•شروط التسجيل
مواطنا أو ً
ً
مقيما يف الدولة قبل اإلعالن عن املسابقة.
١.أن يكون املتقدم
٢.إحضار صورة إثب�ات الشخصية أو جواز السفر.
٣.إحضار صورة شخصية حديث�ة( .للذكور فقط)
٤.ال حيق ملن شارك يف جزء وفاز فيه أن يشارك يف نفس اجلزء ،وحيق له املشاركة يف جزء آخر من األجزاء اخلمسة األخرية( .خاص باملقيمني)
٥.ال حيق ملن شارك يف فرع الرباعم املشاركة يف أي فرع من فروع املسابقة األخرى يف نفس املوسم.
٦.سن القبول:
ً
• املواطنون )12( :عاما فما دون.
• املقيمون  )8( :أعوام فما دون.

الفئات املستهدفة:
الفرع

الفئة املستهدفة

املقرر

فرع الرباعم

املواطنون واملقيمون

حفظ جزء واحد من األجزاء اخلمسة األخرية من القرآن الكريم.

اجلوائز:
ُ
•تصص مكافآت مالية قيمة حسب التقدير لكل فئة.

النظام الفين لفرع الرباعم
هــو أن يتوقــف املتســابق عــن القــراءة توقفـ ًـا تامـ ًـا  ،أو ُيســقط أو يســتب�دل حرفـ ًـا أو كلمـ ًـة أو حركـ ًـة أو آيـ ًـة  ،فيتــم التنبي�ه عليــه بوجود
خطــأ وذلــك باإلشــارة أو الطــرق علــى الطاولــة أو حنــو ذلــك ،وحيتســب اخلطــأ بعــد اســتنفاد العدد املســموح بــه مــن التنبيهات.
مفهوم اخلطأ مالحظة:
ُ
١.العدد املسموح به من التنبيهات  :عدد ( )2تنبيهني يف كل مرة يطأ فيها املتسابق.
٢.ال ُي ّنب�ه املتسابق وال ُيفتح عليه إال بعد جتاوز موضع اخلطأ بثلاث كلمات إال إذا كان اخلطأ يف نهاية اآلية.
مفهوم التلعثم هو أن يت�دارك املتسابق اخلطأ ويصححه بنفسه قبل أن ترد عليه جلنة التحكيم بالتنبي�ه أو الفتح( .وهو ٌ
معفو عنه)
١.يتم نقل املتسابق إىل السؤال التايل إذا وصل مجموع ما ُح ِسم عليه يف السؤال الواحد بمقدار إجمايل درجة السؤال.
مالحظات عامة
٢.ال خيرج املتسابق من االختب�ار إال بعد إكمال جميع األسئلة مهما كانت النتيجة .
وقت اإلجابة

•الوقت املسموح به النتظار املتسابق لإلجابة على السؤال :يرتك لرئيس اللجنة تقدير الوقت حسب حالة املتسابق.
•يلزتم املتسابق باإلجابة على جميع األسئلة ضمن الوقت املحدد ويف حال انتهاء الوقت خيرج املتسابق من االختب�ار.

احتساب وحسم الدرجات
درجات احلفظ
الفرع

الفئة

الرباعم جزء واحد

وقت
اإلجابة
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حسم الدرجات
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التنبيهات درجة
اخلطأ املسموحة التجويد
5
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درجة حسن
األداء

--

اللجنة املنظمة للمسابقة

