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 سلطنة عامن 

 وزارة الرتبية والتعلمي

 املديرية العامة لتطوير املناه 

 دائرة الرتبية اإلسالمية 

 
 ة ـــــــــالميـــ ة اإلس ـــــ رة الرتبي ـــــــــدائ

 قسم الثقافة الدينية الطالبية 
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 قدمة امل

 

 الرحمي بسم هللا الرمحن 

 
 وآل صىل هللا عليه    األمني،محمد الرسول األيم    للعاملني،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة  امحلد هلل رب العامني ،  

 أمجعني.  وحصبه 

 ،، وبعد،

املسمل ال يس تغين عن القرآن الكرمي؛ فبه حياة قلبه، ونور برصه، وهداية طريقه، ولك يشء يف حياة املسمل مرتبط فإن  

عقيدته، يس متد  منه  العظمي،  الكتاب  يف   هبذا  واإلرشادات  التوجهيات  من  إليه  حيتاج  ما  وفيه  ربه،  يريض  وما  عبادته  يعرف  وبه 

واملعامالت والعبادات؛األخالق  بقول    ،  الكتاب  هذا  تعاىل  هللا  وصف    جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ: وذلكل 

حث  ،   ٩اإلسراء:   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي القرآن    الرسول    وقد  تعمل  عىل  املسلمني 

مَمُه "  آَن َوعَل َ الرُقرر ُُكر َمنر تََعملم ُ ربَِغي أَنر يُتََعملمَ ،   1وتعلميه، فقال: " َخْير ُل َما يَن مُه أَوم آَن فَِإن الَدُُكُ الرُقرر ُِّموا أَور   وأمرمه بتعلميه ألبناهئم فقال:" عَل

ِ ُهَو "  ِ اَّللم  .   2ِمنر ِعملر

كتاب   ربه،وتالوة  إىل  العبد  هبا  يتقرب  اليت  العبادات  أفضل  من   جف   مغ جغ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ  هللا 

 . ٢٩فاطر:  َّمك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف

تََمعَ   »َماأنه قال:  ويف احلديث الصحيح عنه   م    اجر ِ   بُُيوِت   ِمنر   يِف بَيرت    قَور ِ   ِكتَاَب   يَترلُونَ   اَّللم   نََزلَتر   ِإالم   بَيرََنُمر   َويَتََداَرُسونَهُ   اَّللم

ِمُ  ِكينَةُ  عَلهَير ُمُ  السم َةُ  َوغَِشيَْتر محر ُمُ  الرم ُ  َوَذكََرمهُُ  الرَماَلئِكَةُ  َوَحفمْتر  .3  ِعنرَدُه« ِفميَنر  اَّللم

ومن مقتضيات     ،  9  الحجر: َّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ  كام وعد هللا تعاىل حبفظ كتابه فقال جل  وعال:

 ين ىن ُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ  تعاىل حفظ القرآن يف صدور املسلمني، فاكن سهال ميسورا ملن يرسه هللا عليه،هذا احلفظ أن يرس هللا  
 ، حفري بطلبة العمل  أن يتسابقوا عىل تالوته وتدبر آايته وحفظه. ١٧القمر:  َّ  ني مي زي ري ٰى

الكرمي اليت تقميها وزارة الرتبية   القرآنالكرمي وتالوته تالوة حصيحة، مسابقة    القرآنومن وسائل تشجيع الطلبة عىل حفظ  

ويه يف تطور مس متر   الطلبة،قليةل من    بدأت مبجموعةم، ملا    1975والتعلمي، هذه املسابقة العريقة اليت اكنت أول نسخة لها يف عام  

 هـ ثالثة مسارات: 1438م املوافق 2017من حيث أهدافها ومس توايهتا وعدد املشاركني فهيا، وقد اختذت لها بدءا من العام 

 

 
 ( 4664البخاري، الصحيح، كتاب فضائل القرآن، رمق احلديث) 1
 (. 4الربيع، املس ند، ابب يف ذكر القرآن ، رمق احلديث) 2
  .7028احلديث مسمل،الصحيح،ابب اذلكر وادلعاء والتوبة، رمق  3
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 لطلبة التعلمي األسايس وما بعد األسايس يف املدارس احلكومية واخلاصة. القرآنحفظ  األول:

 هبم والصفوف املدجمة يف املديرايت حفظ القرآن للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية والبرصية يف املدارس واملعاهد اخلاصة    الثاين:

 التعلميية. 

الطلبة العامنيني يف مدارس التعلمي األسايس وما بعد األسايس   مسابقة إتقان التالوة والصوت احلسن، ويشارك فهيا مجيع   الثالث:

 .احلكومية واخلاصة
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 أهداف املسابقة 

 

 تسعى املسابقة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 تمنية الشعور بأمهية القرآن الكرمي.  (1

 الاعزتاز مبقومات الهوية اإلسالمية. (2

 إكساب قمي القرآن الكرمي. (3

 اإلسالمية يف مجيع املراحل ادلراس ية. خدمة مناه الرتبية  (4

 حتسني الزاد اللغوي دلى الطلبة. (5

 التنافس عىل حفظ القرآن الكرمي وتالوته تالوة حصيحة.  (6

 تشجيع الطلبة من ذوي اإلعاقة عىل املنافسة يف حفظ كتاب هللا تعاىل.  (7

 نيا.دالتعود عىل شغل الوقت مبا ينفع دينا و  (8

 وحصانة أخالقية.إكساب الطلبة قوة نفس ية  (9

 تفعيل دور البيت واملدرسة يف متابعة الطلبة عند تالوة القرآن الكرمي.   (10

 تأكيد دور الوزارة الرايدي يف العناية بكتاب هللا تعاىل.   (11

 حث الطلبة عىل حتسني أصواهتم بكتاب هللا تعاىل.   (12

 احمللية واإلقلميية وادلولية. سهام يف إعداد الطلبة للمشاركة يف املسابقات القرآنية اإل  (13
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 1آداب تالوة القرآن الكرمي 

 

 . ٧٩الواقعة:  َّىميمجنحنُّٱٱ  الطهارة من احلدث األصغر واألكرب: لقول تعاىل: .1

 . ٩٨النحل:  َّريزي ٰى ين ىن  نن زنمنٱُّٱتعاىل:ء القراءة، لقول عند بد ةالاس تعاذ .2

 . ٤المزمل:  َّىنينجهمهىهيهُّٱ  :تعاىل القراءة برتتيل ومتهل وحتسني الصوت، لقول .3

  ٥٩النجم:  َّريزي ٰى  ين ىن نن  من زنٱُّٱ : لاجتناب اللهو والعبث والضحك، لقول عز وج .4
– ٦٠ . 

ص:   َّرب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّٱُّٱ  ب والتدبر واخلشوع، لقول تعاىل:حضور القل .5
٢٩ . 

تعاىل: .6 لقول  قراءته،  عند  التبايك  أو    ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  ميُّٱ  الباكء 
 . ٢٣الزمر:  َّّٰرئ

وجل .7 عز  لقول  نواهيه،  واجتناب  بأوامره   َّجئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰىُّٱ:العمل 
 . ١٥٥األنعام: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القنويب، عبدهللا بن سعيد، القبس يف عمل التجويد1
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 1  القواعد اذلهبية  حلفظ القرآن الكرمي 
 

 كتاب هللا تعاىل أن يراعهيا، مَنا:   افظهناك بعض القواعد اليت ينبغي عىل  ح

 اإلخالص رس الفتح والتيسْي. (1

 احلفظ. قوة ادلافع وصدق الرغبة يف  (2

 احلفظ يف الصغر اكلنقش عىل احلجر.  (3

 منه. الالتجاء إىل هللا تعاىل ابدلعاء وطلب العون  (4

 للحفظ.   واملاكن املناس بني اختيار الوقت (5

 القراءة اجملودة هممة معينة عىل احلفظ املتقن.  (6

 الاقتصار عىل طبعة واحدة من املصحف.  (7

م عىل  (8  احلفظ.تصحيح القراءة مقد 

 املتواصل دون لكل أو ملل.  تــكــرارال  (9

 احلفظ اليويم املنتظم خْي من احلفظ املتقطع.  (10

 أفضل من الرسيع املندفع. احلفظ البطيء الهادئ (11

 املتشاهبات. الانتباه إىل اآلايت (12

 رضورة الارتباط ابملعمل.  (13

 تركزي النظر أثناء احلفظ عىل اآلايت لتنطبع عىل صفحات اذلهن. (14

 . ابملراجعة املس مترة اقرتان احلفظ  (15

 ولزوم الطاعات وترك املعايص.  (16

 ل.الفهم الشامل يؤدي إىل احلفظ املتاكم (17

 
 
 
 
 
 

 

 ، بترصف.الغواثين، حيىي، طرق إبداعية حلفظ القرآن الكرمي1
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 مس توايت املسابقة 

 
 : وال: مسابقة احلفظ أ 

 : ( ابملدارس    احلكومية واخلاصة 12  –   1مجليع الصفوف ) املسابقة العامة:   .1

 مس توايت، واجلدول اآليت يوحض ذكل: مخسة مت تقس مي املسابقة العامة إىل 

 

 البديل  املقرر  الصفوف  املس توى 

 ثالثة أجزاء من حفظه السابق وجزآن جديدان  متتالية  أجزاء 5 ( 12 - 11) األول 

 جزآن من حفظه السابق وجزآن جديدان  متتالية  أجزاء 4 ( 10 - 8) الثاين 

 جزآن من حفظه السابق وجزء جديد متتالية  أجزاء 3 ( 7 - 5) الثالث 

 جزء من حفظه السابق وجزء جديد جزآن متتاليان  ( 4 - 3) الرابع 

 جزء جديد يف لك مشاركة واحد جزء ( 2 - المتهيدي) اخلامس 

 
 ملحوظات عامة: 

 تشرتك مجيع املدارس احلكومية واخلاصة ابملديرايت التعلميية يف هذه  املسابقة.  (1

 يشرتك مجيع الطلبة ذكورا وإاناث دون اس تثناء يف األدوار المتهيدية وفق مس توايت املسابقة ومقرراهتا. حيق أن  (2

أربعة  % ، وتعادل هذه النس بة   30يشارك الطلبة الوافدون من خمتلف اجلنس يات يف األدوار الَنائية بنس بة ال تزيد عن   (3

 يف لك حمافظة من اذلكور واإلانث.  طالب

 . اكمةل يف لك املس توايت بيق أحاكم التجويدإتقان احلفظ وتط  (4

 يف أي مس توى من مس توايت املسابقة.مركز من املراكز، و م عىل مس توى السلطنة يف أيرِّ ئزا إذا كُ يعد الطالب فا (5

اشرتك (6 ابالشرتا  ابملس توىالطالب/الطالبة    إذا  ل  يسمح  ال  طالباألعىل  مثال:  األدىن.  املس توى  يف  الصف  /ك  يف  ـه 

( أن يشرتك بثالثة أجزاء، فإذا  7  ،6اخلامس اشرتك بأربعة أجزاء وفاز عىل مس توى السلطنة، فال حيق ل يف الصفني )

 ىل املس توى األعىل.إأو يرتقي أراد املشاركة اثنية فإنه يشارك ابلبديل 

ن الطلبة، من هنا جاءت  مل يمت حتديد أجزاء بأسامهئا يف لك مس توى من مس توايت املسابقة ليكون ذكل حمل اجْتاد م (7

من ادلخول ابجلزء اذلي   ـــة/اإلشارة مثال: يف املس توى السادس إىل حفظ جزء واحد دون حتديده حىت يمتكن الطالب

ما ميكنه من املشاركة يف الصف األول والصف الثاين جبزأين خمتلفني   مع مثال يف الصف األول، مث   جزءحيفظ، وهو 

 تبارك أو غْيهام. 



 

 8 

رشيطة  الرابع اإلماكن أن يشرتك هبام يف املس توى بف  امساشرتاكه جبزأين خمتلفني يف املس توى اخل ـــة/البإن س بق للط (8

ل   يس بق  مل  آخر  جزءا  حيفظ  أن  يشرتط  فإنه  نفسه  املس توى  يف  اثنية  مرة  املسابقة  دخل  وإذا  متتالني،  يكوان  أن 

حفظه لألجزاء الثالثة متتاليا، مثال: طالب يف الصف  إن اكن    ثالثالاشرتاك به كام يسمح ل ابدلخول يف املس توى ال 

مع    رابع الثالث دخل املسابقة حبفظ جزأي مع وتبارك، ويف الصف الرابع دخل املسابقة اثنية فإماكنه البقاء يف املس توى ال

 املتتالية.جزاء الثالثة إن اكن ممتكنا من األ ثالثحفظ جديد، كام يسمح ل ابدلخول يف املس توى ال 

 

 : بذوي اإلعاقة   (  املسابقة اخلاصة 2

 إىل قسمني:   تقس مي املسابقة اخلاصة مت  

 : السمعية ذوو اإلعاقة    ب الطال (أ

 ثالثة مس توايت واجلدول اآليت يوحض ذكل:  ومت تقس مي مسابقة ذوي اإلعاقة السمعية إىل 

 
 ملحوظة  البديل الثاين املقرر   املقرر البديل األول  املقرر األصل  الصفوف  املس توى 

 ( 12 - 10) األول 
إىل   الناس  سورة  من 

 سورة التني

إىل   الناس  سورة  من 

 سورة الشمس

إىل   الناس  سورة  من 

 سورة األعىل.

جزء   الفاحتة  سورة 

لك  يف  املسابقة  من 

من   مس توي 

الثالثة   املس توايت 

املقررين   ويف  

 األصل والبديل. 

 ( 9 - 5) الثاين 
إىل   الناس  سورة  من 

 سورة التاكثر

إىل    الناس  سورة  من 

 سورة التني

إىل   الناس  سورة  من 

 سورة الشمس

 ( 4 - 1) الثالث 
إىل   الناس  سورة  من 

 سورة الاكفرون

إىل   الناس  سورة  من 

 سورة التاكثر.

إىل   الناس  سورة  من 

 سورة التني

 
 ملحوظات:  

 الصفوف املدجمة يف املسابقة اخلاصة بذوي اإلعاقة السمعية.تشرتك مدرسة األمل للصم واملديرايت التعلميية بطالب  (1

 خيترب الطالب كتابيا وفق املواصفات املتفق علهيا، ويعد هذا الاختبار جلنة التحكمي يف لك مرحةل من مراحهل. (2

 هتا. حيق أن يشرتك مجيع الطالب ذكورا وإاناث دون اس تثناء يف األدوار المتهيدية وفق مس توايت املسابقة ومقررا (3

 بطالب واحد  يف ادلور الَنايئ.     -إن وجدوا   -ميثل الطلبة الوافدون من خمتلف اجلنس يات   (4



 

 9 

 :  ذوو اإلعاقة البرصية   ب( الطالب 

 مس توايت واجلدول اآليت يوحض ذكل: ثالثةإىل  اإلعاقة البرصية مسابقة ذوي مت تقس مي

 
 ملحوظة  املقرر البديل الثاين  األول املقرر البديل   املقرر األصل  الصفوف  املس توى 

 ثالثة أجزاء متتالية  ( 12 - 10) األول 
مَنا  متتالية  أجزاء  ثالثة 

 جزء جديد

مَنا  متتالية  أجزاء  ثالثة 

يشرتط أن يكون   جزء جديد

املتقدم مطبقا 

ألحاكم التالوة  

 بصفة اكمةل 

 جزآن متتاليان  ( 9 - 5) الثاين 
جزء   مَنا  متتاليان  جزآن 

 جديد

جزآن متتاليان مَنا جزء 

 جديد

 جزء جديد جزء جديد جزء واحد ( 4 - 1) الثالث 

 
 ملحوظات:  

ابلطاليشرتك   (1 اخلاصة  املسابقة  يف  البرصية  اإلعاقة  ذلوي  اخلطاب  بن  معر  الطالب    املكفوفنيب  معهد  فهيا  يشرتك  كام 

 .املكفوفون املدجمون يف املدارس احلكومية واخلاصة ابملديرايت التعلميية

 ذكورا وإاناث دون اس تثناء يف األدوار المتهيدية وفق مس توايت املسابقة ومقرراهتا.  ن يشرتك مجيع الطالبحيق أ (2

 يف ادلور الَنايئ.    احد  بطالب و  -إن وجدوا   -ميثل الطلبة الوافدون من خمتلف اجلنس يات   (3

 إتقان احلفظ وتطبيق أحاكم التجويد اكمةل يف لك املس توايت.  (4

 جزاء بأسامهئا يف لك مس توى من مس توايت املسابقة ليكون ذكل حمل اجْتاد من الطلبة. األ مل يمت حتديد (5
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 اثنيا: مسابقة إتقان التالوة والصوت احلسن: 

 
ويه مسابقة تعين حبسن تالوة كتاب هللا تعاىل، وإتقان تطبيق أحاكم التجويد وفق رواية حفص عن عامص، واجلدول اآليت يوحض 

 ملسابقة: ا املس توايت 

 

 : ملحوظات 

يف مجيع املديرايت التعلميية، واملدارس التابعة للمديرية العامة للمدارس اخلاصة يف مسابقة إتقان   الطلبة العامنيونيشارك   (1

 التالوة والصوت احلسن.

احلسن يف الس نة ادلراس ية الواحدة، وال   التالوة والصوتاملشاركة يف مسابقة احلفظ أو مسابقة إتقان    حيق للطالب/ــة (2

 جيمع بيَنام. 

رصة املشاركة ألكرب حىت تعطى ف  ؛أن يشارك أكرث من مرة يف لك مس توى من مس توايت املسابقة  ــة  /ال حيق للطالب (3

 . يف هذه املسابقة  عدد من الطلبة

 .برفع الصوت وخفضه مع ما يتناسب مع  املوضوع  مع اآلايت والتفاعل التجويدحاكم إتقان التالوة وتطبيق أ (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  األجزاء  الصفوف  املس توى 

 أجزاء متتالية  4 ( 12 - 10) األول 
يف املقرر اخملصص حسب   ـــة/يشارك الطالب

 . مرحلته ادلراس ية
 أجزاء متتالية  3 ( 9 - 5) الثاين 

 جزآن متتاليان  ( 4 - 1) الثالث 
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 إجراءات تنفيذ املسابقة 

 
 مسابقة احلفظ: أوال:  
 املسابقة العامة:  -1

 عىل مس توى املدارس: 

 . يمت اإلعالن عن املسابقة يف هناية العام ادلرايس؛ ليتس ىن للطلبة الاس تعداد للمسابقة  يف اإلجازة الصيفية  •

 .، ويمت اإلعالن عَنا يف طابور الصباح  ولوحة اإلعالانتر هبا الطلبة مع بداية العام ادلرايس اجلديديذكم   •

 فظ. إرسال رسائل إىل أولياء األمور لتشجيع أبناهئم عىل احل •

  حتديد أسامء الطلبة اذلين دلهيم الرغبة يف املشاركة  يف املسابقة وإرساهلم إىل قسم الرتبية اإلسالمية ابحملافظة يف  •

 هناية شهر أكتوبر. 

  ويشرتك يفمن لك عام درايس.    ديسمرب  تقوم لك مدرسة بإجراء مسابقة القرآن الكرمي لطالهبا يف أوائل شهر •

اإلعالانت؛ ، مث تنرش يف لوحة  دريسطابور املاليف    عَنا ولضامن ذكل يمت اإلعالن    املسابقة أكرب عدد من الطلبة،

 مَنم.  املنافسة عىل عدد حمدود حىت ال تقترص وإرسال رساةل ألولياء األمور لتحفزي أبناهئم

 املسابقة. يشرتك يف املرحةل التالية منل حتدد املدرسة الفائز األول يف لك مس توى  •

 :  التعلميية   ديرايتعىل مس توى امل                 

ويشرتك فهيا الفائز األول من لك   درايس،من لك عام ، مارسأوائل شهر  تصفية يفاء بإجر  تعلميية مديريةتقوم لك  •

 مدرس ته. %( فأكرث عىل مس توى  70مدرسة يف لك مس توى رشيطة أن يكون قد حصل عىل درجة )

 العامة لتطويراملديرية    مس توى إىلأسامء الطلبة اذلين حصلوا عىل الرتتيب األول يف لك    ترسل املديرية التعلميية •

 ديريتهفأكرث عىل مس توى م%(  70)رشيطة أن يكون قد حصل عىل مارس األس بوع األخْي من شهر املناه يف 

 الَنائية. متهيدا إلجراء املسابقة يف مرحلْتا 

 السلطنة: عىل مس توى           

عىل مس توى    تقوم وزارة الرتبية والتعلمي ممثةل يف دائرة الرتبية اإلسالمية بإجراء التصفية الَنائية  السلطنة بلجنة موحدة 

تعلميية يف لك مس توى من مس توايت    مديريةويشرتك فهيا الفائز األول من لك    أبريلمن األس بوع األول من شهر    بدءا

ال يدخل يف الرتتيب  يدرج امسه يف كشف املسابقة، و اللكية ال( من ادلرجة %70ولك طالب ال حيصل عىل ) املسابقة

 .ل جائزة، وحيق ل أن يعيد يف نفس املس توى يف العام املقبلالَنايئ، وال ختصص 
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 :  بذوي اإلعاقة   املسابقة اخلاصة  -2

  وكذكل   خالل شهر مارس بإجراءات املسابقة    التعلميية  واملدارس املشاركة يف املديرايت  األمل للصم   تقوم مدرسة •

 معهد معر بن اخلطاب للمكفوفني.

لك مس توى من    يف  امسية ال تزيد عن ثالثة طلبة بية اإلسالمية قامئة  اخلاصة إىل دائرة الرت ترفع دائرة برامج الرتبية   •

 .(70%حصلوا عىل نس بة ال تقل عن ) ممن مس توايت لك مسابقة من املسابقات اخلاصة

 وفق جدول تقيمي املسابقة.  أبريلء التصفية الَنائية يف األس بوع األول من شهر تقوم دائرة الرتبية اإلسالمية بإجرا •

 

 احلسن: والصوت    إتقان التالوةمسابقة  اثنيا: 

 عىل مس توى املدارس: 

ويشرتك  من لك عام درايس.    ديسمربتقوم لك مدرسة بإجراء مسابقة تالوة القرآن الكرمي لطالهبا يف أوائل شهر   •

يف طابور الصباح، مث تنرش  مجيع املسابقات  ولضامن ذكل يمت اإلعالن عن الطالب،املسابقة أكرب عدد من  يف

 مَنم.يف لوحة اإلعالانت؛ حىت ال تقترص املنافسة عىل عدد حمدود  

 درسة الفائز األول يف لك مس توى. حتدد امل  •

 :  التعلميية   املديرايت عىل مس توى  

ويشرتك فهيا الفائز األول من   درايس، من لك عام ، مارسأوائل شهر  تصفية يفتعلميية بإجراء  مديريةقوم لك ت •

 مدرس ته. %( فأكرث عىل مس توى  80لك مدرسة يف لك مس توى رشيطة أن يكون قد حصل عىل درجة )

 العامة لتطويراملديرية    مس توى إىل الطلبة اذلين حصلوا عىل الرتتيب األول يف لك    التعلميية أسامءترسل املديرية   •

  مديريتهفأكرث عىل مس توى    (%80عىل )رشيطة أن يكون قد حصل    مارسمن شهر    األس بوع األخْياملناه يف  

 متهيدا إلجراء املسابقة يف مرحلْتا الَنائية. 

 السلطنة: عىل مس توى  

يف دائرة الرتبية اإلسالمية بإجراء    تبدأ • من شهر    ألس بوع األوليف ا  التصفية الَنائيةوزارة الرتبية والتعلمي ممثةل 

 ـــة /ولك طالب  تعلميية يف لك مس توى من مس توايت املسابقةديرية  ويشرتك فهيا الفائز األول من لك م   أبريل

وف املسابقة، فال يدخل يف الرتتيب الَنايئ وال  ( من ادلرجة اللكية ال يدرج امسه يف كش%80ال حيصل عىل )

 . ختصص ل جائزة
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 ات التقيمي لي آ 

 

 احلفظ:   أوال: مسابقة 

 املسابقة العامة:  .1

 

 مالحظات  عدد األس ئةل  األجزاء  املس توايت 
 أس ئةل  (5) ( أجزاء متتالية 5) األول 

لك سؤال نصف  صفحة )مثانية أسطر(يف لك 

األسطر الامثنية ال  املس توايت وإن زادت عن 

 حيتسب

 أس ئةل  (4) ( أجزاء متتالية 4) الثاين 

 أس ئةل  (3) ( أجزاء متتالية 3) الثالث 

 أس ئةل  (3) جزآن متتاليان  الرابع 

 أس ئةل  (3) جزء اخلامس 

 

 :  )ذوو اإلعاقة البرصية(   املسابقة اخلاصة  .2

 

 مالحظات  عدد األس ئةل  األجزاء  ت املس تواي
لك سؤال نصف  صفحة مثانية أسطر يف لك  ( أس ئةل 4) أجزاء متتالية ( 4) األول 

املس توايت وإن زادت اعن مثانية عن  أسطر  

 ال حيتسب يف التقيمي. 

 ( أس ئةل 3) ( أجزاء متتالية 3) الثاين 

 ( أس ئةل 3) جزآن متتاليان  الثالث 

 

 - :  اإلعاقة السمعية   ي  ذو ب املسابقة اخلاصة   .3

 الاختبار وفق املواصفات اآلتية: يمت إعداد    

 عدد األس ئةل:   .1

األول: • )  املس توى  عرش  املقطع  10يشمل  يف  اإلكامل  يكون  عىل   ، مقرر  هو  مما  خمتلفة  سور  من  مقاطع   )

 الواحد بني ثالث وأربع آايت. 

( مقاطع من سور خمتلفة مما هو مقرر ، عىل أن يكون اإلكامل يف املقطع  7يشمل س بع )  املس توى الثاين: •

 الواحد بني ثالث وأربع آايت. 
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( مقاطع من سور خمتلفة مما هو مقرر ، عىل أن ال يزيد اإلكامل يف املقطع  5يشمل مخس )  املس توى الثالث: •

 الواحد عن ثالث آايت.

 

 صياغة األس ئةل:   .2

 امس السورة يف رأس السؤال أمكل كتابة اآلايت من سورة ... من قول تعاىل.  يمت التنصيص عىل 

تكتب اآلية األوىل أن  أمكل كتابة اآلايت من قول تعاىل ... إىل قول تعاىل ، عىل    املس تواين األول والثاين: •

 واألخْية من مصحف املدينة املنورة، ويرتك فراغ حتت السؤال لكتابة املطلوب. 

من    (:  4ـ    1املس توى الثالث، طلبة احللقة األوىل )   • أمكل كتابة اآلايت اآلتية: تكتب اآلية األوىل برمقها 

مصحف املدينة املنورة ، مث يرتك فراغ يناسب كتابة اآلايت املطلوب كتابْتا مع وضع الرتقمي بعدد اآلايت،  

 دينة املنورة أيضا. ال تتجاوز ثالث آايت، مث خيمت املقطع بآية تزنل من مصحف امل 

 

 مدة الاختبار:   .3

 ميتحن الطلبة يف مدة زمنية ال تتجاوز س تني دقيقة.

: اثنيا: مسابقة إتقان التالوة والصوت احلسن   

 
 مالحظات  عدد األس ئةل  األجزاء  املس توى 

أسطر يف لك املس توايت وإن   لك سؤال نصف صفحة مثانية- ( أس ئةل 4) ( أجزاء متتالية 4) األول 

 مثانية أسطر ال حيتسب يف التقيمي. زادت عن 

يدخل يف التقيمي تفاعل الطالب/ـــة مع اآلايت من حيث )آايت - 

 الرمحة، آايت العذاب، ...(

 ( أس ئةل 3) ( أجزاء متتالية 3) الثاين 

 سؤالان  جزآن متتاليان  الثالث 
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 احتساب ادلرجات 

 
 أوال: مسابقة احلفظ: 

 املسابقة العامة:  .1

 حيدد مقدار ما خيصم من ادلرجة الَنائية كام يل :             

 درجتان عند ختطي آية أو تقدمي آية عن آية أخرى.  ✓

 درجة واحدة  للخطأ النامج عن نس يان لكمة ، أو استبدال لكمة بأخرى، أو تقدمي لكمة عن أخرى. ✓

 درجة واحدة عند التنبيه عىل اخلطأ. ✓

 .ل  تفتاحس  التوقف والادرجة واحدة عند لك  ✓

 درجة واحدة للخطأ النامج عن ضبط اللكامت .  ✓

 درجة واحدة للك خطأ يتعلق بأحاكم التالوة  والتجويد.  ✓

 

 اإلعاقة البرصية:    بذوي املسابقة اخلاصة   .2

 حيدد مقدار ما خيصم من ادلرجة الَنائية كام يل :          

 درجتان عند ختطي آية أو تقدمي آية عن آية أخرى.  ✓

 واحدة  للخطأ النامج عن نس يان لكمة ، أو استبدال لكمة بأخرى، أو تقدمي لكمة عن أخرى.درجة  ✓

 درجة واحدة عند التنبيه عىل اخلطأ. ✓

 درجة واحدة عند لك التوقف والاس تفتاح  ل. ✓

 درجة واحدة للخطأ النامج عن ضبط اللكامت .  ✓

 والتجويد. درجة واحدة للك خطأ يتعلق بأحاكم التالوة   ✓

 

 - اإلعاقة السمعية:    ذوي املسابقة اخلاصة ب  .3

مس توى املشرتكني يف املسابقة من خالل اختبار كتايب من مائة درجة تراعي فيه الكتابة            وهماراهتا واحلفظ يقاس 

 السلمي وفق اآليت: 

 (: ختصم مَنا:  10من عرش درجات )  اخلط احلسن : •

 رديئا وغْي واحض يف لك مقطع قرآين يطلب  إمتام كتابته.ختصم درجة واحدة إن اكن اخلط  -

 ( درجات عند الكتابة ابلقمل الرصاص.3الكتابة ابلقمل احلرب، وختصم ) -
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 ( درجات عند تكراره. 3جتنب الشطب، وختصم درجة واحدة عند الشطب، و ) -

 جامل اخلط ووضوحه، وختصم درجتان إذا مل يتوفر ذكل.  -

الكتابة حبيث يشرتط الالزتام ابلرمس القرآين أو اخلط اإلماليئ يف لك الاختبار، وختصم  الالزتام خبط واحد يف   -

 درجتان عند التداخل.

 ختصم درجة عند نس يان الشدة يف لك املواضع.  -

 

 ( ختصم مَنا:  90من تسعني درجة )  احلفظ : •

 درجة واحدة يف لك آية للك خطأ يف الكتابة عند:  -

 تقدمي لكمة عن لكمة. ✓

 مة بأخرى. إبدال لك ✓

 زايدة لكمة. ✓

 إبدال حرفني فأكرث يف لك مقطع. ✓

 زايدة حرفني فأكرث يف لك آية. ✓

 درجتان عند تقدمي آية عىل أخرى. -

 ختصم ادلرجة اخملصصة لآلية يف لك مقطع عند: -

 استبدال آية بأخرى. ✓

 نس يان آية.  ✓

 

: والصوت احلسن   مسابقة إتقان التالوة اثنيا:   

 اجلل؛ وهو لك حلن أو خطأ يعرض للفظ فيخل ابملعىن أو اإلعراب:خصم ثالث درجات عن اللحن   .1

 عند الضبط:  ) أنعمُت علهيم/ بسم هللُا الرمحَن الرحمي /  إمنا خيىش هللُا  من عباده العلامء، (. . أ

ُك =   ربمك = عىص ربمك/   خمارج احلروف وصفاهتا:) عىس   .ب ُك  / ضل ضالال= ظل ...( فكرثم  فكرسم

 ج. استبدال حرف : ) أوال يعقلون= أفال يعقلون ( 

 د. إنقاص حرف أو زايدته: ) اذلين آمنوا : ال يأيت ابملد/ يرضه لمك : يرضهو لمك:  النطق بصةل صغرى (.

خصم درجتني عن اللحن اخلفي: وهو لك خطأ يعرض للفظ فيخل بكامل صفات احلرف دون أن خيرجه عن حده أو   .2

 حزيه، ومن ذكل : 
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 اعتبار املد أو التنقيص من حراكته: من السامء ماء.  دمع . أ

 السهو عن حمك من  األحاكم  التجويدية  اكلغنة  أو القلقةل  أو القلب ، ...  .ب

 ج. عدم الالزتام بقواعد الوقف والابتداء .

 درجة واحدة عند الرتدد: اخلطأ يف قراءة لكمة مث العودة إلهيا دون تنبيه، الوقف دون قواعده. .3

ادلرجة عىل الاس امترة املعدة ذلكل ، وختصم ادلرجات املتعلقة بأحاكم التجويد من ادلرجات اخملصصة ألحاكم ترصد  .4

 درجة( .  20ة اخملصصة للصوت )درجة( ، وخيصم تقدير التفاعل مع اآلايت ونداوة الصوت من ادلرج 80التالوة )  
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   احتساب ادلرجات 

 

التقيمي   أوال:  جلان   

ادلرجات اكاليت:  تتكون من ثالثة أعضاء، ، اليت حتتسب جلان التقيمي  

 لك عضو يف اللجنة يقمي عىل حدة.  .1

 يكون التقيمي حسب الاس امترات املوجودة يف امللحق.  .2

 سؤال من مائة درجة.لك  حيسب  .3

 جتمع درجات لك األس ئةل وتقسم عىل عدد األس ئةل.   .4

 الكسور إن وجدت. بقاء  جتمع درجات املقميني الثالثة وتقسم عىل ثالثة وتكون يه درجة الطالب املعمتدة مع  .5

 تستبعد ادلرجة املقدرة من أحد املقميني إن اكنت شاذة وبعيدة عن تقدير املقمينير اآلخرين. .6

 

 : لَنائية ا ادلرجات    اثنيا: 

 : التعلميية كام يأيتاحملافظة ساب درجات ت ح ايمت 

 السلطنة. مس توى   احلفظ عىلمس توايت يف مجيع  الطلبةمجوع درجات  •

 يضاف إىل اجملموع السابق مجموع درجات الطلبة يف مسابقة إتقان التالوة. •

           

                                                                                                                                                                

 = 
                

 
  

مجموع درجات الطلبة يف مسابقة  

 )العامة(  احلفظ 

مسابقة  مجموع درجات الطلبة يف  

 والصوت احلسن    التالوة 

 درجات املديرية 
+ = 
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 اللجان اإلدارية والفنية 

 
 : تشكيل اللجان أوال:  

 
 فرعية:    ان  جل (1

 تتشلك هذه اللجان يف املدارس مبعرفة قسم الرتبية اإلسالمية، تدرب الطلبة عىل التالوة، تتابع حفظهم.  

 

 جلان ال مركزية:  (2

 : املديرايت العامة ابحملافظات  •

عىل مس توى احملافظة برئاسة مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعلمي ومدير دائرة تمنية   اللجنة اإلداريةتتشلك   .1

 املوارد البرشية انئبا للرئيس، وعضوية رئيس قسم الرتبية اإلسالمية. 

برئاسة املرشف األول للرتبية اإلسالمية، وعضوية املرشف األول للمجال األول، وعدد من    اللجنة الفنيةتتشلك   .2

كام  املديرية،  مس توى  عىل  التحكمي  ويتولون  املدارس،  يف  التحكمي  يتابعون  اإلسالمية؛  الرتبية  مادة  مرشيف 

 كنني يف التجويد.ميكن الاس تعانة بأحد احملمكني من خارج الوزارة من ذوي اإلجازة القرآنية أو املمت 

 : بديوان عام الوزارة العامة    ت املديراي  •

 أوال: املدارس اخلاصة 

اإلداريةتتشلك   .1 والتقومي ،  ة  عامال  ة  دير امل برئاسة    اللجنة  اإلرشاف  دائرة  للرئيس  ومدير  وعضوية  انئبا  رئيس  ، 

 .قسم اإلرشاف

برئاسة املرشف األول للرتبية اإلسالمية، وعضوية املرشف األول للمجال األول، وعدد من    اللجنة الفنيةتتشلك   .2

مرشيف الرتبية اإلسالمية؛ يتابعون التحكمي يف املدارس، ويتولون التحكمي عىل مس توى املدارس الراجعة ابلنظر 

من   احملمكني  بأحد  الاس تعانة  ميكن  كام  اخلاصة،  للمدارس  العامة  املديرية  اإلجازة  إىل  ذوي  من  الوزارة  خارج 

 القرآنية أو املمتكنني من التجويد.

 لربامج التعلميية: اثنيا: ا 

انئبة  واملديرة العامة املساعدة  لإلرشاف عىل املسابقة اخلاصة برئاسة مدير عام املديرية،  اللجنة اإلدارية  تتشلك   .1

 . مدير دائرة برامج الرتبية اخلاصة، وعضوية للرئيس

برئاسة مرشف الرتبية اإلسالمية، ورئيس قسم األنشطة والتوجيه املهين؛ يتابعان فعاليات    اللجنة الفنيةتتشلك   .2

 املسابقة ويقامين املتنافسني يف املدارس واملعاهد. 
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 : الرئيس ية لجنة  ال  (3

 من:  تتكون اللجنة الرئيس ية  

املرشف العام انئبا للرئيس، وعضوية ومدير دائرة الرتبية اإلسالمية  ملناه،ا العام لتطويرملدير ابرئاسة  إداري فريق  •

 .  اإلسالمية دائرة الرتبيةمن  وأعضاء... ، ورئيس قسم الثقافة ادلينية الطالبيةللرتبية اإلسالمية 

 يتكون من أعضاء من دائرة الرتبية اإلسالمية وأعضاء آخرين من دوائر  ديوان عام الوزارة. فريق تنفيذي :  •

 . الكرمي لتحكمي مسابقة القرآن سالمية أعضاء دائرة الرتبية اإل  من ثالثة أعضاء منتتشلك  فين :  فريق   •

 تشلك اللجنة الرئيس ية واللجان  غْي املركزية  بقرار وزاري. ملحوظة:   

 

: همام اللجان   اثنيا:   

 والالزتام بضوابط تطبيقها يف احلقل الرتبوي. املسابقة،اإلرشاف العام عىل فعاليات  .1

 إدارة فعاليات املسابقة، وهتيئة الظروف املادية والنفس ية املالمئة لتقيمي الطلبة املشاركني فهيا.  .2

 يف املسابقة، واملرشفني واملعلمني املتابعني هلم. يدين تقدمي ادلمع للطلبة اجمل  .3

 ملعمتدة. العمل عىل تقيمي الطلبة وفق ضوابط التقيمي ا .4

 فرز نتاجئ الطلبة الفائزين وتقدميها للمعنيني حسب املواعيد املشار إلهيا يف نظام املسابقة.  .5

املدير   .6 من  واعامتدها  الفائزين  الطلبة  نتاجئ  عىلرفع  مس توى    العام  عىل  الوزيرة  ادلكتورة  معايل  ومن  احملافظة،  مس توى 

 الوزارة. 

 الطلبة الفائزين يف املسابقة عىل مس توى احملافظات وعىل مس توى الوزارة. حتديد موعد وماكن إقامة حفل تكرمي  .7

 رفع تقرير متاكمل عن فعاليات املسابقة، متضمنا اإلجيابيات والتحدايت اليت برزت أثناء التطبيق. .8

 .اإلعداد التام لالحتفال .9
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 الفائزين   كرمي ت

 
 ا.مناس بتراه  وفق مااحتفاالت لتكرمي الطلبة الفائزين يف املسابقة،  والتعلمي،الرتبية  ومديرايت  ،تنظم املدارس .1

 النحو اآليت: الاحتفاالت عىليف هذه  ويمت التكرمي 

م املدرسة الفائزين يف لك مس توى من مس توايت  •  . ومبا تراه مناس با دلهيا،اإلماكانت املتاحة  وفقاملسابقة  تكر 

م املديرايت   • عىل مس توى املديرية يف لك مس توى   التعلميية الفائزينومديرييت املدارس اخلاصة والربامج    التعلميية،تكر 

 تراه مناس باً.  املسابقة مبامن مس توايت 

 

متنظم الوزارة احتفاال  .2  :  فيه يُكرم

 : ن الفائزو   أوال: الطلبة 

مشاركة حتدد مس توى املشاركة والرتتيب، أما يكرم الطلبة املذكورون يف هذا البند جبوائز مالية وأخرى عينية وشهادات  

 .الية، وشهادات ترسل إىل املديرايتبقية الطلبة فيكرمون جبوائز م

ابملراكز الثالثة األوىل يف مسابقة احلفظ العامة ذكورا وإاناث يف لك مس توى من مس توايت  الطلبة الفائزون   . أ

 املسابقة عىل مس توى السلطنة.

الفائزون   .ب األابملالطلبة  يف  ركز  مس توايت  ول  من  مس توى  الكرمي لك  القرآن  حفظ  من    مسابقيت  اخلاصة، 

 ، أو مَنم مجيعا. أو اإلانثاذلكور 

 ابملراكز الثالثة األوىل يف لك مس توى من مس توايت مسابقة إتقان التالوة والصوت احلسن. .ج

العامة واخلاصة ومسابقة إتقان    مس توايت املسابقاتاذلين فاز طالهبم ابملركز األول يف لك مس توى من    اثنيا: املعلمون

 التالوة والصوت  احلسن، وتقدم هلم جائزة عينية وشهادة تقدير.

إتقان اليت فاز طالهبا ابملراكز األوىل يف لك مس توى من مس توايت املسابقات العامة واخلاصة ومسابقة    اثلثا: املدارس:

 التالوة والصوت احلسن، وتكرم هذه املدارس بدرع الوزارة. 

ال   التعلميية:  املديرايت  رابعا: إتقان  ومسابقة  العامة  املسابقة  يف  األوىل  الثالثة  املراكز  عىل  احلسن  احلائزة  والصوت  تالوة 

 و ما ختتاره اللجنة الرئيس ية. مديرية من هذه املديرايت كأس املسابقة ألك وتسمل 

 

 

 وهللا من وراء القصد والهادي إىل سواء السبيل 
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 العامة   مسابقة احلفظ 

 

 

 

 الصف:  الطالب/الطالبة: امس 

 املدرسة:  احملافظة: 

 األجزاء:  املس توى:

 املرشف:
 

 السؤال 
 احلفظ 

 ( درجة 75) 

 التجويد 

 ( درجة 25) 

 اجملموع 

100 
 مالحظات 

  األول 
 

   

  الثاين 
 

   

  الثالث 
 

   

  الرابع 
 

   

  اخلامس 
 

   

 اجملموع 
 

 
 

   

       
 .... .......................... ............التوقيع: ....... ........................................................... ................................... املقمي:          

 
 

 

 سلطنة عامن 

 وزارة الرتبية والتعلمي

 املديرية العامة لتطوير املناه 

 دائرة الرتبية اإلسالمية 

 
 ة ـــــــــالميـــ ة اإلس ـــــ رة الرتبي ـــــــــدائ

 قسم الثقافة الدينية الطالبية 
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 اس امترة تقيمي مسابقة    

 إتقان التالوة والصوت احلسن 

 
 

 الصف:  امس الطالب/الطالبة: 

 املدرسة:  احملافظة: 

 األجزاء:  املس توى:

 املرشف:
 

 السؤال 
 

 أحاكم التالوة 

 ( درجة 90) 

 الصوت 

 ( درجة 10) 

 اجملموع 

100 
 مالحظات 

 اللحن اخلفي  اللحن اجلل 
التفاعل مع  

 ( 5)   اآلايت 

نداوة  

 ( 5)   الصوت

  

 األول 
 
 
 

     

 الثاين 
 
 
 

     

 الثالث 
 
 
 

     

 الرابع 
 
 
 

     

  اجملموع 
 

     

 .... .......................... ............التوقيع: ....... ........................................................... ................................... املقمي:            

 

 سلطنة عامن 

 وزارة الرتبية والتعلمي

 املديرية العامة لتطوير املناه 

 اإلسالمية دائرة الرتبية 

 
 ة ـــــــــالميـــ ة اإلس ـــــ رة الرتبي ـــــــــدائ

 قسم الثقافة الدينية الطالبية 
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 احلفظ   مسابقة   تقيمي    اس امترة  

 ذلوي اإلعاقة البرصية 
 

 الصف:  امس الطالب/الطالبة: 

 املدرسة:  احملافظة: 

 األجزاء:  املس توى:

 املرشف:
 

 السؤال 
 احلفظ 

 ( درجة 75) 

 التجويد 

 ( درجة 25) 
 اجملموع 

100 
 مالحظات 

  األول 
 

   

  الثاين 
 

   

  الثالث 
 

   

  الرابع 
 

   

  اجملموع 
 

   

 
 .... .......................... ............التوقيع: ....... ........................................................... املقمي: ...................................       

  

 

 سلطنة عامن 

 وزارة الرتبية والتعلمي

 املديرية العامة لتطوير املناه 

 دائرة الرتبية اإلسالمية 

 
 ة ـــــــــالميـــ ة اإلس ـــــ رة الرتبي ـــــــــدائ

 قسم الثقافة الدينية الطالبية 
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