
ی  دوازدن دوره ساقات ا
 داراآن امام عی (ع) 

آ ماه ۱۳۹۷ -  قدس م ( وه واان) 

آن  داوری و ی ساقات 



لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا 
مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَۀِ اهللاَِّ وَتِلْکَ األَْمْثَالُ 

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ 
 َ

اگر این قرآن را بر کوهى نازل مى کردیم، قطعاً آن 
را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده مى دیدى. و 
این مثل ها را براى مردم مى زنیم تا بیندیشند. 
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وَ إِنَّ اَهللاََّ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا 
اَلْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اَهللاَِّ اَلْمَتِینُ وَ سَبَبُهُ اَألَْمِینُ 
وَ فِیهِ رَبِیعُ اَلْقَلْبِ وَ یَنَابِیعُ اَلْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ 
جِالَءٌ غَیْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ اَلْمُتَذَکِّرُونَ وَ 

بَقِیَ اَلنَّاسُونَ أَوِ اَلْمُتَنَاسُون. 
 َ

همانا خداوند سبحان کسى را به چیزى چون قرآن همانا خداوند سبحان کسى را به چیزى چون قرآن 
پند نداده است، که قرآن ریسمان استوار خدا، و 
وسیله ایمنى بخش است. در قرآن بهار دل، و 

چشمه هاى دانش است، 
براى قلب جالیى جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در 
جامعه اى که بیدار دالن درگذشته و غافالن و تغافل 

کنندگان حضور دارند. 
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شما جوانهاى عزیز، اُنس با قرآن را و تدبّر در قرآن را روزبه روز بیشتر کنید؛ 
تالوت قرآن را فراموش نکنید، تدبّر در قرآن را فراموش نکنید.  

امام خامنه اى (مد ظله) 

آشنایى و انس و تدبر و حفظ و راهجویى از کتاب خدا، منازل پى در پى 
تمسک به کتاب اهللا است.  

امام خامنه اى (مد ظله) 
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 تعاریف 

 

 مرحله به دو معنا در آیین نامه به کار رفته است: مراحل برگزاری مسابقات: .1

: این مسابقات برخالف سایر که مراحل اصلی آن شاما مرحله ی شهرستانی مرحله اصلی .1.1

 تا کشوری می شود، تنها در یک مرحله اصلی که در سطح کشوری است، برگزار می شود.

ممتاز برای بیش  ممکن است در بعضی از رشته ها نفرات :مرحله فرع بر مرحله اصلی .1.2

از اجرای یک برنامه انتخاب شوند. هر یک از موارد نیز، مرحله برگزاری مسابقه اطالق شده 

مشمول این بند و شامل مرحله مقدماتی و  جزء 12رشته حفظ است. در این دوره از مسابقات، 

 فینال می شود.

آنی برگزار و اداره از آنجایی که این مسابقات توسط خیرین قر سطح پوشش شرکت کنندگان: .2

می شود مخاطب آن تمامی گروه های مردمی است و تنها به جهت رعایت عدالت، مسابقات به دو 

 گروه سنی زیر شانزده سال و باالی شانزده سال تقسیم شده اند.

هر رشته یک عنوان مستقل در مسابقات است که از نظر محتوا یا سبک  رشته های مسابقات: .3

 ها تفاوت دارد.اجرا با سایر رشته 

 
 رشته های مسابقات مندرج در آیین نامه حاضر عبارتند از:

 . قرائت تحقیق1.1

 . قرائت ترتیل3.2

 . حفظ کل3.3

 جزء 22. حفظ 3.4

 جزء 12. حفظ 3.5
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: هر یک از رشته های یاد شده، دارای بخش های امتیازدهی مختلف و به بخش های هر رشته .4

 شرح زیر است:

 و ترتیل: . قرائت تحقیق4.1

 تجوید -

 وقف و ابتدا -

 صوت -

 لحن -

 صحت حفظ -

 . حفظ:4.1

 صحت حفظ -

 تجوید -

 وقف و ابتدا -

 صوت -

 لحن-
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 فصل دوم:

ضوابط و مقررات 

 اجرایی مسابقات
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 ضوابط و مقررات اجرایی مسابقات

ها برای عموم عالقمندان  در تمامی رشته 1386مسابقات دارالقرآن امام علی)ع(از سال 

دوره  نیدوره از مسابقات که به دوازدهم   نیا و در تمامی مقاطع سنی برگزار می شود.

 5هفت ه و ه ر روز در    کی  آذر ماه به مدت  32 یال 24 ینامبردار است، در مقطع زمان

 یال   45/15و  32/15 یال   14ظه ر ،   12 یص بح ال    15/12و  12 یال   15/8نوبت )

 شب( برگزار خواهد شد. 22 یال 18بعدازظهر و  15/17

 کلیات مربوط به تمامی رشته ها به شرح بندهای ذیل است:
  
ق رار   م ورد ریی ت  مس ابقات   یداور نامه نییمراحل، آ یقبل از انجام مسابقات در تمام. 1

 .گرفتخواهد 

به ثبت نام و ش رکت  . متقاضیان شرکت در این مسابقات، تنها در یکی از رشته ها مجاز 2

 در مسابقه می باشند.

. نفرات اول مسابقات در رشته های مختلف تا دو سال ح ق ش رکت ندارن د.) ای ن قی د      3

 شامل نفرات برتر سنوات قبل برای شرکت در مسابقه جاری نیز می شود.(

 12. متسابقانی که در سنوات قبل، موفق به کسب حد نصاب نمره در رشته های حف ظ  4

زء شده اند، مجاز به شرکت در همان رشته نیستند.همچنین نف رات اول ت ا س وم    ج 22و 

جزء و کل در سنوات پیشین، مجاز به شرکت در مق اطع پ ایین ت ر     22رشته های حفظ 

 نیستند.  

های مس ابقات، در دو مرحل ه    کنندگان در تمام رشته تعیین نوبت اجرای برنامه شرکت. 5

ت تعیین روز اج را ب ا در دس ت داش تن ک د رهوی ری و       . مرحله اول: جهانجام می گیرد

و مرحله دوم: جهت  www.qdqat.irمراجعه به سایت دارالقرآن امام علی)ع( به آدرس: 

http://www.qdqat.ir/
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تعیین ساعت تالوت در روز اجرا با در دست داشتن کارت شرکت در مسابقه و کارت مل ی  

   در محل برگزاری مسابقات.

. استفاده از موبایل، تبلت و سایر وسایل ارتباطی که برهم زنن ده نظ م س الن مس ابقات     6

است، همچنین اجتناب از ترددهای غیرضروری الزم و شایسته است.) اس تفاده از وس ایل   

مذکور صرفا به جهت ضبط تالوت خود متسابق و تعیین ن ت ش روع در رش ته تحقی ق و     

 ترتیل بالمانع است(.

حضور در جایواه و اعالم مجری یا داور، به اجرای برنامه  محض  بهکنندگان  شرکت. 7

 خواهند پرداخت.

شود، کنندگان بر اساس قرعه تعیین می در حالتی که نوبت مسابقه هریک از شرکت. 8

ها کننده از دور رقابت کننده، حداکثر با دو نفر فاصله، شرکت درصورت عدم حضور شرکت

 گردد. حذف می

های مسابقات به  کنندگان در تمام مراحل و رشته برنامه شرکت یتعیین قطعات اجرا. 9

 دهیگرد میو تنظ یاز داوران متخصص در هر رشته طراح یقید قرعه و توسط کارگروه

  است.

داوران و متعاقبا مسئول  اتیمتسابق، محاسبه و ثبت نمرات توسط ه یپس از اجرا. 12

 .ردیگ یقرار ممتسابق  اریو در اختمی شود کارنامه چاپ  تاینهاو انجام خواهد گرفت  یفن

درصد در امتیازات 12درصد امتیاز در بخش صحت حفظ و  5وجود مغایرت بیش از . 11

جزء، در هیئت نظارت مورد رسیدگی قرار  12ها در مرحله نهایی رشته حفظ سایر بخش

توسط  جلسه صورتنیافت، گیرد. چنانچه پس از بررسی توسط داوران نتیجه تغییری  می

 شود.رییس هیئت داوران و ناظر مسابقه، تنظیم می

متقن در فرم  لیبا ذکر دال یداور یاز بخش ها کیتوانند در هر  یمتسابقان م. 12
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 دینسبت به نمره کسب شده درخواست تجد رد،یگ یقرار م ارشانینظر که در اخت دیتجد

 نظر کنند.

 .است جینتا یرسم اعالم از بعد ساعت دو نظر، دیتجد درخواست ارائه زمان حداکثر :تذکر

کنندگان، جایواه و داوران است، برعهده  کنترل مصحف واحد که مورد استفاده شرکت. 13

 .استداوران  ئتیهناظر فنی و درصورت نبودن ناظر، برعهده سرپرست 

ها ، شیوه انتخاب قرعه و یافته به مرحله نهایی مسابقات در تمام رشته برای افراد راه. 14

جزء( بر اساس نظر کمیته فنی و ستاد  12در صورت لزوم انجام قرنطینه) فینال حفظ 

 شود.برگزاری مسابقات انجام می

گیری کمیته فنی و ستاد  نامه، تصمیم نشده در این آیین بینی درباره مطالب پیش. 15

 .استنامه، نافذ  برگزاری مسابقات، با رعایت اصول حاکم بر آیین
رعایت موازین اسالمی در رفتار و پوشش، مورد انتظار است. ) در صورت اح راز ع دم   . 16

 نعت به عمل می آورد.(رعایت، ستاد اجرایی از حضور فرد در مسابقات مما
عالوه بر تقدیر از نفرات اول تا سوم هر رشته، ه دایای نق دی ب رای     . در این مسابقات،17

  الزم در نظر گرفته خواهد شد: حد نصاب نمره  باکلیه متسابقان 
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 (جدول الف)

  جوایز نفرات برتر دوازدهمین دوره از مسابقات امام علی)ع(
 

رتبه ها          

 رشته ها

 سوم دوم اول

میلیون تومان 4 حفظ کل میلیون  تومان 5/3  میلیون تومان 3   

جزء 4۲حفظ  میلیون تومان 3  میلیون تومان 5/2  میلیون تومان 2   

جزء 4۲حفظ  میلیون تومان 2  میلیون تومان 75/1  میلیون  5/1 

 تومان

میلیون تومان 3 تحقیق میلیون تومان 5/2  میلیون تومان 2   

میلیون تومان 2 ترتیل میلیون تومان 75/1  میلیون 5/1 

 تومان



 

13 

 
 )جدول ب(

 جوایز نفرات دارای حد نصاب نمره در رشته های مختلف

 

 

 رشته ها

 

 

 حفظ کل

 حفظ

جزء ۰۲   

 حفظ 

جزء ۰۲  

 

 تحقیق

 

 ترتیل

 

نصاب حد 

 امتیاز

 ۰۹۹از  ۰۹

در صحت 

 حفظ

از  ۰۹

در  ۰۹۹

صحت 

 حفظ

از  ۰۹

در  ۰۹۹

صحت 

 حفظ

 ۰۹۹از  ۵۷

در مجموع 

 کل نمرات

 ۰۹۹از  ۵۷

در مجموع 

 کل نمرات

 حد اخذ درصورت حافظان هیکل به 

 ۰۹ تا ۵۷ نیب حفظ حسن نصاب

       .گرفت خواهد تعلق زیجوا ،نصف

                         

هزار  ۷۹۹

 تومان

هزار  ۰۹۹

 تومان
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 :سومفصل 

 مسابقاتآیین نامه داوری 



 

15 

 آیین نامه داوری مسابقات
 

روایت حفص از عاص م  القرآن امام علی)ع(رامبنای مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم د

و بر اساس خط مصحف عثمان طه است. آزمون رش ته ه ای تحقی ق و ترتی ل از ک ل      

 مصحف مذکور می باشد.

 

 الف( رشته قرائت تحقیق و ترتیل

 

های مختلف ب ه ش رح زی ر    در بخش ترتیلتحقیق و های  امتیازات رشته .1

 شود: محاسبه می

 امتیاز 35: تجوید     

 امتیاز 15: ابتدا و وقف     

 ازیامت 22: صوت     

 .ازیامت 32: لحن     

ی رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفراز تساو  بهدرصورت  .2

پذیرد که به دهی صورت میهای نمرهکنندگان ، تعیین رتبه پس از بررسی بخش شرکت

 ترتیب اولویت عبارت است از: تجوید، لحن، وقف و ابتدا و صوت.

های تحقیق و ترتیل طبق جدول ذیل تعیین  میزان قرائت در رشته .3

 شود: می
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ف
 ردی

 میزان قرعه نام رشته

خط 8 تحقیق 4  

خطی( 15طبق مصحف عثمان طه)  

خط 12 ترتیل 4  

خطی( 15طبق مصحف عثمان طه )   

 

 د.شو نفر و به قید قرعه تعیین مییک قرائت  ةبا فاصل کننده، قرائت هر شرکت. قرعة 4

 مختلف عبارت هایبخشترتیل در و های تحقیق  در رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز .5

 ست از:ا

 امتیاز 12: تجوید

 امتیاز 5 :وقف و ابتدا

 امتیاز 7صوت: 

 امتیاز 12لحن: 

 های حفظ قرآن کریم ب( رشته

 شود: به شرح زیر محاسبه می حفظهای  مختلف رشته هایبخشامتیازات  .1

 امتیاز   122صحت حفظ: 

 امتیاز 35: تجوید

 امتیاز 15 :وقف و ابتدا

 امتیاز 22صوت: 
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 امتیاز 32لحن: 

، که صحت حفظ و حسن قرائت مورد نظ ر اس ت   برگزاری مسابقات مراحلدر تمام  :تذکر

قرائ ت   حسنامتیاز  درصد 52امتیاز صحت حفظ و  درصد 52 صورت بهامتیاز نهایی حافظ 

 د.شومحاسبه می
 

 

کنن دگان در مراح ل    شرکتصورت به تساوی رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از .در2

که پذیرد دهی صورت میهای نمرهعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخشت ،ما قبل کشوری

صحت حفظ، تجوید، وق ف و ابت دا،   : عبارت است ازهای مختلف به ترتیب اولویت در رشته

 لحن و صوت.

جداگان ه منظ ور    ص ورت  ب ه  یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را . داوران تجوید برای هر 3

ه ا )وق ف و    داوران سایر بخش خواهد بود. ها آنو نمره نهایی تجوید حافظ، معدل  کنند می

 کنند. الت منظور میابتدا، صوت و لحن( نمره حافظ را برای کل سؤا

اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت ک ه قب ل از    تبصره:

، فق ط داوران رش ته ص حت حف ظ،     ش د اتمام سؤال، تالوت او توسط هادی حافظان قطع 

کنند. امتیاز تجوید حافظ در چنین م واردی، می انوین   امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر می

.در حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باش د از سؤاالتی است که امتی

، امتی از س ؤاالتی   ها )وقف و ابتدا، صوت و لح ن(  حافظ درسایر بخش امتیاز ،چنین مواردی

 .حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشداست که 

 از: های مختلف عبارت استدر بخش حفظهای  در رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز .4

 امتیاز 32صحت حفظ: 
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 امتیاز 12: تجوید

 امتیاز 5 :وقف و ابتدا

 امتیاز 7صوت: 

 امتیاز 12لحن: 

 

 

 انتخاب سؤال:

نظر صورت قرعه و سؤاالت هرنفر در یک قرعه در بهسؤاالت مربوط به رشته صحت حفظ  .5

 شود.میگرفته 

های حفظ، دو س ؤال از دو   در سایر رشته ویک سؤال  ،جزء12کل از هر رشته حفظ در  .6

 .شودمطرح میقسمت محفوظات 

در غیر این صورت باید حداکثر مشتمل بر دو  اشد؛محفوظات حافظ باید پیوسته ب تبصره:

 بخش باشد.

مص احف  اس اس  ه ای مختل ف حف ظ ق رآن بر    .تعداد و میزان سؤاالت در مراحل و رشته7

 :شود میسطری و با توجه به جدول ذیل تعیین 15ای  صفحه 624متداول 
 

 میزان قرعه در مرحله اول نام رشته ردیف
میزان قرعه در مرحله 

 نهایی

  سطری 8سوال  3 حفظ کل 4

  سطری 8سوال  2 حفظ بیست جزء 4

 سطر 12 سطری 8سوال  2 حفظ ده جزء ۳
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قابل  ٪۰۲فینال حفظ ده جزء با نظر هیات داوران تا میزان قرعه در مرحله . ۱تبصره 

 کاهش یا افزایش است.
 

 ه ا  آنسؤال و توزیع ی حفظ ده جزء قرآن کریم، میزان هررشته در مرحله نهایی .4تبصره

 شود.داوران صحت حفظ تعیین میکمیته فنی و پس از مشورت با مطابق تصمیم 

مکان شروع آیه در صفحه، انتقال تالوت به صفحه  یت عدالت در انتخاب سؤال از نظررعا.8

 ضروری است. ها آنبعد، تعداد سطور و نظایر 

 

 

 هدایت حفاظ:

 که همان هادی حفاظ) جزء در مرحله فینال حفظ ده جزء( می باشد، داور صحت حفظ .9

 باید حافظ کل قرآن کریم باشند.

آن  کنن دگان  ش رکت اشد و تمام های حفظ باید ثابت ب در هر رشته از رشته داور حفظ .12

 د.رشته را هدایت کن

الزم است عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که برای ح افظ قاب ل تش خیص و ادام ه      .11

 د.شودادن باشد، تالوت 

 د.شو صورت اتمام سؤال در خالل آیه، تالوت حافظ در اولین موضع وقف، قطع می. در 12

ده د و  بار ت ذکر م ی    لمات و آیات، داور هادی تنها یکدر اشتباهات مربوط به کلمه، ک.13

از آن بخ ش را از  تصحیح نکردن حافظ، داور هادی آن را تصحیح و حداکثر امتی   درصورت
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 د.کن حافظ کسر می

 نیست. ضروریدر اشتباهات مربوط به حروف و حرکات، تذکر داور هادی  تبصره:

 داور هادی تا قب ل از کلم ه ی ا عب ارت      برای تذکر اشتباهات حافظ در کلمه و عبارت، .14

 د.کن اشتباه را تالوت می

د عبارت قبل از مک ث را ت الوت   ، داور هادی نبایدچار مکث شود حافظ ی کهدر صورت .15

 د.کن

که باع ث  عبارت قبل را طوری تکرار کند داور هادی ی که بعد از مکث، در صورت :4تبصره

نیز از حافظ کس ر  دیور تکرار  بار امتیاز ز مکث، یکد، عالوه بر کسر امتیاشویادآوری حافظ 

 د.شو می

ش ده را ب ه خ اطر آورد،     ور هادی، حافظ نتواند بخش فراموشاگر بعد از تکرار دا :4تبصره

 کند؛ب نوع کمک، امتیاز مربوط را از حافظ کسر میسَحَ به حافظ کمک نموده،داور هادی 

 د.شومکث و تکرار، امتیازی از حافظ کسر نمی دلیلولی به 

امتیاز از دست دهد، تالوت او قطع  22هر سؤال بیش از  چنانچه حافظ در اثنای تالوت .16

کامل از وی کسر خواهد شد. کسر بیش از  طور بهو امتیاز مربوط به صحت حفظ آن سؤال، 

د؛ اما درصورتی ک ه تنه ا   امتیاز باید توسط تمام داوران صحت حفظ صورت گرفته باش 22

برخی از داوران صحت حفظ این میزان را کسر کرده باشند، قرائت حافظ بای د ادام ه پی دا    

 کند.
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 ها بخش امتیازدهیجزئیات 

 امتیاز( 53تجوید)

 فصاحت قرائت.و  تجوید قرائتصحت قرائت، : است قسمت سهاین بخش شامل 

 قرائت صحت_الف

 امتیاز: 1موارد کسر  .4

 ؛کلمهجایی یا تغییر یک  ، جابهاضافه ،حذف. 1-1

بیش از یک کلمه )اع م از عب ارت، آی ه ی ا     جایی یا تغییر  ، جابهاضافه ،حذف. 2-1

 .سطر(

 امتیاز: ۳موارد کسر  .4

ب ه   صدای کوت اه تبدیل  مانند؛ وریکدیدن صداها به . حذف، اضافه و تبدیل کر1-2

خطا در ص لة   و صدای کشیده و بالعکستبدیل صدای کوتاه به صدای کوتاه دیور؛ 

 ؛هاء ضمیر

 ؛دن تشدید و تنوین. حذف و اضافه کر2-2

امتی از   1به تشخیص داور حداکثر ت ا   ،تشدیدتلفظ اختالل در کسر امتیاز  تبصره:

 .است

 .رعایت نکردن وقف به اسکان یا ابدال و وقف به حرکت ،وصل به سکون. 3-2

 .حرفیا تغییر اضافه  ،حذف. 4-2

امتی از کس ر    1صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فق ط  در تمام موارد مذکور، در: 4تذکر

 شود. می

تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتی از ب ه هم ان می زان      :4ذکرت



 

22 

 خواهد شد.

اعراب، حروف، عبارات و کلم ات و م واردی   تمام موارد مذکور اعم از اشتباهات در :۳ذکرت

مانند وصل به سکون یا وقف به حرکت، اشباع یا ع دم اش باع، تب دیل حرک ات کوت اه ب ه       

و داوران رش ته   ش ود  م ی کشیده و بالعکس، فقط توسط داوران صحت حفظ کس ر امتی از   

 تجوید امتیازی از حافظ کسر نخواهند نمود.

 امتیاز: 4موارد کسر . ۳

 .شده  کمتر یا بیشتر از حد تعیینتالوت سطر ر به ازای ه

 

 تجوید قرائت _ب

 امتیاز: 4موارد کسر  .4

 .تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیّز

 امتیاز کسر خواهد شد. 1حداکثر  ،صورت ادای ناقصدر :4تبصره

ص ورت تک رار   امتی از و در   1صورت اصالح فوری بدون تجدید نفس، در :4تبصره

 .امتیاز دیور کسر خواهد شد 2غلط، 

 .استامتیاز  4 ،حرفتلفظ نادرست هر سقف کسر امتیاز برای  :۳تبصره

 

 امتیاز:4موارد کسر  .4

 ؛یک از نکات و قواعد تجویدینکردن هررعایت . 1   2

جداگان ه   ی ک هر، ض ع صورت اجتماع بیش از ی ک قاع ده در ی ک مو   در: 4تبصره

 د.شو محاسبه می
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ها و مدها، با توجه ب ه   غنّه یزانتوازن م نظیرشده  موارد یاد رعایت ناقص: 4تبصره

 امتیاز خواهد شد. 75/2تا  5/2میزان نقص موجب کسر 

ف، حر مورد و برای هرت تکرار هر یک از موارد فوق، به ازای هر در صور: ۳تبصره

ی ک از  ، ع دم رعای ت قلقل ه در ه ر     مث ال  امتیاز کسر خواهد شد؛ برای 3حداکثر 

در م واردی   برای آن ح رف خواه د ش د.    امتیاز 3حداکثر ، موجب کسر حروف آن

 مانند مد، سقف کسر امتیاز برای هر نوع آن است.

دو حرف مجاور بنا به تشخیص داور،  متعارف یا افراطی در تلفظ تداخل غیر .2    2

 ینع  حرف تداخل تلفظ ، «یعملون»در کلمه  یمدرم ینعحرف تداخل تلفظ  مانند

 و نظایر آن؛ «نعلن»در کلمه  الم در

 تپ ق  لی  از قبو ب روز مش کالتی   های ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن  اختالل. 3    2

 ای در تلفظ حرکت، حرف و کلمه و اصالح درجا(. )اشکال لحظه

ی در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتیاز کس ر  دگیپر آبدر مواردی که  :4 تبصره

 .کندمی

، از پدید آمدهصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطای در :4 تبصره

اثر تپق، حرکتی تغییر کن د ی ا حرف ی ب ه      برکه  امتیاز کسر خواهد شد؛ مانند این

 حرف دیور تبدیل شود.

تلف ظ آن دارای   ش یوه تغییر در مخرج حرف یا  دلیلدر مواردی که قرائت حافظ به : تذکر

س از مشورت داوران صحت حف ظ و تجوی د تنه ا از ی ک بخ ش      ابهام باشد، کسر امتیاز پ

 گیرد.صورت می
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 فصاحت قرائت: _ج

اساس لهجه خ الص عرب ی،   یم، تلفظ واضح حروف و حرکات بر فصاحت در قرائت قرآن کر

 .استگنوی و نامفهومی  دوراز بدون تکلف و 

 شود: تقسیم میامتیاز است که امتیاز آن با توجه به عناوین زیر  7فصاحت دارای 

 امتیاز ۳تلفظ ممتاز و روان حروف: .4

 امتیاز ۳تلفظ ممتاز حرکات:  .4

 امتیاز 4تنظیم سرعت تالوت:  .۳

 :باشدکسر امتیاز به دلیل اختالل در فصاحت به ترتیب زیر می

در  امتی از  3صورت کلی از سقف  به  اختالل کلی و عمومی در تلفظ ممتاز و روان حروف.1

 موارد زیر:

 ؛مخارج، صفات و احکام حروف* 

 ؛تکلف یا سستی در رعایت مخارج، صفات و احکام حروف* 

 . ها مشدد و تکیه ،زیادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن* 

 

 امتیاز در موارد زیر: 25/2، هرمورد اختالل در تلفظ ممتاز حرکات.2

 ؛کوتاه و کشیده* حرکات 

 لهجه فصیح عربی؛حرکات بر اساس نقص در کیفیت تلفظ  *

 .نقصان و زیادت در کشش صداهای کوتاه و کشیده *

 امتیاز در موارد زیر: 25/2تالوت، هرمورد اختالل در سرعت .3

، متناسب ادای حروف و حرکات در ط ول ت الوت )تن د و کن د خوان دن     * سرعت 
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 (؛برخی از کلمات و عبارات ا سراع و ا بطای

 در)که رکات و مد طبیعی در طول تالوت سرعت ادای حروف و حنداشتن توازن * 

 .گردد( موجب خلل در کیفیت ترتیل تالوت می مجموع

که قب ل   ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت: ذکرت

د، امتی از تجوی د ح افظ، می انوین     وت او توسط هادی حافظان قطع گرداز اتمام سؤال، تال

 .حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشدی است که امتیاز سؤاالت

 

 (امتیاز ۱3)وقف و ابتدا

 .امتیاز است 15سقف امتیاز وقف و ابتدا در مسابقات، 

 

 کسر امتیاز:عمومی موارد _الف

موجب آیات، اقبح  )دارای مفهوم کفرآمیز( میان آیات و وصلیا ابتدای اقبح ، وصل وقف .1

 شود. امتیاز می 3تا  5/2کسر 

موجب  ی آیات،قبیح مغیر معنامیان آیات و وصل  یا ابتدای قبیح مغیر معنا ، وصلوقف .2

 شود. امتیاز می 2تا  5/1کسر 

ت ا   1موجب کسر  میان آیات و وصل قبیح ناقص آیات، یا ابتدای قبیح ناقص ، وصلوقف .3

 شود. امتیاز می 5/1

ورد، ممکن است معنای اقبح یا قبیح ایج اد کن د، مط ابق    که حسب معبور از وقف الزم  *

 شود. موجب کسر امتیاز میبندهای باال 

 شود. امتیاز می 1تا  5/2های وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعایت نکردن اولویت .4
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چنانچه قاری در یک نفس، هم وصل و عبور از محل وقف انجام دهد و هم وق ف   :4 تبصره

صحیح با اولویت کمتر مرتکب شود، تنها بر اساس حداکثر امتیاز منفی از وی کس ر امتی از   

گیرد. اما در صورتی که قاری در یک نفس، هم وصل و عبور از محل وقف انج ام   صورت می

عنا مرتکب شود، ب ه ازای وص ل و وق ف، از وی دو ب ار     دهد ولی وقف قبیح ناقص یا مغیر م

 گیرد. کسر امتیاز صورت می

در عبارات کوتاهی که امکان وصل دارد و کمال معنای عبارت اول در عبارت دوم  :4تبصره

 شود. امتیاز کسر می 5/2است، در صورت جدا کردن 

، امتیازی کسر ها ر آننظایعطسه، سرفه و  کمبود نفس، دلیل  ری بهدر مورد وقف اضطرا. 5

 شود. نمی

و وق ف   کن د توجهی، از محل وقف مناسب عب ور    لحاظ بی درصورتی که قاری به  تبصره:

کمب ود نف س   مرتک ب ش ود، وق ف او اض طراری محس وب          دلی ل قبیح یا اقبح   و لو به  

 شود. امتیاز کسر می ، از او3و  2، 1 و مطابق بندهای شود نمی

امتی از در ه ر م ورد     3موج ب کس ر    ،در غیر محل وقفمخفی یا آشکار نفس کشیدن . 6

 شود. می

 شود. امتیاز می 5/2موجب کسر  ،نفس. تکرار بدون دلیل هر بخش از آیه در هر 7

ای باشد، موجب کسر امتیاز اگر تکرار برای اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه: 4تبصره

غالط مذکور ازقبیل تغییر درجه صوتی یا مقام، ، ولی تکرار برای غیر اصالح انخواهد شد

 .مانع از کسر امتیاز نخواهد شد

دلی ل اص الح محفوظ ات      صورتی که تک رار ب ه  های حفظ، در در مسابقات رشته :4تبصره

 کسر نخواهد شد. امتیازیباشد، 
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های تحقیق، تحقی ق هم راه حف ظ و ترتی ل، در     .مکث نا متناسب و بیش از حد در رشته8

 :شود میامتیاز در کل تالوت منجر  1امتیاز و حداکثر تا  25/2ز مواضع زیر به کسر هریک ا

 . مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری و وقف مرخص.1  8

 زننده نظم قرائت. . مکث طوالنی برهم 2  8

 

اختیاری، محلی  صورت  بهفقط در مواردی که حافظ های حفظ،  در مسابقات رشته: 4تذکر

و  ؛ اما چنانچه وق ف نامناس ب  دشو کسر می امتیازد، از او کن برای وقف و ابتدا انتخاب می را

یا برای تصحیح قس متی ک ه اش تباه ت الوت      باشد محفوظات اشکال در ارائهدلیل  مکث به 

 کسر نخواهد شد.از او ی متیاز، اکرده، ابتدا نماید

ک ه   ه باش د ن به میزانی اش کال داش ت  اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آ: 4ذکرت

ح افظ،   وقف و ابتداید، امتیاز گرد قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط هادی حافظان قطع

حافظ تا آنجا قرائ ت ک رده اس ت ول و ب ه      که شود گرفته می نظر درسؤاالتی فقط براساس 

 .پایان سؤال نرسیده باشد

، حداقل امتیاز وقف و ابتدا پاسخ دهدتا انتها سؤال را نتواند حداقل یک اگر حافظ : ۳ذکرت

 کند. را دریافت می
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 (امتیاز ۰۲)صوت 

 صوت رشته تحقیق:

 امتیاز 5: . طنین )رنگ(1

 امتیاز 4انعطاف: . 2

 امتیاز 4مساحت )وسعت(:  .3

 شود:به شرح زیر توزیع می مساحت صوتامتیاز 

 امتیاز 1درجه )یک اکتاو(8ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 2درجه11ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 5/2درجه12ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 3درجه13ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 5/3درجه14ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 4درجه )دواکتاو(15ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 3ت: استفاده مطلوب و هنرمندانه از صو .4

 امتیاز 2شدت )حجم یا ولوم(: . 5

 امتیاز 2تحریر:  .6

 شود. فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می ،پریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن * آب
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 :و حفظ های ترتیلصوت رشته

 امتیاز 6: . طنین )رنگ(1

 امتیاز 4انعطاف: . 2

 امتیاز 3شدت )حجم یا ولوم(:  .3

 امتیاز 3استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت:  .4

 امتیاز 5/2مساحت )وسعت(:  .5

 امتیاز 5/1تحریر:  .6

 شود. فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می ،پریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن * آب

که قب ل   ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت: ذکرت

فقط براساس حافظ،  صوتد، امتیاز وت او توسط هادی حافظان قطع گرداز اتمام سؤال، تال

 پاسخ داده است. ها آنبه حافظ تا پایان سؤال که شود درنظر گرفته میسؤاالتی 

 (امتیاز5۲)لحن 

 لحن رشته تحقیق:

 ضوابط و معیارها: _الف

 امتیاز 5(: ها پردازش نغمهقدرت تنغیم ) .1

 امتیاز 4گیری(: ها بر عبارات )اندازهتنظیم و توزیع آهنگ .2

 امتیاز 4: (نبر صحیح کلمات)های صوتی رعایت تکیه .3

کس ر  امتیاز  25/2 ،تغییر پذیرد یرعرفیغفاحش و کامالً  صورتبه  هکه نبر کلم * هرمورد

 د.شومی

 امتیاز 4لحنی:  های صوتی ومعانی و رعایت تعبیرات با استفاده از مهارت یالقا .4
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 امتیاز 2مقام:  ی یاهای لحن. تنوع ردیف5

 امتیاز 2تأثیر معنوی )خشوع در تالوت(:  .6

 امتیاز 2های زیبا و جذاب: . انتخاب ردیف7

 امتیاز 2های لحنی: خالقیت و نوآوری مطابق با عرف تالوت در ردیف .8

 امتیاز 2استفاده هنری و مطلوب از تحریرها:  .9

 امتیاز 2ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت:  .12

 ؛شروع بامشابهت فرود : امتیاز 1*

 اکتاو یکشروع در محدوده صوتی حداکثر  بانزدیک بودن درجه صوتی فرود  امتیاز: 1* 

 امتیاز 1انتخاب سرعت مناسب:  .11

 موارد کسر امتیاز: _ب

 امتیاز: 4. موارد کسر 1

 ؛خارج از توقع تالوت مجلسی(متعارف )غیرطور  بهشروع تالوت  .1  1

 .پرده(5/1بیشتر از ها )ناهموونی ردیف .2  1

 امتیاز: 4. موارد کسر 4

 ؛خروج از مقام .1  2

 .انتقال ناهموون مقام .2  2

 ؛(پرده5/1ها )کمتر از . ناهموونی ردیف3  2

 .ناهموونی صوت و لحن .4  2

 امتیاز: 5/۲. موارد کسر ۳

 ؛نغمات یتکلف و فشار در اجرا .1  3
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 .عدم توازن در سرعت تالوت .2  3

 امتیاز: 45/۲. موارد کسر 1

 ؛ناکوکی یا خروج از ردیف صدا .1  4

 .نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها .2  4

و بیش از این،  دامتیاز تجاوز کن 4درمجموع موارد منفی، نباید از کسر امتیاز میزان  تذکر:

 گیرد.ر امتیاز صورت نمیکس

 های ترتیل و حفظ:لحن رشته

 ضوابط و معیارها: -الف

 امتیاز 5رعایت اسلوب ترتیل:  .1

 امتیاز 4مقام: ی یا های لحن. تنوع ردیف2

 امتیاز 4گیری(: ها بر عبارات )اندازهتنظیم و توزیع آهنگ .3

 امتیاز 4: (نبر صحیح کلمات)های صوتی رعایت تکیه .4

کس ر  امتیاز  25/2 ،تغییر پذیرد غیرعرفیفاحش و کامالً  صورتبه  هکه نبر کلم هرمورد* 

 د.شو می

 امتیاز 4(: ها پردازش نغمهقدرت تنغیم ) .5

 امتیاز 2تأثیر معنوی )خشوع در تالوت(:  .6

 امتیاز 2خالقیت و نوآوری مطابق با عرف ترتیل: . 7

 امتیاز 2رعایت تعبیرات:  ومعانی  یالقا .8

 امتیاز 2انتخاب سرعت مناسب:  .9

 امتیاز 1استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: . 12
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 موارد کسر امتیاز: _ب

 امتیاز: 4موارد کسر  .4

 پرده(5/1بیشتر از ها )ناهموونی ردیف

 امتیاز: 4موارد کسر  .4

 ؛خروج از مقام .1  2

 ؛انتقال ناهموون مقام .2  2

 ؛(پرده5/1از  ها )کمتر. ناهموونی ردیف3  2

 .ناهموونی صوت و لحن .4  2

 امتیاز: 5/۲موارد کسر  .۳

 ها؛ ی نغمهتکلف و فشار در اجرا .1  3

 .عدم توازن در سرعت تالوت .2  3

 امتیاز: 45/۲موارد کسر  .1

 ؛ناکوکی یا خروج از ردیف صدا .1  4

 .نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها .2  4

و ب یش از   دامتیاز تج اوز کن    4درمجموع موارد منفی، نباید از کسر امتیاز میزان  :4 تذکر

 گیرد.این، کسر امتیاز صورت نمی

د، کن   م ی صورت طبیعی قرائت   بهحفظ، فقط در مواردی که حافظ  هایدر رشته: 4تذکر 

دچ ار اش تباه ی ا    دلیل فراموش ی،    در مواردی که حافظ بهو  شودبه او امتیاز لحن داده می

 .پذیرد نمیصورت  کسر امتیازمکث شود و نظم قرائت وی مختل گردد، 

ک ه   ه باش د اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داش ت : ۳ذکر ت
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فق ط  ح افظ،   لح ن د، امتی از  وت او توسط هادی حافظان قطع گ رد قبل از اتمام سؤال، تال

 پاسخ داده است. ها آنبه حافظ تا پایان سؤال که شود گرفته میدرنظر سؤاالتی براساس 

 امتیاز( ۱۲۲صحت حفظ)

 .استکلمات  الخط رسمبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و * م

 و تغییر(: جایی ، جابهاشتباه در حرکات و حروف )حذف، اضافه.4

 امتیاز 5/2 فوری حافظ: کسرتصحیح .1   1

 امتیاز 1: کسرحافظ .تصحیح نکردن2   1

و کلماتی که در دستور زبان عربی حرف  است* منظور از حرف در این بخش، حروف الفبا 

ب روز اش کال در    در ص ورت  ش ود.  شوند )نظیر: حتی، الی، فی، عن( را شامل نم ی  تلقی می

 پذیرد.کلمات، کسر امتیاز در ستون کلمه صورت می گونه نیا

ی ک م ورد کس ر امتی از ب رای      * اگر حرکت کوتاه به حرکت کوتاه دیور تبدیل شود، فقط 

 «.اَنت »به « اَنتَ»، «عبادٍ»به « عبادٌ»تبدیل  مانندشود؛ نظر گرفته میحافظ در

م ورد کس ر امتی از     * اگر حرکت کشیده به حرکت کشیده دیوری تبدیل شود، فقط ی ک 

 «.تابَا»به « تابوُا»، «ا نَّها»به « ا نّهُ»تبدیل  نندماشود؛ نظر گرفته میبرای حافظ در 

یک مورد جنس خود یا بالعکس تبدیل شود، فقط * اگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده هم

ب ه  « ربّ ی »، «ق اال »ب ه  « قالَ»تبدیل  مانندشود؛ نظر گرفته میکسر امتیاز برای حافظ در 

 «.رب ّ»

دو بار کسر  جنس خود یا بالعکس تبدیل شود،همگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده غیر* ا

 .«فأت »به « فأتوا»، «قالوا»به « قالَ»تبدیل  مانندشود؛ نظر گرفته میامتیاز برای حافظ در 

* یک حرف در ضمایر، یک حرف در موص والت، ح رف مض ارعه و م وارد مش ابه، هنو ام       

 مانن د گ ردد؛  در همین ستون کس ر امتی از م ی    ،حرف تلقی شده عنوان  بهتبدیل و تغییر 
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 «.یَغفرُ»به « تَغفرُ»، «الَّتی»به « الَّذی»، «منکَ»به « منهُ»، «منکُم»به « منهُم»تبدیل 

شود و فق ط  * باید توجه داشت که حرف همراه حرکت خود مجموعاً یک حرف حساب می

 گیرد.یک بار کسر امتیاز صورت می

تلف ظ آن دارای   روشتغییر در مخرج حرف ی ا   دلیلحافظ به  در مواردی که قرائتتذکر: 

کس ر امتی از تنه ا از ی ک بخ ش      ، ابهام باشد، پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوید

 گیرد.صورت می

 جایی و تغییر(: هاشتباه در یك کلمه )حذف، اضافه، جاب.4

 امتیاز 1: کسرحافظفوری تصحیح . 1   2

 امتیاز 2 : کسرداور هادیبا تذکر . تصحیح حافظ 2   2

 امتیاز 3: کسرحافظ. تصحیح نکردن 3   2

یا  دو یا چند کلمه آمدهترکیبی از حروف و کلمه یا  صورت به * کلماتی که در قرآن کریم 

فلیقات ل، فس یکفیکهم،    مانن د د؛ ش و  الخط ق رآن، ی ک کلم ه محس وب م ی      توجه به رسم

 فاسقیناکموه.

د، کسر نمره در بخش و معنای کلمه تغییر کنعراب( ریشه جایی حروف )نه ا ه* اگر در جاب

 «.بصیر»به « نصیر»، «یعملون»به « یعلمون»گیرد؛ مانند تبدیل  کلمه صورت می

ی ک کلم ه    منزل ه   بهدهی  ، در امتیازقبل یا بعد از آنکلمه حرکت در و یک  کلمه* یک 

و »لحاظ خواه د ش د؛ مانن د:     هو کسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلم شود میمحاسبه 

 .«م ن رب ّک»جای   به« و ربُّک»، «ا نَّ اهللَ»جای  به« اهللُ

و  ش ود  م ی یک کلمه محاس به   منزله  بهدهی  ، در امتیازکنار هم* یک حرف و یک کلمه 

« ه ذه انع ام و ح ر    »لحاظ خواهد ش د؛ مانن د:    هکسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلم

 .«ه انعام و حر و قالوا هذ»جای  به
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و اخ تالل در   ش ود  مییا بیشتر( یک کلمه محسوب  یحرف تکیک از حروف مقطعه )هر * 

 گردد. کل یا بعضی از حروف آن، موجب کسر نمره در ستون اشتباه در کلمه می

 جایی و تغییر(: هاشتباه در کلمات )حذف، اضافه، جاب.۳

 امتیاز 5/1: کسرحافظفوری تصحیح .1   3

 امتیاز 5/2: کسربا تذکر داور هادی.تصحیح حافظ 2   3

 امتیاز 4: کسرحافظ.تصحیح نکردن 3   3

والمجاهدون باموالهم و انفسهم »؛ مانند: * منظور از کلمات، عبارتی بیش از یک کلمه است

واهلل خبی ر بم ا   »، «و المجاهدون فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم»جای   به« فی سبیل اهلل

 .«واهلل بما تعملون بصیر»جای  ه ب« تعملون

 ها در حکم عبارت است. * بسمله در ابتدای سوره

 :ها آنجایی  هعدم رعایت ترتیب آیات و جاب.1

 . اگر جا افتادگی در حد یک آیه باشد:1   4

 امتیاز 2: کسرحافظفوری تصحیح . 1   1   4

 امتیاز 3: کسربا تذکر داور هادی. تصحیح حافظ 2   1   4

 امتیاز 5/4: کسرحافظ. تصحیح نکردن 3   1   4

 یک آیه باشد: اگر جاافتادگی بیش از .2   4

 امتیاز 5/2: کسرحافظفوری تصحیح . 1   2   4

 امتیاز 5/3: کسربا تذکر داور هادی. تصحیح حافظ 2   2   4

 امتیاز 5: کسرحافظ. تصحیح نکردن 3   2   4

ص ورت ایج اد   اس ت و در * منظور از انتقال به آیه یا آیات دیور فقط در مورد ابتدای آیات 

 و در ستون کلمات کسر امتیاز خواهد شد. شود نمیاشتباه در خالل آیه، انتقال محسوب 



 

36 

د، کسر امتی از  شومشابه است دچار اشتباه  باهمها آناگر حافظ در خالل آیاتی که ابتدای *

 نجام خواهد شد.در ستون کلمات ا

ش ود،  که با حروف مقطعه آغاز می ،ای به سوره دیور* اگر حافظ در انتقال از انتهای سوره

د، ی را ت الوت کن   دیو ر  حروف مقطعه صحیح، حروف مقطعه جای به دچار اشتباه شود و 

بع د از اتم ام   « ط ه »گیرد؛ مانند قرائ ت  کسر امتیاز در ستون انتقال به آیات دور انجام می

توان د پ س از   حروف مقطعه مشابه، داور هادی میمورد در «.کهیعص» جای به سوره کهف 

وقف حافظ، اشتباه را به وی تذکر ندهد و صبر کند تا ادامه آیات را ت الوت کن د و بع د از    

مشخص شدن نوع اشتباه، کسر امتیاز را در ستون کلمه یا انتقال به دور انجام دهد؛ مانن د  

  بهانعام  بعد از اتمام سوره« الم»و قرائت « الر» جای بهبعد از اتمام سوره توبه « المر»قرائت 

 «.المص» جای

 شود.اشتباه در آیات کمتر از یک سطر، در ستون اشتباه عبارتی منظور می *

 د.شو بیش از یک سطر باشند، انتقال به دور محسوب می جاافتاده* چنانچه آیات کوتاه 

را تالوت نکند و داور هادی تمام آیه را کمک کن د،   اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر *

 شود.نمره کسر می 4هر سطر  به ازای

 مكث و تكرار:.5

بیش از حد متعارف مکث نماید یا عبارتی را برای یادآوری حداکثر ت ا دو   کننده شرکتاگر 

 شود. امتیاز از وی کسر می 5/2تکرار ، برای هر مکث و هر بار بار تکرار کند

 کن د  میموفق به ادامه تالوت نشود، داور هادی مساعدت  ،پس از مکث کننده شرکتاگر  *

 شود. نظر گرفته میمنفی برای حافظ در  و فقط حسب نوع کمک، امتیاز

نم وده و ع الوه   کننده پس از مکث، اشتباه تالوت نماید، داور هادی مساعدت  اگر شرکت* 

 .نماید ی، حسب نوع کمک، امتیاز منفی از حافظ کسر مبر کسر امتیاز مکث
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ص ورت امک ان داور   شود، در*اگر حافظ در خالل آیه پس از مکث، موفق به تالوت عبارت ن

تالوت حافظ، در ستون کلمه کسر امتی از   دهد ودرصورتمیهادی ابتدا کلمه اول را تذکر 

کند و در ستون کلمات کس ر  صورت عدم یادآوری، عبارت را تالوت میدر گیرد.صورت می

 نماید.امتیاز می

ن د، داور ه ادی بای د ب ا     کحافظ ابتدای آیه را فراموش و ب رای ی ادآوری آن مک ث     * اگر

خواندن عبارت ابتدایی آیه به حافظ کمک نماید و کسر امتیاز را در س تون کلم ات انج ام    

 دهد.

* اگر در ابتدای تالوت و طرح سؤال توسط داور، حافظ سؤال را تش خیص نده د و از داور   

د یا در حین تالوت بخواه د از داور ه ادی   رخواست کمک کنبرای تشخیص سؤال دهادی 

شده تأیید بویرد یا نام سوره، شماره صفحه یا شماره آی ه را از داور ه ادی    بخش قرائتبرای

 امتیاز از وی کسر خواهد شد. 5/2مورد به ازای هر بپرسد،

-سوره اکتفا م ی  تنها به ذکر نام، شودکه از ابتدای سوره آغاز میرا * داور هادی سؤاالتی 

 کند.کند و ابتدای سوره را قرائت نمی

* اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور هادی، قرائت خود را پس از اس تعاذه و بس مله   

د و سپس از داور هادی بخواهد مجدد سؤال را تکرار نماید، کسر امتیاز در س تون  شروع کن

 کلمات درج خواهد شد.

ی قسمت بعدی بیش از یک جمله باش د، ب ه ازای قرائ ت    * اگر برگشت حافظ برای یادآور

 شود.امتیاز از وی کسر می5/2نفس اضافه از قبل هر 

* چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذکر داور، مرتکب اشتباه دیوری در ت الوت ش ود، ص رفاً    

اشتباه اول مالک کسر امتیاز است و کسر امتیاز آن در ستون عدم تصحیح، هم ان اش تباه   

 خواهد شد.درج 
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 های داوری فرم – چهارمفصل 
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