
 ................... المدرسة
 

 قطر  -الدوحة      

 بطالت
 انتابعت نذونت لطر - االشرتان يف يسابمت حفظ انمرآٌ انكريى

 ....................................................................:الطالب  اسن 

 ....... :سنة    .......: شهر     ...... :يىم             :   الويالدتاريخ 

 .................: الصف                 أنثى        ركر      :   النىع       
 

            :الرقن الشخصي

 .................................................:البريذ اإللكتروني لىلي األهر

 ...............: الفاكس .................: الجىال .................: التليفىى
 

 صورة شخصيت

 

 .االشتراك به في المسابقة واحد فقط أمام مقدار الحفظ المطلوبقم بتظليل مربع  :يمرر احلفظ

 المستوى الثاني المستوى األول
  

 إلى  من  الصف 

الناس الفجر  KG –الروضة □ 

الناس الفجر األول االبتـدائي  □

الناس عبس الثانـي االبتدائي  □

الناس الجن االبتدائي الثالـث  □

الناس الطالق الرابـع االبتدائي  □

الناس الحشر الخامس االبتدائي  □

الناس الرحمن السادس االبتدائي  □

الناس الذاريات األول اإلعدادي  □

الناس الفتح الثاني اإلعدادي  □

الناس األحقاف الثالث اإلعدادي  □

الناس الدخان األول الثانوي  □

الناس الزخرف الثانوي  الثاني □

الناس الشورى الثالث الثانوي  □

 

     :تُبيّ
 دراسي صف نكم يٍ احلفظ يرتبط حبذ أدَي ، املستوى األول .
 أعهي  أوصفّ  جيوز نهطانب االشرتان يف يستوى .
 ألم يٍ صفّ ى صفال جيوز نهطانب االشرتان يف يستو .
 عواو األاشرتن بّ يف ألم يٍ آخر يستوى حيك نهطانب االشرتان يف يستوى  ال

. وجتاوزِ بُجاحاملاضيت 
 

 عدد 
 النهاية البداية األجزاء

 
 النهاية البداية

 الناس (32اآلية)سورة الزمر □ (110اآلية) سورة األنعام البقرة 7 □

 الناس (28اآلية)سورة يس  □ (87اآلية) سورة األعراف البقرة 8 □

 الناس (31اآلية)سورة األحزاب  □ (40اآلية)سورة األنفال  البقرة 9 □

 الناس (46اآلية)سورة العنكبوت □ (92اآلية) سورة التوبة البقرة 10 □

 الناس (56اآلية)سورة النمل  □ (5اآلية) سورة هود البقرة 11 □

 الناس (21اآلية)سورة الفرقان □ (52اآلية) سورة يوسف البقرة 12 □

 الناس سورة المؤمنون □ إبراهيمآخر سورة  البقرة 13 □

 الناس سورة األنبياء □ آخر سورة النحل البقرة 14 □

 الناس (75اآلية)سورة الكهف  □ (74اآلية) سورة الكهف البقرة 15 □

 الناس أول سورة اإلسراء □ آخر سورة طه البقرة 16 □

 الناس أول سورة الحجر □ آخر سورة الحج البقرة 17 □

 الناس (53اآلية)سورة يوسف  □ (20اآلية)سورة الفرقان  البقرة 18 □

 الناس (6اآلية)سورة هود  □ (55اآلية)سورة النمل  البقرة 19 □

 الناس (93اآلية)سورة التوبة  □ (45اآلية)سورة العنكبوت  البقرة 20 □

 الناس (41اآلية)سورة األنفال  □ (30اآلية)سورة األحزاب  البقرة 21 □

 الناس (88اآلية)سورة األعراف □ (27اآلية)سورة يس  البقرة 22 □

 الناس (111اآلية)سورة األنعام  □ (31اآلية)سورة الزمر  البقرة 23 □

 الناس (82اآلية)سورة المائدة  □ (46اآلية) سورة فصلت البقرة 24 □

 الناس (148اآلية)سورة النساء  □ آخر سورة الجاثية البقرة 25 □

 الناس (24اآلية)سورة النساء  □ (30اآلية)سورة الذاريات  البقرة 26 □

 الناس (93اآلية)سورة آل عمران  □ آخر سورة الحديد البقرة 27 □

 الناس (253اآلية)سورة البقرة □ آخر سورة التحريم البقرة 28 □

 الناس (142اآلية)سورة البقرة  □ آخر سورة المرسالت البقرة 29 □

   الناس أول سورة البقرة □ آخر سورة الناس البقرة 30 □
 

 ................................................................. :    اسى ويل األير

 ................................................................. : توليع ويل األير
 

 .مجيع انبياَاث لبم تسهيى انبطالت إىل املذرست وإرفاق صورة شخصيت نألًْيت صحتيرجي انتأكذ يٍ     :يالحظت
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