•شروط التسجيل :
مواطنا أو ً
ً
مقيما يف دولة قطر قبل اإلعالن عن املسابقة.
١.أن يكون املتقدم
٢.إحضار صورة من البطاقة الشخصية .
٣.إحضار صورة شخصية حديث�ة ( .للذكور فقط)
ً
كامال برواية معين�ة وفاز فيها أن يشارك يف املسابقة إال برواية أخرى أو بعد انقطاع عن املشاركة
٤.ال حيق ملن شارك يف فرع القرآن الكريم
لعامني متت�اليني( .خاص باملقيمني)

(ذكورا ً
ً
وإناثا)
الفئات املستهدفة

املواطنون

خواص احلفاظ من املقيمني

ً
كامال ً
حفظ القرآن الكريم ً
وجتويدا.
ترتيلا

يتم تكريم اخلمسة األوائل كما يلي:
100٫000

ريال

85٫000

ريال

70٫000

ريال

60٫000

ريال

50٫000

ريال

عموم احلفاظ من املقيمني

ـلا وجتويـ ً
ـا ترتيـ ً
حفــظ القــرآن الكريــم كامـ ً
ـدا
 +حفــظ معــاين كلمــات القــرآن الكريــم جلــزء
(امللــك).
ً
كامال ً
حفظ القرآن الكريم ً
وجتويدا.
ترتيلا
واخلواص هم:
والعموم هم:
١.احلفظة من األئمة واملؤذنني ومعليم
•عموم احلفظة ممن ال ينطبق عليهم شروط
القرآن الكريم التابعني لوزارة األوقاف
اخلواص.
والشؤون اإلسالمية أو أي جهة أخرى.
ُ ٢.مقريئ القرآن الكريم ّ
والقراء املعروفني.
٣.من سبق له الفوز يف املسابقة أو املشاركة
يف أي مسابقة دولية.
يتم تكريم اخلمسة األوائل كما يلي:
100٫000

ريال

85٫000

ريال

70٫000

ريال

60٫000

ريال

50٫000

ريال

يتم تكريم اخلمسة األوائل كما يلي:
100٫000

ريال

85٫000

ريال

70٫000

ريال

60٫000

ريال

50٫000

ريال

مالحظات عامة
•الكتــاب املعتمــد ملعــاين الكلمــات هــو“ :الســراج يف بيــ�ان •يتن�افس الذكور واإلناث على جميع املراكز.
•تصــرف مكافــآت تشــجيعية لــكل مــن تأهــل للمرحلــة الثاني ـ�ة ولــم يت�أهــل
غريــب القــرآن” للدكتــور :محمــد اخلضــري.
للمرحلــة الثالثــة.
•االلزتام باملذكرة املعدة من قبل املسابقة.
َّ
ُ
•ختصص جوائز مالية للمتميزين من أصحاب األصوات احلسنة.
• ُيصص سؤال للقراءة بالوصل (خواص احلفاظ).
•للجنة املنظمة احلق يف إقصاء أي متسابق تثبت مخالفته للشروط.

مراحل االختب�ارات
ُترى اختب�ارات القرآن الكريم ً
كامال على مرحلتني بالنسبة للمواطنني وثالث مراحل بالنسبة للمقيمني.
ً
ً
خواص ُ
ومتسابقة من عموم املتقدمني.
متسابقا
احل َّفاظ :يتم اختي�ار عدد ()١٥
املرحلة األوىل
ً
ً
َّ
ُ
عموم احلفاظ :يتم اختي�ار عدد ( )١٥متسابقا ومتسابقة من عموم املتقدمني.
(خاصة باملقيمني)
املرحلة الثاني�ة
املرحلة الثالثة

املواطنون :يتم اختي�ار عدد ( )٥متسابقني.
خواص ُ
احل َّفاظ من املقيمني :يتم اختي�ار عدد ( )٥متسابقني.
عموم ُ
احل َّفاظ من املقيمني :يتم اختي�ار عدد ( )٥متسابقني.
ُ
تصص لرتتيب األوائل من الفائزين والفائزات يف املرحلة الثاني�ة.

ضوابط احتساب الدرجات وحسم األخطاء

مفهوم اخلطأ
مفهوم التعلثم
الرواية اليت يقرأ
بها املتسابق
درجة التجويد

مفهوم القراءة
بالوصل

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 ،أو يقــرأ بروايـ ٍـة غــر
الروايــة املشــارك بهــا ،فيتــم التنبي ـ�ه عليــه بوجــود خطــأ وذلــك باإلشــارة أو الطــرق علــى الطاولــة أو حنــو ذلــك.
مالحظة :يستوي التنبي�ه والفتح يف حسم الدرجات.
هو أن يت�دارك املتسابق اخلطأ ويصححه بنفسه قبل أن ترد عليه جلنة التحكيم بالتنبي�ه أو الفتح.
علــى املتس��ابق أن يلـتزم بالروايــة الــي يق��رأ به��ا أصو ً
ــال وفرشـ ً�ا ،واخلطــأ يف أص��ول الرواي��ة مث��ل اخلطـ�أ يف فرش��ها ،وعلــى املتســابق
أن يلــزم بمــا ألــزم بــه نفســه مــن حيــث اآلثــار املرتتبـ�ة علــى الطريــق املختــار.
يتــم احتســابها بن ـ ً�اء علــى مــدى تطبيــق املتســابق ألحــكام التجويــد ،مــن حيــث ســامة مخــارج احلــروف وصفاتهــا ،ومراعــاة
الوقــف واالبت ـ�داء وســائر األحــكام.
ُ
مالحظــة :إذا حصــل املتســابق علــى أقــل مــن  %50يف درجــة التجويــد فإنــه يــرم مــن التأهــل للمرحلــة التاليــة حــى ولــو كان
مجمــوع الدرجــات احلاصــل عليهــا يؤهلــه لذلــك.
ً
هــو أن يقــرأ املتســابق القــرآن الكريــم علــى نيـ�ة الوصــل أثنـ�اء اآليــة وبــن اآليــات ،فمهمــا وقــف علــى كلمـ ٍـة يعيــد مــا قبلهــا إعــادة
مناســبة ويصــل املوقــوف عليهــا بمــا بعدهــا حــى يظهــر إعــراب آخــر حــرف يف الكلمــة املوقــوف عليهــا.
مالحظات:
•يراعى حسن الوقف واالبت�داء لتحقيق صحة املعىن.
َ
ُ
َّ
ُ
•إذا وقــف املتســابق ثــم تابــع التــاوة ولــم ُي ِعــد الكلمــة الــي وقــف عليهــا ينب ـ�ه ويتســب خطــأ ـ حــى لــو كانــت الكلمــة الــي
وقــف عليهــا ســاكنة ،وذلــك حســب نظــام احتســاب األخطــاء.
•إذا أخطأ املتسابق يف آخر كلمة من السؤال؛ ُي َن َّب�ه ُويتسب خطأ حسب نظام احتساب األخطاء.
•قراءة الوصل ال تلغي ما للراوي أو القارئ من أصولً ،
فمثال :البد للقارئ أن يسكت يف مواضع السكت.

ضوابط احتساب الدرجات وحسم األخطاء
درجة ُح ْسن
الصوت
درجة ُح ْسن
األداء

درجة معاين
الكلمات

يتم احتسابها بن ً�اء على ما يلي:
•عذوبة الصوت وجماله.
ّ
• ُح ْسن االنتقال بني طبقات الصوت مع عدم التكلف يف القراءة.
•التحكم بالنفس (انقطاع النفس).
مالحظة :درجة حسن الصوت تدخل فقط يف التفضيل بني املتسابقني يف حال التساوي يف الدرجات.
يتــم احتســابها بن ـ ً�اء علــى تسلســل القــراءة واتصالهــا حبيــث ال تــردد فيهــا وال نشــاز ،وأن تفصــح عــن املعــاين القرآني ـ�ة قــدر
اإلمــكان.
يتم احتسابها بن ً�اء على مدى صحة اإلجابة ومطابقتها ً
نصا للمذكرة ّ
املعدة من قبل املسابقة.
مالحظات:
ً
•اإلجابة باملعىن تعترب خطأ ،ويستثىن من ذلك ما يلي:
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
9التقديــم والتأخــر الــذي ال يغــر املعــى ،مثــل{ :لكـ ْـم ِدينكـ ْـم}  :لكـ ْـم ِشـ ْـركك ْمَ ،وكف ُركـ ْـم .فلــو كانــت اإلجابــة“ :لكــم
كفركــم وشــرككم” ّ
صحــت.
9اســقاط أو اســتب�دال عبــارات الوصــف ،مثــل“ :صلــى هللا عليــه وســلم” “ريض هللا عنــه” “تعــاىل” “عـ َّـز وجــل” ومــا
أشــبهها.
ً
َ
َ
ُ
ْ
9اللحــن اجللــي – احلــركات – الــذي ال يغــر املعــى؛ فــإن غــر املعــى اعتـ ِـر خطــأ ،مثل{:فان َصـ ْـب}  :ف ِجـ َّـد ِف ِالع َبـ َـاد ِة .فلــو
َ
كانــت اإلجابــة“ :ف َجـ َّـد ِف ِالع َبـ َـاد ِة” بفتــح اجليــم فــإن اإلجابــة خطــأ ألنهــا بكســر اجليــم أمــر وبالفتــح مــاض
َ َ
َ
9الزيــادة علــى النــص املعتمــد بشــرط عــدم تغيــر املعــى ،مثــلِ { :إذا َوقـ َـب}ِ :إذا َد َخـ َـل َظ َال ُمـ ُـهَ ،و َت َغ ْل َغـ َـل .فــإذا زاد عبــارة:
“يف كل يشء” فاإلجابــة صحيحــة.

الدرجة النهائي�ة احتساب الدرجة النهائي�ة يكون حبساب متوسط درجة املرحلة الثاني�ة مع درجة املرحلة الثالثة.
عدد األسئلة

عدد األسئلة القرآن الكريم )9( :أسئلة يف املرحلة األوىل ،و( )01أسئلة يف املرحلة الثاني�ة ،و( )5أسئلة يف املرحلة الثالثة.
وقت اإلجابة

بداية السؤال

ُ
الوق��ت املس��موح ب��ه النتظ��ار املتس��ابق لإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال ه��و 30( :ثانيـ�ة) ْت َتســب مــن بعــد تــاوة نص الســؤال ،ويف
حــال انتهــاء الوقــت املســموح بــه دون أن يبـ�دأ املتســابق يف اإلجابــة يتــم الفتــح عليــه وحيتســب خطــأ ،سـ ً
ـواء كان الســؤال
يف القــرآن الكريــم أو يف معــاين الكلمــات.

مجموع األسئلة

يلزتم املتسابق باإلجابة على جميع األسئلة ضمن الوقت املحدد ويف حال انتهاء الوقت خيرج املتسابق من االختب�ار.

توزيع الدرجات
احلفظ

التجويد

حسن األداء

اإلجمايل

90

8

2

 100درجة

املرحلة

احلفظ

التجويد

حسن األداء

معاين املفردات

اإلجمايل

األوىل

81

8

2

9

 100درجة

الثاني�ة  +الثالثة

80

8

2

10

 100درجة

املواطنون  +املقيمون (عموم ُ
احل ّفاظ)
جميع املراحل

املقيمون (خواص ُ
احل ّفاظ)

