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 قرآني في قلبي  مسابقة

بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تهنئكم مدرسة الدانة بالشهر الفضيل         

مسابقة حفظ القرآن تحت شعار  والطالبات عنالطالب بنائها األعزاء من تعلن أل ويسرها أن

  .قلبي(قرآني في )

 أهداف المسابقة: 

سبحانه وتعالى في نفوس أبنائنا الطالب.  هللا قيمة وعظمة كتابرس غ  

حب القرآن الكريم وجعله منهج تربية الطالب على 

                                 حياة. 

طالب الدانة.  والتربوي لدى تعميق الجانب اإليماني  

 الفئات المستهدفة:

  طالب المدرسة من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الخامس.

 أقسام المسابقة:

  تنقسم المسابقة إلى فئتين وعلى الطالب اختيار الفئة األولى أو الثانية للمشاركة 

 الفئة األولى: حفظ جزء عم كامال لجميع المراحل. 

  الفئة الثانية: فستكون كما يلي:   

الماعون  –العصر  –الناس  –الفلق  –الفيل  –اإلخالص  –المسد  –الفاتحة الروضة األولى:   

الماعون  –العصر  –الناس  –الفلق  –الفيل  –اإلخالص  –المسد  –الفاتحة الروضة الثانية: 

القارعة  –الكوثر  –قريش  -  

  -الماعون  –العصر  –الناس  –الفلق  –الفيل  –اإلخالص  –المسد  – الفاتحة الصف األول:

القدر. -   التين-   الشرح-   الضحى -القارعة  –الكوثر  –قريش   

 – ىالضح –ر الكوث –قريش  –الماعون  -العصر –الناس  –الفلق  –الفيل الثاني: الصف 

. العلق -البينة - الزلزلة-القدر -التين –الشرح  -القارعة   
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– الليل-الشمس  -العلق  -البينة -الزلزلة   -القدر–التين –الشرح -الضحى: الصف الثالث

البلد-الفجر   

النازعات-النبأ     -البلد   -الفجر –الليل -الشمس  -العلق  -البينة -لزلة الز :ابعالرالصف   

-ات النازع-النبأ -البلد   -الفجر –الليل -الشمس  -العلق  -البينة -الزلزلة  :الخامسالصف  

  التكوير.–عبس 

م2018يونيو  13 – 10المقررة يوم  تسميع السور سيمه انبعلما   

                                .   م2018يونيو  20يوم  الفائزين وسوف يكرم 

. نة المتميزيناكل التوفيق ألبناء الد      

 

مع على الورقة وإعادتها  مالحظة: في حال موافقتكم على مشاركة ابنكم/ابنتكم يرجى التوقيع

 إلى معلمة التربية اإلسالمية.   ـة/الطالب

 

 ......................................................................................اسم الطالب/ـة: 

 .........................................................: الصف 

 الفئة األولى                الفئة الثانية                      بها:  الفئة التي ترغب بالمشاركة 

 

 .............. التاريخ: ............................................االمر: ..........توقيع ولي  

 

  والتقديروافر االحترام  وتفضلوا بقبول                                       

 

 

 

 

 

       سة: زينب العبيدلي       مديرة المدر                                      


