
 

 

 

 

 

 

 لحضرة: مدير/ة املدرسة املحترم/ة، -

 مركز/ة اللغة اإلنجليزية ومعلمي/ات اللغة اإلنجليزية املحترمين/ات،  -

الب األعّزاء  -
ّ
 أولياء األمور املحترمين/ات، الط

 الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

 باملسابقات القطرية املتنوعة التي يقوم عليها مركز القاسمي للتربية والثقافة منذ سنوات عديدة؛ والتي القت نجاح 
ً
سوة

ُ
 وإقباال اأ

صلحة طالبنا؛ يسرنا إعالمكم بإطالق ملمن املدارس املختلفة، وألننا دائما نسعى ملواكبة النجاح وتقديم كل ما هو أفضل  ينكبير 

  -د القطري:البرنامج الجدي

 "اللغة اإلنجليزية" ُرّواد املطالعة والقراءة في
كونها لغة عاملية تعزز وتدعم فرص نجاح  راءة واإلملام باللغة االنجليزيةيهدف برنامجنا إلى تسليط الضوء على أهمية املطالعة والق

في جيل مبكر؛ ارتأينا إجراء  املدارس االبتدائيةفي البنية املعرفية لطالبنا في  الطالب حاضرا ومستقبال. وحرصا مّنا على تذويتها

عاة ، إذ يحصل كل طالب مشارك على مواد اثرائية غنية ومتنوعة مع مراوالسادسة الخامسةليزية للصفوف مسابقة في اللغة االنج

وغذاء لقراءة منذ الصغر، كونها الركيزة األساسية ألي علم؛ يهدف البرنامج إلى غرس عادة املطالعة وحب امالءمتها للفئة العمرية. 

َق ) عز وجل على أهميتها عندما خاطب نبيه ألول مره بقوله: ورافد للروح والعقل. وقد أكد هللا
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 أهداف البرنامج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نامج:انطالق عملية التسجيل للبر  .1

 ه:على أهداف وتسليط الضوءلبرنامج نبذة تعريفية عن ابعد عرض  

سجيل  بدءعن  والثقافة إعالمكمللتربية  القاسمييسّرنا في مركز  
ّ
 للبرنامج.الت

الب معد البرنامج
ّ
 .2021-2020الّدراس ي للعام والسادسة  الخامسةالصفوف  لط

لهيييييييذا العيييييييام. بحيييييييي  يحصيييييييل كيييييييل  برناااااااامج م وسااااااا عيييييييداد تقيييييييرر إ وفيييييييي ايييييييل األوضيييييييا  الاليييييييحية التيييييييي تمييييييير  هيييييييا اليييييييبالد،

 . املواداسم مستخدم وكلمة مرور تمكنه من الحصول على  بالبرنامج علىطالب مشترك 

 

 

 مهارة القراءة في اللغة اإلنجليزية، إضافة إلى مهارات لغوية واجتماعية مختلفة لدى الطالب.   ت سين

 

 قدرات الطالب في التفكير، تنشيط خيالهم، وجعلهم أشخاصا ناقدين.  تطوير. 

 

 فردات اللغة اإلنجليزية. الحصيلة اللغوية لدى الطالب بم إثراء 

 

 التحّدي والتنافس التعليمي لدى الطالب. روح تنمية

 



 

 

 

 كيفية عمل البرنامج: .2

 ثرائيةإمادة قصص انجليزية محوسبة مرفق معها  5 علىاملشتركين  الخامسة والسادسة الصفوفطالب يحصل  .1

من بين القصص الخمس  واحدة فقطيمتحن الطالب املشارك بقصة  . وأنشطة تفاعلية أخرى  هدف التمرن  غنية

 من خالل اجراء مسابقة وتوزيع جوائز في نهاية البرنامج. املعطاة

عيا مع مرشدي البرنامج، لالستفسار حول التعامل أسبو  ب املشاركين ساعات معينة للتواصلتخصص لجميع الطال  .2

 .وتلقي املساعدة واإلرشاد مع األسئلة او املهام التي يصعب عليه حلها

 

 تعليمات وإرشادات للمهام املحوسبة واملسابقة النهائية: .3

 املهام املحوسبة: .1

التي سييييييخوضيييييها  ةاملسيييييابقة ال هائي شيييييبيهه ألسيييييئلة التمرن على حل أسيييييئلةإلى نسيييييعى من خالل املهام املحوسيييييبة املعطاة 

لالزمة خالل فترة دراسييييييييييتهم وايضييييييييييا على متابعتهم ومرافقتهم والعمل على اكسييييييييييا هم املهارات ا الطالب في املوعد املحدد،

وبذلك يحصييييل كل طالب مشييييارك في املسييييابقة على كلمة مرور ورابط يسييييتطيع من خالله حل املهام والحصييييول  للمواد،

 على نتيجة مباشرة.

 

 املسابقة ال هائية املحوسبة: .2

عند  عليها الطالباالمتحان ال هائي للمسيييييييييييابقة هو امتحان عن بعد مةلش من أسيييييييييييئلة شيييييييييييبيهه بنمط األسيييييييييييئلة التي يحصيييييييييييل 

 االشتراك باملسابقة، ويتم إبالغ املشتركين بموعد املسابقة عن طريق املدرسة. 

 

  :ورسوم االشتراك كيفية االشتراك .4

عبة، والطالب برنامج يشترك في ال .1
ُ
الب املمتازون في كل ش

ّ
الب الراغبون في املشاركة. يحّبذ جداالط

ّ
 تشجيع الط

، وبالتالي تحسين مستواهم ألّن ذلك سيحّفزهم على االجتهاد؛ من ذوي التحصيل املتوسط الراغبين في املشاركة

 التحصيلي في مادة اللغة اإلنجليزية. 

 100املحوسب بواسطة بطاقة االئتمان دفع ال شاقل، وعند 110 ع النقديند الدفرسوم االشتراك في املسابقة: ع .2

 شاقل.

 أدناه. تعبئة نموذج اشتراك املدرسة عبر الرابط املرفق  .3

 

 لنموذج تسجيل املدرسة يرجى الضغط هنا

  اآلتيةيرجى التواصل على األرقام برنامج يد من االستفسار حول الملز : 

 04-6286911 

 04-6286908 

   roaadq@eduqasemi.com: عن طريق البريد االلكترونيأو 

 

  الب املشتركين
ّ
ز ال ومركز القاسمي للتربية والثقافة هوحلقة الوصل بين الط

ّ
في املدرسة أو من ينوب لغة االنجليزية مرك

 . في املدرسةبرنامج عنه في تفعيل ال

 

 في إنجاح هذا العمل ولكم الشكر الجزيل
ً
 يسّرنا أن تكونوا لنا عونا

http://cultreg.qse.co.il/default.aspx

