مدرسة دبي الوطنية

Dubai National School

مسابقة "أهل هللا وخاصته"

( الموسم التاسع  1439 / 1438هـ ــ )2018 - 2017

أهداف المسابقة:
 .1إبرازاهتمام مدرسة دبي الوطنية بكتاب هللا ـ جل وعال  ،وسنة نبينا محمد ـ صلى هللا عليه وسلم.
 .2تشجيع الطلبة لإلقبال على كتاب هللا تعالى وحفظه وتالوته وتجويده  .واألحاديث الشريفة .
 .3إذكاء روح التنافس بين الطالب لحفظ كتاب هللا ـ جل وعال ـ وسنة نبيه محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ..
 .4اإلسهام في ربط أبنائنا الطالب بالقرآن الكريم والسنة النبوية  ،مصادرالتشريع األصيلة .
 .5توسيع القاعدة املعرفية لدى أبنائنا الطالب .

الفئات المستهدفة:
جميع الطالب والطالبات بمرحلة التعليم األساس ي والثانوي في املدارس الحكومية والخاصة على مستوى دولةاإلمارات العربية املتحدة

لجنـــة التحكيــم :
يقوم بتحكيم املسابقة لجنة من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بإمارة دبي .

مستوى التكريم:
 يتم تكريم الثالثة األوائل من كل مستوى وفق املستويات املحددة.
 توزع جوائزمالية وشهادات تقدير على الفائزين باملراكزالثالثة األولى بفرعي املسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف.
 تمنح شهادة مشاركة لكل الطلبة املشاركين.
 يكرم املعلم املشرف واملعلمة املشرفة على الطلبة املشاركين بشهادات تقدير.
 تمنح جميع املدارس املشاركة في املسابقة شهادات مشاركة  ،واملدارس الفائزة شهادات تقدير.
 لمزيد من المعلومات واالستفسار االتصال  /مشرفة األنشطة األستاذة هيفاء الصمادي 0504994825
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آلية التنفيذ:

ً
 اإلعالن عن املسابقة وتوزيع استمارات الترشيح اعتبارا من يوم اإلثنين 2018 / 1 / 8
 آخرموعد الستالم استمارات الترشيح يوم الخميس املوافق 2018 / 3 / 22
 موعد التحكيم :للطالب والطالبات يوم السبت  2018 \ 4 \ 14على تمام الساعة التاسعة صباحا .
 إقامة حفل التكريم للفائزين واملشاركين واملشرفين عليهم يوم الخميس املوافق الخميس 2018 \ 4 \ 26

شروط المسابقة:

 .1التسابق في هذه المسابقة يكون فرديا وشفويا .
 .2تشترك المدرسة في التصفيات النهائية بطالب واحد وطالبة واحدة فقط عن كل مستوى من المستويات
المذكورة في فرعي المسابقة .
 .3يلتزم الطلبة المشاركون بحفظ الجزء المقرر من القرآن الكريم وفق ما جاء في جدول الموضوعات ،وكذلك
األحاديث الشريفة .
 .4في المستويين األول والثاني تطبق أحكام التالوة دون السؤال عن أحكام التجويد.
 .5في المستويين الثالث والرابع والخامس تطبق أحكام التالوة مع السؤال عن أحكام التجويد (النون الساكنة
والتنوين ،أحكام الميم الساكنة ،المدود).
 .6ال يحق للطالب الذي سبقت مشاركته أن يشارك إال بمستوى أعلى من األول من الموسم السابق .
 .7يشترط لحصول الطالب على مركز بين الفائزين أن يكون حاصال على درجة  / 95فما فوق .
 .8الطالب الذي يحصل على درجة أقل من  / 95يكون طالبا مشاركا وليس فائزا .
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( )1مقرر مسابقة حفظ وتالوة القرآن الكريم
المستوى الدراسي

األول

الصفوف الدراسية

الصف األول
الثاني

الثالث
الرابع

الثاني

الخامس
السادس
السابع

الثالث

الرابع

الثامن

التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر

الخامس

بال تحديد

األجزاء المطلوبة

الجزء الثالثون
"جزء عم"

الثامن والعشرون

والتاسع والعشرون
والثالثون

األجزاء الخمسة

األخيرة من سورة

األحقاف إلى سورة

عناصر التحكيم

عدد األسلئة الموجهة
للمتسابق

حفظ 80 :درجة
إتقان التالوة 20 :درجة

3

حفظ 80 :درجة
إتقان التالوة 20 :درجة

حفظ 80 :درجة

إتقان التالوة 20 :درجة

3

3

الناس
األجزاء العشرة
األخيرة من سورة
النمل إلى سورة
الناس

القرآن كامال

حفظ 80 :درجة

إتقان التالوة 20 :درجة
حفظ 80 :درجة

3
5

إتقان التالوة 20 :درجة

مالحظة  :ينطبق على الطالب المشاركين بفرع الحديث الشريف نفس المستويات المبينة في مسابقة
القرآن الكريم.

