استمارة حتكيم فرع القرآن الكريم – مسار احلفظ
حفظ ثالثين جزء من القرآن الكريم

المرحلة الثانوية

الجهة المرشحة /

اسم الطالب/هـ :

اسم المدرسة /
مكتب التعليم بـ

التقييم في باب التجويد تطبيقا ً ويكون في اآلتي :
الوقف واالبتداء  /المخارج والصفات  /المدود  /النون الساكنة والتنوين  /الميم الساكنة  /الالمات السواكن  /اللحن  /اإلدغام بأنواعه

م

تطبيق أحكام التجويد
()20

التالوة والترتيل ()10

الحفظ ()70

1

حسن األداء

2

ربط األحكام

3

اكتمال الصفات

4

وضوح المخارج

5

تناسق الترتيل
االستحقاق:

عالمة ()تعني حسم ربع درجة
وعالمة ( )تعني حسم درجة كاملة

نطق (وهو) حسب الرواية (
االستحقاق:

)

المجموع الكلي ()100

مالحظات

الدرجة كتابة:
االستحقاق:

اسم الحكم  ................................................... :التوقيع :

اسم الحكم .....................................................:التوقيع :

استمارة حتكيم فرع القرآن الكريم – مسار احلفظ
حفظ عشر اجزاء من القرآن الكريم
( ) 30 / 21

المرحلة المتوسطة

اسم المدرسة /

الجهة المرشحة

اسم الطالب/هـ :

مكتب التعليم بـ

التقييم في باب التجويد تطبيقا ً ويكون في اآلتي :
الوقف واالبتداء  /المخارج والصفات  /المدود  /النون الساكنة والتنوين  /الميم الساكنة  /الالمات السواكن  /اللحن  /اإلدغام بأنواعه

م

تطبيق أحكام التجويد ()20

التالوة والترتيل ()10

الحفظ () 70

1

حسن األداء

2

ربط األحكام

3

اكتمال الصفات

4

وضوح المخارج

5

تناسق الترتيل
االستحقاق :

عالمة ()تعني حسم ربع درجة
وعالمة ( )تعني حسم درجة كاملة

نطق (وهو) حسب الرواية (
االستحقاق :

)

االستحقاق :

اسم المحكم  ................................................... :التوقيع :

المجموع الكلي ()100

مالحظات

الدرجة كتابة:

اسم المحكم .....................................................:التوقيع :

استمارة حتكيم فرع القرآن الكريم – مسار احلفظ
حفظ جزئيين من القرآن الكريم للصفوف األولية ()30/ 29
حفظ جزئيين من القرآن الكريم للصفوف العليا ()29/ 28

المرحلة االبتدائية

اسم المدرسة /

الجهة المرشحة

اسم الطالب/هـ :

مكتب التعليم بـ

التقييم في باب التجويد تطبيقا ً ويكون في اآلتي :
الوقف واالبتداء  /المخارج والصفات  /المدود  /النون الساكنة والتنوين  /الميم الساكنة  /الالمات السواكن  /اللحن  /اإلدغام بأنواعه

م

تطبيق أحكام التجويد ()20

التالوة والترتيل ()10

الحفظ ()70

1

حسن األداء

2

ربط األحكام

3

اكتمال الصفات

4

وضوح المخارج

5

تناسق الترتيل
االستحقاق :
عالمة ()تعني حسم ربع درجة
وعالمة ( )تعني حسم درجة كاملة

نطق (وهو) حسب الرواية (
االستحقاق :

)

االستحقاق :

اسم المحكم  ................................................... :التوقيع :

المجموع الكلي ()100

مالحظات

الدرجة كتابة:

اسم المحكم .....................................................:التوقيع :

