آییننامه آزمون مرحله اوّل ( ورودی ) هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم
« بخش قاریان قرآن»
عنوان

قطعات تالوت

درجه1

درجه2

درجه 3

درجه 4

(استاد قرائت قرآن)

(قاري ممتاز)

(قاري برگزيده)

(قاري)

.1تالوت تحقیق:

.1تالوت تحقیق:

تالوت تحقیق:

تالوت تحقیق:

تالوت صوتی يکی از قطعات زير به انتخاب قاري:

تالوت صوتی يکی از قطعات زير به انتخاب قاري:

تالوت صوتی يکی از قطعات زير به

تالوت صوتی يکی از قطعات زير به

سوره نساءآیات  131تا 131

سوره نساءآیات  131تا 131

انتخاب قاري:

انتخاب قاري:

سوره انعام آیات  101تا 111

سوره انعام آیات  101تا 111

سوره نساءآیات  131تا 131

سوره نساءآیات  131تا 131

سوره اعراف آیات  33تا 11

سوره اعراف آیات  33تا 11

سوره انعام آیات  101تا 111

سوره انعام آیات  101تا 111

سوره مؤمنون آیات  11تا 31

سوره مؤمنون آیات  11تا 31

سوره اعراف آیات  33تا 11

سوره اعراف آیات  33تا 11

.2تالوت تصويري از حفظ:

.2تالوت تصويري از حفظ:

سوره مؤمنون آیات  11تا 31

سوره مؤمنون آیات  11تا 31

سوره نمل آیات  91تا 11

سوره سبأ آیات  41تا 31

تالوت فصیح و بدون تکلف در اداء
حروف و کلمات با تسلط بر قواعد

فصاحت و

تجويدي ،به روايت حفص از عاصم

تجوید و
قرائات

1

ويژگیهاي

و دو روايت از

تالوت

ورش از نافع يا خلف از حمزه
ارائه تالوتی متمايز از لحاظ لحنی همراه

تنغیم
(صوت و لحن)

4

وقف و ابتدا

.1

تالوت فصیح و بدون تکلف در اداء

تالوت فصیح و بدون تکلف در

تالوت فصیح و بدون تکلف در

حروف و کلمات و رعايت قواعد

اداء حروف و کلمات و رعايت

اداء حروف و کلمات و رعايت

تجويدي ،به روايت

قواعد تجويدي ،به روايت

قواعد تجويدي ،به روايت

حفص از عاصم

حفص از عاصم

حفص از عاصم

ارائه تالوتی موزون و منسجم

ارائه تالوتی موزون و منسجم

رعايت وقف و ابتداء مناسب

رعايت وقف و ابتداء قابل قبول

ارائه تالوتی موزون و منسجم باپرهیز از

با نوآوري مناسب و مطلوب

تقلید تصنعی صوت

رعايت وقف و ابتداء ممتاز

رعايت وقف و ابتداء صحیح

شرکت کنندگان در درجه  1به هنگام تالوت قطعه سوره نمل ،هر آیه را به شیوه جمع به وقف ،باروایات ورش از نافع و خلف از حمزه تالوت میکنند .بدینصورت که قاری تالوت خویش را با روایت ورش
از نافع آغاز می کند تا به محل وقف اختیاری برسد ،سپس همان عبارت را مجدداً با روایت خلف از حمزه میخواند تا قرائتهای مورد نظر آورده شود.

.2

قابل قبول  :در وقف و وصل و ابتدا ،مورد قبیح و مغیر معنا در میان آیات وجود نداشته باشد.
مناسب  :رعایت موارد قابل قبول  /قاری می بایست توانایی شناسایی موارد وقف و ابتدایی ناقص و مغیر معنا در آیات را نیز داشته باشد.
صحیح  :رعایت موارد قابل قبول ومناسب  /استفاده صحیح و بجا از وقوف اضطراری ،رعایت مناسب مکثها و شناسایی وتفکیک مناسب جمالت از یکدیگر توسط قاری.
ممتاز  :رعایت موارد قابل قبول ومناسب ،و صحیح  /رعایت تمامی اولویتها در انتخاب بهترین محل وقف و ابتدا و نیز وصلهای هدفمند و زیبا با القاء مطلوب معانی.

