آئينانهم داوري آزمونهاي شفاهي

تخ
ص
طرح ارزيابي و اعطاي مدرك صي هب حفاظ قرآن كريم

پاییز 4931

بسمه تعالي

در ارزیابی متقاضیان مدرک تخصصی حفظ قرآنكریم از هر حافظ ـ به تناسب میزان محفوظات او ـ  5تا  01سؤال به شرح
زیر پرسیده میشود:
رديف

ميزان پرسش

محفوظات

1

حافظان  01جزء

 5سؤال  8سطري (از قرآنهاي رایج  05سطري)

2

حافظان  01جزء

 7سؤال  8سطري (از قرآنهاي رایج  05سطري)

3

حافظان كل قرآن

 01سؤال  8سطري (از قرآنهاي رایج  05سطري)

مبناي اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ ،ظاهر و رسم الخط كلمات است:
 -4اشتباه در حركات و حروف (حذف ،اضافه جابجایي و تغییر):
 -0-0تصحیح فوري حافظ :عدم كسر امتیاز
-0-0تصحیح نکردن حافظ :كسر  1/5امتیاز


منظور از حرف در این بخش ،حروف الفبا میباشد و كلماتی نظیر :حتی ،الی ،ما ،عن ،من را كه در دستور زبان عربـی
حرف تلقی میشوند ،شامل نمیشود .در صورت بروز اشکال در این گونه كلمات ،كسر امتیاز در ستون كلمه صـورت
میپذیرد.



اگر حركت كوتاه به حركت كوتاه دیگر تبدیل شود ،فقط یک مورد كسر امتیاز براي حافظ در نظـر گرفتـه میشـود؛
مانند تبدیل «عبادٌ» به «عبادٍ»« ،اَنتَ» به«اَنتِ».



اگر حركت كشیده به حركت كشیده دیگري تبدیل شود ،فقط یک مورد كسر امتیـاز بـراي حـافظ در نظـر گرفتـه
میشود؛ ماننــد تبدیــل«اِنّهُ» به «اِنّها»« ،تابوُا» به «تابَا».



اگر حركت كوتاه به حركت كشیده همجنس خود یا بالعکس تبدیل شود ،فقط یک مورد كسر امتیاز بـراي حافـــظ
درنظر گرفته میشود؛ مانند تبدیل «قالَ» به «قاال»« ،ربّی» به «ربِّ».



اگر حركت كوتاه به حركت كشیده غیرهمجنس خود یا بالعکس تبدیل شود ،دو بار كسر امتیاز بـراي حـافظ درنظـر
گرفته میشود؛ مانند تبدیل «قالَ» به «قالوا» «فأتــوا» به « فأتِ»



یک حرف در ضمایر ،یک حرف در موصوالت ،حرف مضارعه و موارد مشابه ،هنگام تبدیل و تغییر بـه عنـوان حـرف
تلقی شده ،در همین ستون كسر امتیاز میگردد؛ مانند تبدیل «مِنهُم» به «مِنکُم»« ،منهُ» بـه «منـکَ» «،الـذي» بـه
«التی»« ،تَغفرُ» به «یَغفرُ»



باید توجه داشت كه حرف همراه حركت خود مجموعاً یک حرف حساب میشود و فقط یک بار كسـر امتیـاز صـورت
میگیرد.

تذكر :در مواردي كه قرائت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف یا روش تلفظ آن داراي ابهام باشـد ،پـــس از مشـورت
داوران صحت حفظ و تجوید ،كسر امتیاز تنها از یک بخش صورت میگیرد.

 -2اشتباه در یك كلمه (حذف ،اضافه ،جابجایي و تغییر):
 -0-0تصحیح فوري حافظ :كسر  1/05امتیاز
 -0-0تصحیح كردن حافظ با تذكر داور هادي :كسر  1/5امتیاز
 -3-0تصحیح نکردن حافظ  :كسر  0امتیاز


كلماتی كه در قرآنكریم به صورت تركیبی از حروف و كلمه یا دو یا چند كلمه آمده ،با توجه به رسم الخط قرآن ،یک
كلمه محسوب میشود؛ مانند :فلیقاتل ،فسیکفیکهم ،فاسقیناكموه.



ا گر در جابهجایی حروف (نه اعراب) ریشه و معناي كلمه تغییر كند ،كسر نمره در بخش كلمه صورت میگیرد؛ ماننـد
تبدیل «یعلمون» به «یعملون» « ،نصیر» به «بصیر»



یک كلمه و یک حركت در كلمه قبل یا بعد از آن ،در امتیازدهی به منزله یک كلمه محاسبه میشـود و كسـر امتیـاز
مربوط به آن در ستون كلمه لحاظ خواهد شــد؛ ماننــد« :وَ اهللُ» به جاي « إنّ اهللَ»« ،وَ رَ بُّکَ» به جاي« مِن رَبِّکَ».



یک حرف و یک كلمه كنار هم ،در امتیازدهی به منزله یک كلمه محاسبه میشود و كسـر امتیـاز مربـوط بـه آن در
ستون كلمه لحاظ خواهد شد؛ ماننــد « :هذه انعام و حرث» به جاي «و قالــوا هــذه انعــام و حــرث».



هر یک از حروف مقطعه(تک حرفی یا بیشتر) یک كلمه محسوب میشود و اختالل در كل یـا بعضـی از حـروف آن،
موجب كسر نمره در ستون اشتباه در كلمه میگردد.

 -9اشتباه در كلمات ( حذف ،اضافه ،جابجایي و تغییر):
 -0-3تصحیح فوري حافظ :كسر  1/05امتیاز
 -0-3تصحیح كردن حافظ با تذكر داور هادي :كسر  1/5امتیاز
 -3-3تصحیح نکردن حافظ  :كسر  0/5امتیاز


منظور از كلمات ،عبارتی بیش از یک كلمه است؛ مانند« :والمجاهدون باموالهم و انفسهم فـی سـبیل اهلل» بـه جـاي
«و المجاهدون فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم» « ،و اهلل خبیر بما تعملون» به جاي «و اهلل بما تعملون بصیر».



«بسمله» در ابتداي سورهها در حکم عبارت است.

 -1عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایي آنها:

 -0-4اگر جاافتادگی در حد یک آیه باشد:
 -0-0-4تصحیح فوري حافظ :كسر  1/05امتیاز
-0-0-4تصحیح كردن حافظ با تذكر داور هادي :كسر  0امتیاز
-3-0-4تصحیح نکردن حافظ  :كسر  0امتیاز

 -0-4اگر جاافتادگی بیش از یک آیه باشد:
 -0-0-4تصحیح فوري حافظ :كسر  1/05امتیاز
-0-0-4تصحیح كردن حافظ با تذكر داور هادي :كسر  0/5امتیاز
-3-0-4تصحیح نکردن حافظ  :كسر  3امتیاز


منظور از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقط در مورد ابتداي آیات است و در صورت ایجاد اشتباه در خالل آیـه ،انتقـال
محسوب نمیشود و در ستون كلمات(عبارت) كسر امتیاز خواهد شد.



اگر حافظ در خالل آیاتی كه ابتداي آن ها با هم مشابه است دچار اشتباه شود ،كسر امتیاز در ستون كلمات(عبـارت)
انجام خواهد شد.



اگر حافظ در انتقال از انتهاي سورهاي به سوره دیگر ،كه با حروف مقطعه آغاز میشود ،دچار اشتباه شود و بـه جـاي
حروف مقطعه صحیح ،حروف مقطعه دیگري را تالوت كند ،كسر امتیاز در ستون انتقال به آیات دور انجام مـیگیـرد؛
مانند قرائت «طه» بعد از اتمام سوره كهف به جاي «كهیعص» .در مورد حروف مقطعه مشـابه ،داور هـادي مـیتوانـد
پـس از وقف حافظ ،اشتباه را به وي تذكر ندهد و صبر كند تا ادامه آیات را تالوت كند و بعد از مشخص شـدن نـو
اشتباه ،كسـر امتیاز را در ستون كلمه یا انتقال به دور انجام دهد؛ مانند قرائت «المر» بعد از اتمام سوره توبه به جاي
«الر» و قرائت «الم» بعد از اتمام سوره انعام به جاي «المص».



اشتباه در آیات كمتر از یک سطر ،در ستون اشتباه عبارتی منظور میشود.



چنانچه آیات كوتاه جا افتاده ،بیش از یک سطر باشند ،انتقال به دور محسوب میشود.



اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر را تالوت نکند و داور هادي تمام آیه را كمک كند ،به ازاي هر سطر  4نمره كسـر
میشود.



اگر حافظ پس از مکث موفق به تالوت عبارت یا آیه نگردد ،در صورت امکان ،داور هـادي ابتـدا كلمـه اول را تـذكر
میدهد و در صورت تالوت حافظ ،در ستون كلمه كسر امتیاز صورت میگیرد .در صورت عـدم یـادآوري ،عبـارت را
تالوت نموده و در ستون كلمات(عبارت) كسر امتیاز مینماید.



در ارتباط با سؤاالتی كه از ابتداي سوره آغاز میشود ،داور تنها به ذكر نام سوره اكتفا نموده و ابتداي سوره را قرائت
نمیكند.



ا گر حافظ ابتداي آیه را فراموش و براي یادآوري آن مکث كند ،داور هادي باید با خواندن عبـارت ابتـدایی آیـه بـه
حافظ كمک نماید و كسر امتیاز را در ستون كلمات(عبارت) انجام دهد.



اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور هادي ،قرائت خود را پس از استعاذه و بسمله شـرو كنـد و سـسس از داور
هادي بخواهد مجدد سؤال را تکرار نماید ،كسر امتیاز در ستون كلمات(عبارت) درج خواهد شد.



چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور ،مرتکب اشتباه دیگري در تالوت شود ،صرفاً اشتباه اول مالک كسر امتیـاز
بوده و در ستون عدم تصحیح همان مورد ،لحاظ میگردد.

تذكر مهم
 در آزمون حفظ ده جزء ،اگر میزان اشتباهات حافظ در یک سؤال از  01نمره بیشتر شـود ،تـالوت او از سـوي داور
قطع و حداكثر همان  01نمره منفی براي او در نظر گرفته میشود.
 در آزمون حفظ بیست جزء ،اگر میزان اشتباهات حافظ در یک سؤال از  04/5نمره بیشتر شود ،تـالوت او از سـوي
داور قطع و حداكثر همان  04/5نمره منفی براي او در نظر گرفته میشود.
 در آزمون حفظ كل ،اگر میزان اشتباهات حافظ در یک سؤال از  01نمره بیشتر شود ،تالوت او از سـوي داور قطـع و
حداكثر همان  01نمره منفی براي او در نظر گرفته میشود.

فرم امتیاز حسن حفظ ( 400امتیاز)

دبيرخانة طرح ارزيابي و اعطاي مدرك
تخصصي به حفاظ قرآن كريم

نام و نامخانوادگي:

مقدار محفوظات 01 :جزء □

استان:

عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایي آنها

ردیف

اشتباه در یك كلمه

حروف

0/5
صفحه

اشتباه در كلمات(عبارت)

آیه

عدم رعایت ترتیب آیات و

عدم رعایت ترتیب آیات و

جابهجایي آنها در حد یك آیه

جابهجایي آنها بیش از یك آیه

تصحیح

تصحیح

عدم

تصحیح

تصحیح

عدم

تصحیح

تصحیح

عدم

تصحیح

تصحیح

عدم

فوري

با تذكر

تصحیح

فوري

با تذكر

تصحیح

فوري

با تذكر

تصحیح

فوري

با تذكر

تصحیح

0/25

0/5

4

0/25

0/5

4/5

0/25

4

2

0/25

4/5

9

4
2
9
1
5
6
7
8
3
40

توضیحات:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جمع نمرات منفي (به عدد:

به حروف:

)

(به عدد:

به حروف:

)

امتیاز نهایي
نتیجۀ نهایي:

قبول

مردود

نام و نامخانوادگي داور:
تاریخ و امضاء:

جمع امتیازات منفي

سؤاالت

 01جزء □

(از جزء  .......تا جزء ).......

 01جزء □
مالحظات

حركات و

صوت و لحن □ تجويد □ وقف و ابتدا □

(از جزء  .......تا جزء )........

اشتباه در

سوره

لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد.

