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 مقدمة
ٻ ٱ ٻ 

 

فإن من  ، األنفال ژۇئ  . . .       ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېژ َتَعاَلى  اَلَق
يدينا ني اس ما نزل إليهم ، فكان بني للنالكرمي ، وأرسل إلينا رسوله ليبأجل نعم اهلل علينا أن أنزل فينا هذا القرآن 

  َتَعاَلى اَلَقوقد يسر اهلل تعليمهما بفضله وكرمه ، اإلسالم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة  مرياث
وهو حبل اهلل ، هو الكتاب املعجز القومي القرآن الكرمي ف،  القمر ژں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ   ۀ  ژ 

من تركه من ، هو الفصل ليس باهلزل، وخرب ما بعدنا، وحكم ما بيننا ، ملستقيم ، فيه نبأ ما قبلنا والصراط ا املتني ،
ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه ، من قال به صدق ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ، جبار قصمه اهلل 

" من أعرض عنه كمثل احلي وامليت ومثل من يقرأ القرآن ويستهدي به ويسترشد به و، هدى إىل صراط مستقيم 
 ژۓ. . .  ہڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژ

پ  پ            پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ وقد امنت اهلل على رسوله بإنزال هذا الكتاب املبني وجعله روًحا .  األنعام

 . الشورى ژڦ    . . .      ٹٹڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ    ٹ  ٹ    ٹ   ٿ   ژ َتَعاَلى تهبشهاد للقرآن املفسرة هيو ، العدناين املصطفى سنة :هي النبوية والسنة

 ، النجم ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ وهو الذي قال اهلل فيها تصرحيا  ، النحل ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

  .  ِإنِّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب، َوِمْثَلُه َمَعُه َأال :  اَلاثلة القرآن املبني ،حيث َقمبم وهي اليت وصفها الصادق األمني ،

ومن نعم اهلل على هذا . ٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع، َفُربَّ ُمَبّل َنضََّر اللَُّه اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا َشْيًئا َفَبلََّغُه َكَما َسِمَع   :اَلَقَو
العربية السعودية دعمها املتواصل لكل ما يعني على العناية بالوحيني الكتاب والسنة فهًما وعماًل البلد املبارك اململكة 

ودعوة وبياًنا ؛ وإذكاء روح احلماس واملنافسة بني الطالب حلفظ الكتاب والسنة والعناية هبما ومن ذلك هذه 
املعايل نواب الوزير ووكالة التعليم العناية اخلاصة املباركة اليت ُيوليها مسو وزير التربية والتعليم وأصحاب املسابقة 

واالهتمام الكبري هبدف التربية على القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما ، راجني أن حتقق  أهدافها وترتقي 
 عية اإلسالمية اإلدارة العامة للتو       . بأساليب تطبيقها إىل ماحيقق اهلدف والرؤية التربوية لوزارة التربية والتعليم 
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 : التعريف      

وعلومه ، وتتم  هالفهم املتعمق ملعانيبتعلم القرآن الكرمي و حتقيق االرتقاء اهلادفة إىل الربامج النوعية ىحدإهي 
 التربوينيومن قبل خنبة من األكادمييني  هاويتم حتكيم جماالهتا املتنوعة ، فروع يف بني املشاركني من خالل التسابق

ومتر بثالث  لمدرسةاألداء املتميز ل علىبدايتها تعتمد يف  و،  جمالوفًقا للمعايري والضوابط اخلاصة بكل  املتخصصني
 الشرعية العلوم دراسة خمرجات متيز على الدالة املؤشرات أحد وهي  مراحل حىت ختتتم بالتنافس على مستوى الوزارة

 .املدرسة يف

 :  األهداف

 .ومبادئها وأخالقها وأحكامها ويةبوالسنة النالقرآن الكرمي علوم ب ليم العاميف التع الطالبتقوية ارتباط  .0
 .احلث على االهتمام بتعليم القرآن الكرمي  .2
 . يف سرية رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم  الشريفةاملناقب  التعرف على  .9
 .االت املسابقة املعرفية والبحثية توفري البيئة املناسبة لزيادة أعداد الطالب املتمكنني واملستفيدين يف جم .5

 : املستهدفون 

، احلكومية واألهلية والتعليم األجنيب ، واهليئة امللكية للجبيل وينبع)  التعليم العام يف املدارس طالب .0
  . ( ، ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي واملدارس السعودية يف اخلارج

 . املسارات املخصصة هلمويف مبختلف ختصصاهتم  يف التعليم العام التربويون .2
 : فكرة املسابقة       

الشراكة الفاعلة بني اإلدارة العامة على  "ر َتَدبَّ"  النبوية لعلوم القرآن الكرمي والسنةمسابقة التربية والتعليم  تعتمد    
امليول ات واالهتمامذوي والتربويني لدعم الطالب  ؛ ذات االختصاصالتربوية للتوعية وبعض املؤسسات الوطنية 

لتمكنهم من استثمار طاقاهتم وقدراهتم فيما  ؛ لعلوم الشرعية والتعمق فيها مبزيد من الربامج واملنافسات التربويةل
ويتمكن الطالب من دخول املسابقة يف حال قدرته على . ائدة املرجوة على مستقبلهم وبالدهم بالفعليهم ويعود 

على جهد  يعتمد حتقيق هدف املسابقة و، للمشاركة فيها لمي الذي يؤهله إتقان مهاراهتا والتمكن من احملتوى الع
للمشاركة والعمل على رعايتهم وتدريبهم منهم املناسبني  على فلتعرهبا وا هماملعلم وحرصه على طالبه بتعريف

املشاركة الفاعلة هي البيئة احلقيقية اليت متكن الطالب من ففاجلزء األكرب هو دور املدرسة  ،لتحقيق أفضل النتائج
 . وتفوقموح وتطلع بطوهي اليت تسهم يف رفع الدافعية لديهم للتعامل مع هذه املناسبات 
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 اجملال الثاين
 احلديث النبوي الشريف وعلومه

  
 :مسابقة احلديث الشريف فرع الطالب  -1

 املادة العلمية توىاحمل الفرع
  حاديثاأل فوائد مستنبطة من إتقان

 حديًثا 111 املرحلة الثانوية األول 
 حديًثا ة عشرثالث سؤااًل يف العقيدة 51

 حديًثا  من رابط التوعية 111
أعالم السنة كتاب من  اسؤااًل خمتاًر 51

  املنشورة  العتقاد الطائفة الناجية املنصورة

 املتوسطة املرحلة الثاين
 حديًثا 51
 مثانية أحاديث من اآلداب واألذكار 51

 من متون طالب العلم املستوى األول  النووية
 من أذكار وآداب اليوم والليلة  

 من اآلداب واألذكار 51 املرحلة الثانوية الثالث
تنتهي بنهاية املرحلة الثانية 

 يف إدارة التربية والتعليم

من . يلة من أذكار وآداب اليوم والل
موقع وزارة التربية والتعليم ، رابط 

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية

 من اآلداب واألذكار 51 املرحلة املتوسطة الرابع
 من اآلداب واألذكار 51 املرحلة االبتدائية املتقدمة اخلامس
 من اآلداب واألذكار 31 املرحلة االبتدائية األولية السادس

 

 :ديث الشريف فرع املعلمني مسابقة احل -2

 
 . (املرحلتني الثالثة واخلتامية ) ال تدخل املرحلة االبتدائية يف تصفيات *     : مالحظة 

  إدارة التربية والتعليم مسابقة األذكار واآلداب من الفرع الثالث إىل السادس تنتهي يف تصفيات املرحلة الثانية ، يف . 
 لعامة ، اإلدارة العامة للتوعية املسابقة جلميع املراحل يف موقع وزارة التربية والتعليم رابط اإلدارات ا: 

www.moe.gov.sa/Islamic_awareness 

                                

 من املدرسة إىل هناية تصفيات إدارة التربية والتعليم من املدرسة إىل هناية تصفيات الوزارة
 احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع   

 األول
عمدة األحكام، معاين 

 ثاينال الكلمات
 حديث يف العقيدة 211

 لثثاال
من عمدة األحكام 

 رابعال  216 إىل 1احلديث
 حديث يف العقيدة 111

  معاين الكلمات    لرحبيةمنت ا

http://www.moe.gov.sa/Islamic_awareness
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 ثالثاجملال ال
 مسابقة السرية النبوية الشريفة

 

 املادة العلمية احملتوى إتقان الفرع

 النبوية مسابقة السرية
 جلميع املراحل

 من موقع وزارة التربية والتعليم ،  سؤال يف السرية 211 األول
 رابط اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية 

 www.moe.gov.sa/Islamic_awareness 
 ل يف السريةسؤا 111 الثاين
 يف السرية سؤاال 51 الثالث

                                   

 اجملال الرابع
 مسابقة البحوث الشرعّية                            

 : التعريف باملسابقة
نظم، كما مسابقة تعىن بتنمية مهارات الطالب يف البحث العلمي،  وإكساهبم مهارات التفكري اإلجيايب امل      

 .ة التوعيبرامج توظف مهارات املعلمني الباحثني يف تطوير  العمل الشرعي و
 : أبرز أهدافها

 .تعريف الطالب أمهية البحث العلمي، واخلطوات الصحيحة يف إعداده (0
 . تدريب الطالب على أسس البحث العلمي ومناهجه يف اجملاالت الشرعية املتعددة (2
 . يف مقرر املكتبة والبحث ربط الطالب عملًيا مبا تعلموه (9
 . ، واستثمار مهاراهتم يف تطوير برامج ومشروعات التوعية اإلسالمية التعرف على قدرات املعلمني البحثية (5

 : شروطها وضوابطها اخلاصة
 . إعداد البحث وتنظيمه وتنسيقه يلتزم الطالب خبطوات البحث العلمي يف  (0
 .الوزارة موقع يف للتوعية العامة إلدارةا رابط يف البحث صياغة دليل حسب العلمي البحث صولبأ املعلم يلتزم (2
 . املتوافر نسخة منها على املوقع اإللكتروين لإلدارة العامة للتوعية اإلسالمّية (9
، ويراعي تعديل ذلك  يكتفي املعلم بدراسة املوضوع املختار يف املرحلة الدراسية اليت يعمل هبا فقط (5

 .، والصف الدراسي( منطقته أو حمافظته) ، واملكانية  زمانيةيف  عنوان البحث وحدوده ال
 .توسطة يف إدارة التربية والتعليمتنتهي مسابقة املرحلة امل (4
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 : الفئة املستهدفة
  املتوسطة يف مجيع مناطق اململكة وحمافظاهتا ةطالب املرحل. 
  الثانوية يف مجيع مناطق اململكة وحمافظاهتا ةطالب املرحل. 
   املعلمني يف كافة املراحل الدراسيةوظفني ، واملمجيع. 

 : موضوعات املسابقة
 : ؟ ناقش احملاور اآلتية (ه شاب نشأ يف عبادة اللَّ) كيف أحقق مدلوالت التوجيه النبوي  : املرحلة املتوسطة

 . الشابه يف حياة املفهوم الشامل لعبادة اللَّ . نّص احلديث النبوي الذي ورد فيه هذا التوجيه الكرمي
 . هصور ومواقف لشباب نشأوا يف عبادة اللَّ .  هعبادة اللَّ ـنشأ  ـشاب  : بيان معىن كل من 
 .ه وسائل عملية تسهم يف استقامة الشباب على عبادة اللَّ . أمهّية ذكر الشباب

 . وأعمارهم ودورهم يف بناء اجملتمع(  ه عليهمرضوان اللَّ) أمساء بعض الصحابة الشباب 
 .تعريفها ـ أمهيتها ـ إجيابياهتا ـ سلبياهتا ـ مقترحات خدماهتا الوطنّية والشرعّية:  شبكة اإلنترنت : املرحلة الثانوّية

 

 :، ويضع له عنواًنا من اختياره اآلتية اجملاالتخيتار املتسابق أحد  : املعلمون واملوظفون واإلداريون
 برامج تعليم القرآن الكرمي. 
 لنبوية يف بناء اجملتمعأثر السرية ا. 
 (.بناء حقيبة تدريبية ذات هدف قيمي مطابقة ملواصفات احلقائب التدريبية)  جمتمع املعرفةيف  قيم واملثل اإلسالمّيةال 
 الربامج الشرعية وتطوير تقومي.  
 األدلة التنظيمية لربامج التوعية اإلسالمية 

 

 .ألفكار اإلبداعية ملشكالت البحث ، كان أبلغ وأفضل يف التقييم كلما قدم البحث األساليب واحللول وا: ملحوظة 




