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 :   قة القرآن الكريم: مساب 
 

 :الحفظ مع التقيد بأحكام التجويد: الفرع األول
 املستوى األول: حفظ القرآن الكرمي كاماًل.

 املستوى الثاين: حفظ مخسة عشر جزءاً متتابعاً.
 متتابعًة.املستوى الثالث: حفظ مخسة أجزاء 

 
 :  شروط الحفظ والتجويد

 : الحفظ )أ(
 ومعناه التمكن واإلتقان التام حلفظ آيات القرآن الكرمي من حيث:

 تسلسل اآليات ومعرفة أوائلها وأواخرها. .1
 احملافظة على بناء الكلمة حبركاهتا وتشديداهتا مبا يوافق رسم املصحف. .2
 عدم إسقاط شيء من احلروف والكلمات أو زيادهتا. .3
 االحرتاز عن اللحن )اجللي واخلفي(. .4

 :)ب( التجويد
 ومعناه مراعاة مجيع أحكام التجويد من حيث:

 النطق الصحيح للحروف. .1
 العناية بأحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت بالعالمات اليت يف مصحف املدينة النبوية. .2
خمارج احلروف، وصفاهتا، والتفخيم والرتقيق، املتمثلة يف:  بتطبيق أحكام التجويد أثناء التالوة ةطالب املتسابقت .3

 وأحكام املدود، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة والتنوين، والنون وامليم املشددتني.
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 :ترتيل مع التقيد بأحكام التجويد: التالوة والالفرع الثاني
                   

 :  شروط التالوة
 

 ( التالوة: )ج
 ومعناها األداء اجليد للقارئ من حيث:

 وثوق القارئ من نفسه وعدم الرتدد والتلعثم والتوقف والنكوص. .1
 فصاحة القراءة وخلوها من اللثغ. .2
 اعتدال التالوة من حيث النسق )إسراعاَ وإبطاًء(. .3
 اسرتسال الصوت والتمكن من ضبطه يف حال الرفع واخلفض. .4
  نطق احلروف والكلمات.جتنب التكلف والتشدق يف .5

 :( التجويدد)
 ومعناه مراعاة مجيع أحكام التجويد من حيث:

 النطق الصحيح للحروف. .1
 العناية بأحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت بالعالمات اليت يف مصحف املدينة النبوية. .2
املتمثلة يف: خمارج احلروف، وصفاهتا، والتفخيم والرتقيق،  بتطبيق أحكام التجويد أثناء التالوة ةطالب املتسابقت .3

 وأحكام املدود، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة والتنوين، والنون وامليم املشددتني.

 
 

 )الحفظ( للطالبوائز مسابقة القرآن الكريم ج

 املركز
 املستوى
 املستوى الثالث املستوى الثاين األول

 لاير 2500 لاير 5000 لاير 10000 األول
 لاير 2000 لاير 4000 لاير 8000 الثاين
 لاير 1500 لاير 3000 لاير 6000 الثالث

 لاير 42000 جمموع جوائز املسابقة
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 ()التالوة للطالبوائز مسابقة القرآن الكريم ج
 الثالث الثاين األول املركز
 لاير 1000 لاير 1500 لاير 2000 اجلائزة

 لاير 4500 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 قرآن الكريم للطالبات )الحفظ(جوائز مسابقة ال

 املركز
 املستوى
 املستوى الثالث املستوى الثاين األول

 لاير 2500 لاير 5000 لاير 10000 األول
 لاير 2000 لاير 4000 لاير 8000 الثاين
 لاير 1500 لاير 3000 لاير 6000 الثالث

 لاير 42000 جمموع جوائز املسابقة
 
 

 ن الكريم للطالبات )التالوة(جوائز مسابقة القرآ
 الثالث الثاين األول املركز
 لاير 1000 لاير 1500 لاير 2000 اجلائزة

 لاير 4500 جمموع جوائز املسابقة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  : مسابقة السنة النبوية الشريفة2
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 حفظ أحاديث من كتب السنة املعتمدة
 

 مختارة من كتب السنة المعتمدة: الحادي  األ شروط
 
 تكون األحاديث املختارة صحيحة أو حسنة.    -
 وتوجيهاته.قوم املتسابقة حبفظ األحاديث )منت وسند( ومعاين املفردات وفوائد احلديث ت    -

 
 قة السنة النبوية الشريفة للطالبجوائز مساب

 الثالث الثاين األول املركز
 لاير 2000 لاير 3000 لاير 5000 اجلائزة

 لاير 10000 جمموع جوائز املسابقة
 

 السنة النبوية الشريفة للطالبات جوائز مسابقة
 الثالث الثاين األول املركز

 لاير 2000 لاير 3000 لاير 5000 اجلائزة
 لاير 10000 جمموع جوائز املسابقة

 
 

     


