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 مسابقة التالوة لعام 2021/2020
 للطالب والطالبات في الصف األول إلى الثاني عشر

April 11, 2021 إلى November 01, 2020 فترة المسابقة: من 

ا َوَعَالِنَیًة َیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر َالَة َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسر ِه َوَأَقاُموا الصَّ  ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َیْتُلوَن ِكَتاَب اللـَّ

 ِلُیَوفَِّیُهْم ُأُجوَرُهْم َوَیِزیَدُهم مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾  سورة فاطر 29 - 30

 یسر مدرسة ریاض الصالحین أن تعلن عن بدء مسابقة التالوة لهذا العام سائلین اهللا أن یجعلنا وإیاكم من أهل

 القرآن الكریم، وأن یكلل مساعینا بالقبول والتوفیق.

 أهداف المسابقة:

 غرس حب القرآن الكریم في قلوب الطالب والطالبات وربطهم بكتاب اهللا.●

 تشجیع الطالب على تالوة القرآن الكریم یومیًا، وعلى ختم القرآن الكریم.●

 تخصیص وقت لتالوة القرآن في برنامج الطالب الیومي.●

 تحسین تالوة الطالب، وتنمیة المفردات اللغویة ، وتحسین مهارة القراءة.●

 مستویات المسابقة:

 المستوى األول (الصف األول):  تالوة جزء عم●

 المستوى الثاني (الصف الثاني) :  تالوة جزء تبارك  وعم●

 المستوى الثالث (الصف الثالث) :  تالوة جزء قد سمع وتبارك  وعم●

 المستوى المتقدم (الصف الرابع إلى الثاني عشر) :  تالوة القرآن الكریم من سورة الفاتحة بغرض ختمه●

 خالل فترة المسابقة (بحد أدنى تالوة خمس أجزاء)

  طریقة المسابقة:

 كل یوم،  (تحت إشراف ولي األمر)  یقوم الطالب  بتالوة من آیات القرآن الكریم حسب الخطة1.

 األسبوعیة، مع تدوین ما تم تالوته یومیًا في ملف المتابعة اإللكتروني.

 كل أسبوع ،  یحضر الطالب  حصة التقییم  حیث یقوم المعلم باالستماع لتالوة الطالب وإرشاده لما فیه2.

 تحسین تالوته.

 في نهایة المسابقة  یتم مكافأة الطالب المشاركین في المسابقة بناًء على االلتزام بالتالوة الیومیة3.

 وحضور حصص التقییم.
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 دور ولي األمر:

  حصول الفائدة المرجوة من مسابقة التالوة یعتمد بشكل أساسي على دور  ولي األمر .

  المهام المطلوبة من ولي األمر:

 إشراف ولي األمر على تالوة الطالب الیومیة   باالستماع لتالوته، وتصحیح األخطاء . (یمكن االستعانة1.

 باالستماع لآلیات من القراء المعروفین).

 تحفیز الطالب بالكلمة الطیبة والجوائز بما یحببه في االستمرار والتقدم.2.

 تدوین ما تم تالوته یومیًا في  ملف المتابعة اإللكتروني .3.

 قراءة نتیجة التقییم األسبوعي ومراعاة تطبیق تعلیمات المعلم.4.

  التقییم األسبوعي:

 التقییم األسبوعي سیتم في حصص افتراضیة مدتها نصف ساعة مساء األربعاء أو في یوم األحد حسب الصف

  (انظر الجدول�) معلومات الدخول إلى الحصص ستكون على البوابة في صفحة الواجبات.

 موعد التقییم الصف

 األربعاء 7:00 - 7:30 مساًء و7:30 - 8:00 مساًء األول إلى الثامن

  التاسع والعاشر أوالد
     العاشر والحادي عشر بنات

 األحد  أثناء الیوم الدراسي. وقت الحصة سیظهر في الجدول

 األربعاء  7:00 - 7:30 مساًء و7:30 - 8:00 مساًء  الحادي عشر والثاني عشر أوالد

 األحد 9:30 - 10:00 صباحًا الثاني عشر بنات

 التسجیل في مسابقة التالوة:

 ��استمارة التسجیل في المسابقة على  موقع البوابة لولي األمر . الرجاء من الراغبین في المشاركة في

 المسابقة التسجیل في أقرب فرصة.  ینتهي التسجیل یوم 6 نوفمبر 2020.

 التقویم

  1 و4  نوفمبر:  تعریف بالمسابقة ، الحضور للطالب الراغبین في المشاركة في المسابقة.●

 8 و 11 نوفمبر:  أول تقییم أسبوعي  للطالب المسجلین في المسابقة.●
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https://myraschool.quickschools.com/

