
Ramadan Quran Competition 

Competition Rules 

Contestants will be asked 3 questions and 

evaluated on both Hefz and Tajweed. There 

will be 50 marks for Tajweed and 50 marks 

for Hefz for a total of 300 marks. 

 الحفظ على التقيم ويكون اسئله 3 يسأل المتسابق
  وبمجموع درجة 50 منهما ولكل والتجويد

 درجة300

 
The committee consists of 3 judges. The 

overall mark will be the average of all 

marks 

الدرجة محكمين.  ثالثة من تكون التحكيم لجنة
 النهائية سوف تكون معدل نتائج المحكمين الثالثة

If the contestant hesitates in recitation, one 

mark will be taken off his Hefz mark 

اذا تلكأ المتسابق بالقراءة ثم واصل بنفسه فستخصم 
 درجة واحدة من درجة حفظه

If the contestant stops during recitation 

(max 7 secs) unable to complete and then he 

recalls and resumes the recitation, two 

marks will be taken off his Hefz mark 

اذا توقف المتسابق خالل القراءة لبرهة )لمدة أكثرها 
درجة  2ثوان( ثم واصل بنفسه ، فستخصم منه  7

 من درجة الحفظ

If the contestant stops during recitation 

unable to complete and the judge will give 

him the lead to resume, 3 marks will be 

taken off his Hefz mark 

اذا توقف المتسابق خالل القراءة لبرهة وفتح عليه 
درجات من درجة  3من قبل المحكم ، فستخصم منه 

 الحفظ

If the contestant makes a memorization 

mistake during the recitation and the judge 

corrects him, 2 marks will be taken off his 

Hefz mark. Two knocks signals will be 

given by the Judge for a mistake in Hefz 

and one knock in case of ``Tashkeel`` 

راءة )كلمة أو تشكيال( وفتح اذا أخطا المتسابق بالق

درجة من  2عليه من قبل المحكم ، فستخصم منه 

درجة الحفظ ، سوف ينبه المتسابق بدقتين في حالة 
 الخطأ بالحفظ وبدقة واحدة في حالة الخطأ بالتشكيل

If the contestant repeats the mistake after 

the judge corrected him, 3 marks will be 

taken off his Hefz mark 

إذا كرر المتسابق نفس الخطأ الذي نبهه المحكم عليه 

درجات من درجة  3مرة ثانية ، فستخصم منه 

 الحفظ
If the contestant makes a mistake in the 

rules of Tajweed, one mark will be taken off 

his Tajweed mark 

منه  اذا أخطا المتسابق بأحكام التجويد ، فستخصم
 درجة واحدة من درجة التجويد

If contestant repeats the mistake in a rule of 

Tajweed across recitation, 3 marks will be 

taken off his Tajweed mark 

، التجويد  في  الخطأ نفس المتسابق كرر إذا
 درجات من درجة التجويد 3فستخصم منه 

The judges will correct the contestant only 

if he makes a mistake in Hefz, the judge 

will not correct the contestant if he makes 

mistakes in Tajweed rules 

المحكم سوف ينبه المتسابق إذا اخطأ بالحفظ ولن 
 ينبهه إذا أخطا بالتجويد

If the judge asks the contestant to start from 

the beginning of the sura, the contestant 

must start istiatha and basmala, otherwise 2 

marks will be taken from his tajweed mark 

إذا طلب المحكم من المتسابق أن يبدأ من بداية 
اذة والبسملة السورة ، فعلى الطالب أن يبدأ باالستع

درجة من درجة  2وإال ستخصم من المتسابق 

 التجويد



 


