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 باسمٍ تعالی

 )سالم اهلل عليُا(مؤسسٍ قرآوی فرَىگی بيت االحسان حضرت زَرا 

 آیيه وامٍ آزمًوُا 
 

 اَذاف : -

 اًسجبم ٍ ّوبٌّگی در ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی ٍآسهًَْب   -

 ضٌبسبیی افزاد هوتبس در رضتِ ّبی هختلف ٍتطَیق آًْب  -

 بروامٍ زماوبىذی آزمًوُا : -
 ترم ايل  : -

 تجلیغبت  : اسفٌذ  -

 ضزٍع تزم : فزٍردیي -

 اردیجْطت : ثجت ًبم   -

 ضْزیَر آسهَى پبیبًی:  -
 ترم ديم :  -

 ضْزیَر  تجلیغبت  : -

  هْز ضزٍع تزم : -

 آثبى  ثجت ًبم :   -

 اسفٌذ  آسهَى پبیبًی : -
 ضًابط آزمًوُا :  -

اتَهبسیَى اداری آهَسضی هزکش ثجت ًبم قزآى آهَساى ثِ تفکیک ّز رضتِ در پبیبى ّز تزم تَسط هذیز آهَسش در  -

 هذیزیت اًجبم هی گیزد .

 آسهًَْب ثِ صَرت کتجی ٍ ضفبّی ثزگشار هی گزدد . -

آسهَى کتجی در توبم رضتِ ّب ٍ سطَح تَسط هذیزآهَسش ّز  ضعجِ در پبیبى ّز تزم ثِ صَرت ّوشهبى در توبهی  -

 ضعجِ ّب ثزگشار هی گزدد .

 هزکش هذیزیت طزاحی هی ضَد  . سَاالت آسهَى پبیبى تزم  تَسط آهَسش   -

 تصحیح ثزگِ ّبی اهتحبًی تَسط ثبسرسیي)هعلوبى راٌّوب(ضْزستبى  اًجبم هی گیزد . -

سبعت ثعذ اس ثزگشاری آسهًَْب ثزگِ ّبی اهتحبًی  را ثِ هعلوبى راٌّوبی ضْزستبى تحَیل 24هسئَل ضعجِ هی ثبیست   -

 دّذ .

 بیبى ّز تزم تَسط هعلوبى راٌّوبی ّز ضْزستبى ثزگشار هی گزدد.آسهَى ضفبّی یک ّفتِ قجل اس آسهَى کتجی در پ -

 هعلوبى راٌّوب هی ثبیست ًتبیج آسهًَْب را حذاکثز یک ّفتِ ثعذ اس آسهَى پبیبى تزم در سبهبًِ اتَهبسیَى ثجت ًوبیٌذ. -

 تزم  هی ثبضذ . ّفتِ ثعذ اس ثجت ًوزات پبیبى 2 هسئَل اهتحبًبت هزکشهذیزیت  هلشم ثِ صذٍر گَاّیٌبهِ حذاکثز  -

در صَرتی کِ قزآى آهَس هَفق ثِ ثجت ًبم در آسهَى در تبریخ ّبی هطخص ضذُ در ثزًبهِ آهَسضی سبالًِ ًگزدد هی  -    

 ثبیست در تزم ثعذ ثجت ًبم ًوبیذ .

 رشتٍ َای آزمًوُا :-
 (هٌجع : کتبة رٍخَاًی تألیف هؤسسِ  )1ٍ2رٍخَاًی ٍ رٍاًخَاًی سطح  -1

 تألیف آقبی هَسَی ثلذُ ( 2ٍ1حلیِ القزآى سطح کتبة ) هٌجع : تجَیذ:سطح هقذهبتی  ٍ تکویلی   -2

 تألیف آقبی هسعَد ٍکیل ( 4ٍ3ٍ2ٍ1) هٌجع : کتبة هفبّین جلذ  4ٍ3ٍ2ٍ1تزجوِ ٍ هفبّین هقذهبتی: سطح  -3
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 عالهِ ٍهحذث(–صفبرّزًذی  آقبیبى 3ٍ2ٍ1کتبة تزجوِ ٍهفبّین  جلذ  هٌجع : )3ٍ2ٍ1تزجوِ ٍهفبّین هتَسطِ  سطح  -4

 ٍسَرُ ثقزُ ( 2ٍ1)هٌجع  :کتبة فْن سثبى جلذ  1ٍ2تزجوِ ٍهفبّین تکویلی سطح  -5

 12)  4سطح   –جشء(  9)  3سطح  –جشء (  6)  2سطح  –جشء(  3)  1سطح  –(  30ٍجشء  1حفظ: سطح هقذهبتی) جشء  -6

)  10سطح  –جشء(  27)  9سطح  -جشء( 24)  8سطح  -جشء( 21) ) 7سطح  -جشء( 18)  6سطح  –جشء (  15)  5سطح    -جشء (

 جشء( 30

 امتياز قبًلی درآزمًوُا : -
  

 ضفبّی کتجی آسهَى ردیف

1-  
رٍخَاًی 

 ٍرٍاًخَاًی
 20اس  12 20اس  12

 100اس  70 20اس  12 تجَیذ   -2

3-  
تزجوِ 

 ٍهفبّین
  20اس  12

 150اس 110 20اس  12 حفظ  -4

 وحًٌ کسر امتياز  در آزمًن شفاَی :-

آسهَى ّبی کتجی پیص ًیبس آسهَى ّبی ضفبّی هی ثبضذ در صَرتی کِ قزآى آهَس در آسهَى کتجی ٍضفبّی اهتیبس قجَلی را -

 کست ًوبیذ گَاّی دریبفت هی ًوبیذ .

 اهتیبس  هی ثبضذ .50اهتیبس ٍتزتیل ٍتجَیذ 100آسهَى ضفبّی حسي حفظ -

را کست ًوبیذ ٍهجوَع اهتیبس ایطبى 100اس  70در آسهَى ضفبّی حفظ در صَرتی کِ در قسوت حسي حفظ قزآى آهَس اهتیبس -

 ثبضذ گَاّی دریبفت هی ًوبیذ . 100

 .در گَاّی ًبهِ اهتیبس ضفبّی قیذ هی گزدد-
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 ( 051رشتٍ حفظ : )مجمًع امتياز  

 ( 50تزتیل ٍ تجَیذ ) ( 100حسي حفظ )

 عٌَاى
تصحیح 

 فَری

تصحیح 

 ثب تذکز

عذم 

 تصحیح
 عٌَاى

کسز 

 اهتیبس

کل 

 اهتیبس

اضتجبُ در 

 کلوِ
1 2 3 

اضتجبُ در تلفظ  

 حزٍف
1 

اضتجبُ در    30

احکبم ٍصفبت 

 حزٍف

5/ 

اضتجبُ در 

 عجبرت
 10 /5 ٍقف ٍ اثتذاء 4 5/2 5/1

اضتجبُ در 

 آیِ
 10 ----- صَت ٍ لحي 4 3 2

اضتجبُ در 

 اعزاة
5/ ----- 1    

 (01رشتٍ ريخًاوی ي رياوخًاوی : )مجمًع امتياز    

 تصحیح فَری عٌَاى
تصحیح ثب 

 تذکز

عذم 

 تصحیح

 1 /75 /5 اضتجبُ در کلوِ

 /5 --- /25 اضتجبُ دراعزاة

 رشتٍ تجًیذ : 

 (100تزتیل ٍ تجَیذ )
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 عٌَاى
کسز 

 اهتیبس

کل 

 اهتیبس

اضتجبُ در تلفظ  

 حزٍف
1 

60 
اضتجبُ در احکبم  

 ٍصفبت حزٍف
5/ 

 20 /5 ٍقف ٍ اثتذا

 20 ----- صَت ٍ لحي

 اعطاء گًاَی وامٍ :-

 . در پبیبى ّز آسهَى گَاّی ًبهِ اس سَی هزکش هذیزیت صبدر هی گزدد      

 


