
 

«يحفظکلقزآىکزينهابزگشاريآسهَىهًاهآييي»

 

ٍرٍديهايآسهَى

 شَد: ح، عبق جذٍل زٗر برگسار هٖگأً عر ّإ ٍرٍدٕ ّر ٗك از هراحل شش آزهَى

حدًصابهايٍرٍديآسهَىًامهزحله

 22از  44 )رٍاًخَاًٖ قرآى ٍ صحت قرائت ًواز( «2سغح»قرائت  هقذهاتٖ  هرحلٔ

 هرحلٔ اٍل
 422از  82 ام آزهَى شفاّٖ حفظ جسء سٖ

 22از  44 (4آزهَى كتبٖ هفاّ٘ن سغح )

 هرحلٔ دٍم

 422از  82 5ا ت 4آزهَى شفاّٖ حفظ اجساء 

 22از  44 (2آزهَى كتبٖ هفاّ٘ن سغح )

 22از  44 آزهَى كتبٖ تجَٗذ )بخش اٍل(

 هرحلٔ سَم

 422از  82 42تا  4آزهَى شفاّٖ حفظ اجساء 

 22از  44 (3آزهَى كتبٖ هفاّ٘ن سغح )

 22از  44 آزهَى كتبٖ تجَٗذ )بخش دٍم(

 هرحلٔ چْارم
 422از  82 45تا  4آزهَى شفاّٖ حفظ اجساء 

 22از  44 (4آزهَى كتبٖ هفاّ٘ن سغح )

 422از  82 22تا  4آزهَى شفاّٖ حفظ اجساء  هرحلٔ پٌجن

 422از  82 25تا  4آزهَى شفاّٖ حفظ اجساء  هرحلٔ ششن



   «ّإ آهَزشٖ حفظظ قظرآى كظرٗن    ّإ شفاّٖ عرح ًاهٔ داٍرٕ آزهَى آٗ٘ي»ّإ شفاّٖ حفظ بر اساس  آزهَى:1تذکز

شَد. برگسار هٖ( 6)ضو٘وِ 

باشذ، هشرٍط بِ اٌٗكِ فاصظلٔ اتوظام ّظر     82ّا در آزهَى پاٗاًٖ ّر هرحلِ ب٘شتر از  آى« ًورٓ ًْاٖٗ»كساًٖ كِ :2تذکز

هرحلِ ٍ آغاز هرحلٔ بعذٕ ب٘ش از سِ هاُ ًباشذ، ً٘ازٕ بِ حضَر در آزهَى شفاّٖ حفظظ بظرإ ٍرٍد بظِ هرحلظٔ بعظذٕ      

 ًذارًذ.

ّر هرحلِ، هغابق با تعذاد ٍ ًَع سؤاالت آزهظَى شظفاّٖ هرحلظٔ    در ّإ شفاّٖ  ع سؤاالت در آزهَىتعذاد ٍ ًَ:3تذکز

 2 و 4باشذ. قبل هٖ

                                                 
 سغرٕ پرس٘ذُ خَاّذ شذ. 8بق با آزهَى شفاّٖ پاٗاًٖ در هرحلٔ سَم، تعذاد سِ سؤال هرحلٔ چْارم، هغا حفظ . برإ هثال، در آزهَى ٍرٍد4ٕ

 . بِ جذٍل صفحٔ بعذ رجَع كٌ٘ذ.2
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هايهياًيآسهَى

 شَد: عبق جذٍل زٗر برگسار هٖ ً٘س يكآسهَىهياًيحفظحفظ،  گاًِ، عالٍُ بر آزهَى پاٗاًٖ  در ّر ٗك از هراحل شش

ًَعسؤاالتتعدادٍسهاىآسهَىًامهزحله 

 3پس از حفظ جسء (5تا1هزحلهاٍل)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 32ٗك سؤال از جسء 

 3تا  4دٍ سؤال از اجساء 

 8پس از حفظ جسء (11تا6هزحلهدٍم)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 ٗك سؤال از هحفَظات قبلٖ 

 8تا  6دٍ سؤال از اجساء 

 43حفظ جسء  پس از(15تا11هزحلهسَم)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 ٗك سؤال از هحفَظات قبلٖ

 43تا  44دٍ سؤال از اجساء 

 48پس از حفظ جسء (21تا16هزحلهچهارم)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 ٗك سؤال از هحفَظات قبلٖ

 48تا  46دٍ سؤال از اجساء 

 23پس از حفظ جسء (25تا21هزحلهپٌجن)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 ٗك سؤال از هحفَظات قبلٖ

 23تا  24دٍ سؤال از اجساء 

 27پس از حفظ جسء (22تا26هزحلهششن)اجشاء
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 ٗك سؤال از هحفَظات قبلٖ

 27ٍ  26دٍ سؤال از اجساء 



« كظرٗن ّإ شفاّٖ عرحْإ آهَزشظٖ حفظظ قظرآى     ًاهٔ داٍرٕ آزهَى آٗ٘ي»ّإ شفاّٖ حفظ بر اساس  آزهَى:1تذکز

شَد. ( برگسار ه42ٖ)ضو٘ؤ 

شَد. هحاسبِ هٖ 422ّإ ه٘اًٖ از  ًورٓ ّر ٗك از آزهَى:2تذکز

ٖ  »دّذ. هظابقٖ ارز    ّر ٗك از هراحل را تشك٘ل هٖ« ًورٓ ًْاٖٗ» درصذ 32ًورٓ آزهَى ه٘اًٖ :3تذکز در « ًوظرٓ ًْظاٗ

شَد. آزهَى پاٗاًٖ هحاسبِ هٖ

ظ داٍرٕ غ٘ر از هعلن دٍرُ برگسار گردد.الزم است آزهَى ه٘اًٖ تَس:4تذکز
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هايپاياًيآسهَى

كٌٌظذگاى   ه٘اى شظركت  بٌٖ٘ شذُ كِ در پاٗاى ّواى هرحلِ گاًِ عرح، ٗك آزهَى پاٗاًٖ پ٘ش  برإ ّر ٗك از هراحل شش

 ّا در جذٍل زٗر آهذُ است: شَد. جسئ٘ات برگسارٕ اٗي آزهَى برگسار هٖ

 تعدادًٍَعسؤاالتَايآسهَىهحتًامهزحله 

 5تا  4اجساء هزحلهاٍل
 سغرٕ 8سؤال  دٍ

 از ّر دٍ ٍ ً٘ن جسء ٗك سؤال

 42تا  4اجساء هزحلهدٍم
 سغرٕ 8سؤال  دٍ

 از ّر پٌچ جسء ٗك سؤال

 45تا  4اجساء هزحلهسَم
 سغرٕ 8سؤال  سِ

 از ّر پٌج جسء ٗك سؤال

 22تا  4اجساء هزحلهچهارم
 سغرٕ 8سؤال  ْارچ

 از ّر پٌج جسء ٗك سؤال

 25تا  4اجساء هزحلهپٌجن
 سغرٕ 8سؤال  پٌج

 از ّر پٌج جسء ٗك سؤال

 كل قرآىهزحلهششن
 سغرٕ 8سؤال  شش

 از ّر پٌج جسء ٗك سؤال



« ى كظرٗن ّإ شفاّٖ عرحْإ آهَزشٖ حفظظ قظرآ   ًاهٔ داٍرٕ آزهَى آٗ٘ي»ّإ شفاّٖ حفظ بر اساس  آزهَى:1تذکز

شَد. ( برگسار ه42ٖ)ضو٘ؤ 

دّذ. آى هرحلِ را تشك٘ل هٖ« ًْاٖٗ  ًورٓ» درصذ 72ًورٓ آزهَى پاٗاًٖ در ّر ٗك از هراحل، :2تذکز

 شَد. هحاسبِ هٖ 422ًورٓ آزهَى پاٗاًٖ ً٘س از :3تذکز

ٖ (( 4ً٘با تَجِ بِ اٌٗكِ تا پاٗاى هرحلٔ دٍم، تجَٗذ )در حذ حلِ٘ القرآى ):4تذکز شظَد، در   س بِ حافظاى آهَز  دادُ هظ

(( ارزٗظابٖ  4كٌٌذگاى ً٘س )در سغح تجَٗذ سظغح )  آزهَى پاٗاًٖ هراحل دٍم تا ششن، عالٍُ بر حسي حفظ، تجَٗذ شركت

 شَد.  هٖ
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ًوزةًهايي

 آٗذ: ًورٓ ًْاٖٗ ّر هرحلِ از هجوَع ًورٓ آزهَى ه٘اًٖ ٍ آزهَى پاٗاًٖ ٍ عبق فرهَل زٗر بِ دست هٖ


 72  ًٖ32 +   ًورٓ آزهَى پاٗا   ًٓورٓ ًْاٖٗ = اًٖآزهَى هً٘ور

422                           422 

است.  (422)از  82« ًورُ ًْاٖٗ»شرط قبَلٖ در ّر ٗك از هراحل ٍ ٍرٍد بِ هرحلِ باالتر، كسب حذاقل تذکزههن:



کارًاههعولكزد 

ٖ    سظالِ(  ٍ پٌج  رإ ّر ٗك از حافظاًٖ كِ در عرح آهَز  حفظ كل قرآى كرٗن )سِب كارًاهظٔ  »ٌظذ ٗظك   كٌ شظركت هظ

گاًظٔ    دٌّذٓ خالصٔ عولكرد حافظ در هراحل شظش  شَد. اٗي كارًاهِ ًشاى ( در ًظر گرفتِ ه8ٖ)ضو٘ؤ شوارٓ « عولكرد

 عرح است.


