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 ویژگی تالوت
 4درجه  3درجه  2درجه 1درجه

 (قاري) (قاري برگزیده) (قاري ممتاز) (استاد قرائت قرآن)

 قطعه تالوت

 :تالوت تحقیق.1
 44تا  53سوره نورآیات 

 :از حفظتالوت تحقیق .2
 62تا  35آیات  سوره کهف

 :تالوت تحقیق.1
 44تا  53سوره نورآیات 

 :تالوت تحقیق از حفظ.2
 تا آخر 31سوره حدیدآیات 

 : تالوت تحقیق
 سوره نور

 44تا  53آیات 

 :تالوت تحقیق 
 سوره نور

 44تا  53آیات 

 1و قرائات فصاحت و تجوید

وت فصی  و بدون تلف  در ادا  حرو  و تال

قواعد تجویدي، به روایت  با تسفط بر کفمات

رائت حفص از عاصم و یلی از روایات سه ق

 ابوعمرو نافع یا حمزه یا

تالوت فصی  و بدون تلف  

در ادا  حرو  و کفمات و 

به رعایت قواعد تجویدي، 

 روایت حفص از عاصم

تالوت فصی  و بدون تلف  در 

ادا  حرو  و کفمات و رعایت 

ت قواعد تجویدي، به روای

 حفص از عاصم

تالوت فصی  و بدون تلف  در 

ادا  حرو  و کفمات و رعایت 

قواعد تجویدي، به روایت حفص 

 از عاصم

 تنغیم )صوت و لحن(
متمایز از قاریان برجسته همراه با  یارائه سبل

 نوآوري مناسب و مطفوب
 ارائه تالوتی موزون و منسجم  ارائه تالوتی موزون و منسجم  پرهیز از تقفید صر  

 رعایت وق  و ابتدا  قابل قبول  رعایت وق  و ابتدا  مناسب رعایت وق  و ابتدا  صحی  رعایت وق  و ابتدا  ممتاز   2و ابتدا وق 
 

باشد، الزم است عالوه بر روایت حفص از عاصم با یکی از آن روایت ها نیز حمزه یا ابوعمرو  ،های نافعمشمول یکی از روایت آیه ای را کهبه هنگام تالوت قطعه سوره کهف، هر   1شرکت کنندگان در درجه  .1

رت را ی کند تا به محل وقف اختیاری برسد، سپس همان عباکه به اختیار خود انتخاب می نمایند، به شیوه جمع به وقف تالوت کنند. بدین صورت که قاری تالوت خویش را با روایت حفص از عاصم آغاز م

 مجدداً به روایت دیگر می خواند.

  الزم به ذکر است تالوت سوره نور مشمول اختالف قرائت نمی شود و صرفاً تالوت به روایت حفص از عاصم کفایت می کند. 

 اولویت ها در وقف و وصل رعایت شده و عالوه بر این، وقف و وصل ها می بایست زیبا باشند. وقف و ابتداء ممتاز : .2

 الزاماً رعایت اولویت ها در وقف و وصل مدنظر نیست، لیکن وقف و وصل ها می بایست صحیح باشند.  ابتداء صحیح :وقف و 

 وقف و وصل ها مفهوم باشند.بدان معنا که وقف و وصل های کافی، حسن و... کفایت می کند. وقف و ابتداء مناسب :

 فاحش( نداشته باشند. وقف و وصل ها مورد قبیح)غلط وقف و ابتداء قابل قبول :

 .را به دقت مطالعه نمایند « 1اطالعیه شماره » فوق،  مالحظه آئین نامه* تذکر : ضروری است شرکت کنندگان محترم، ضمن 


