
 

 

 

 

 لحضرة: 

 مدير/ة املدرسة املحترم/ة، 

 املحترمين/ات، لغة العربيةالومعلمي/ات  لغة العربيةالمركز/ة  

الب األعّزاء ات/أولياء األمور املحترمين
ّ
 ، الط

 ،ورحمة هللا وبركاته الّسالم عليكم

ا من مبدأ املسؤولية تجاه لغتنا العربية باعتبارها محوًرا مركزًيا في  
ً
ية العربية، بناء هويتنا الوطنانطالق

 -تها في البنية املعرفية لطالبنا في املجتمع العربي، بادر مركز القاسمي للتربية والثقافة يوحرًصا مّنا على تذو 

كلّية القاسمي للهندسة والعلوم بإطالق املشروع القطري لُرّواد املطالعة والقراءة لطالب املدارس االبتدائية، 

سوة بمساب
ُ
كلّية القاسمي -قة الرياضيات القطرية التي يقوم عليها مركز القاسمي للتربية والثقافةوذلك أ

 للهندسة والعلوم منذ سنوات عديدة.

 

 :برنامجأهداف ال .1

 خلق جيل ُمِحّبٍّ للقراءة واملطالعة. -

 زرع القيم واألخالق التربوية عند الطالب من خالل القصص املعطاة. -

 خالل املشاركة في املسابقة.خلق روح التحّدي والتنافس من  -

 تعزيز فهم املقروء، وإكساب األدوات واملهارات في تحليل النص، وإدراك ما وراء املعنى. -

 

 :برنامجكيفية عمل ال .2

الب املشللللللللللللترك  .1
ّ
 ،واضلللللللللللليع املطلوبةاملتحوي  واسلللللللللللل لة، قصللللللللللللص 5كراسللللللللللللة تحوي  علىيحصللللللللللللل الط

 حلول.الو  ،رشاداتال و 

الب  .2
ّ
حصللل  تيال راسللةلكالعام الدراسلل:يا املسللابقة في مواّد مةتارة من اسللابقة خالل لمليتقدم الط

م للطالب  شللللللللللللللرة فيها ت  اعليه
ّ
الب. تسللللللللللللللل

ّ
وعنوان البريد  ،وأرقام الهواتفسللللللللللللللابقة، صلللللللللللللليل املاالط

 ت.نترنعلى ال  برنامجوعنوان موقع ال ،االلكترو ي

 

 انطالق عملية التسجيل للبرنامج  .3

أهدافه يسّرنا في مركز القاسمي للتربية على  وتسليط الضوءرنامج لبعن ا نبذة تعريفيةبعد عرض 

سجيل والثقافة إعالمكم
ّ
 للبرنامج. عن بدء الت



 

 

 

 

  معد البرنامج
ّ
ا الث الب من الصّّّ

ّ
ا ا الثللط سّّفذفذ بةلة و  . 2021-2020ّدراسّّ ي للعام ال لسّّا  حتى الصّّّ

الدمج بين الطريقة املحوسّّّّّّّّّبة والطريقة  جديدة وذلك تماشّّّّّّّّّيا ما احوةّّّّّّّّّا  الذّّّّّّّّّحية في البال ، و  ذا تم

 التقليدية. حيث يمكن للمدرسة اشتراك طال  ا باملسار املحوسب او مسار كتاب ونسخة مةوسبة.

 املسابقة: تعليمات وإرشا ات .4

جرى املسللللللللابقة في
ُ
املسللللللللابقة عن  يوم وسللللللللاعةاملشللللللللترك ن ب تبليغ يتمسللللللللو  تموز / يوليو شللللللللهر  ت

 مواّد محددة من أسلللللل لة املسللللللابقة م خوذة من. أو بشلللللل ل ملللللللمنلللللل:ي ملن  للللللجل من ردا املدرسللللللةطريق 

  شبيهة بنمط األس لة املوجودة في الكراسة.األس لة  ست ون . بعليها الطالتي حصل ال برنامجال كراسة

 

 جوائز وشها ات: .5

 على جائزة ت ّوق. قةفي املساب يحصل كل طالب مت ّوق  .1

قدم شهادات تقدير لنةبة  .2
ُ
.ت

ً
الب الذين ي ون أداؤهم جّيدا

ّ
 كب رة من الط

قام احت االت في مؤسللللللللللسللللللللللات القاسللللللللللمي / أو في مدارسللللللللللهم لتكريم املت وق ن وتوز ع الجوائز بعد  .3
ُ
ت

زين بنتائج طالبهم.و  النتهاء من فحص املسابقةا
ّ
 بعد إبالغ املرك

 

 :ورسوم احشتراك كيفية احشتراك .6

  -احتية: التواصل على األرقام  ملزيد من احستفسار حول املوةو  يرجى .1

. 04-6286911  ،04-6286908 

 -بالبرنامجا او عن طريق البريد االلكترو ي الماص 

roaadq@eduqasemi.com       

 

عبر البريد  النشللللللللللللللرة واالرسللللللللللللللالإم انية التسللللللللللللللجيل يدويا عن طريق الجدول واالسللللللللللللللتمارة في  هاية  .2

 mahaa@qse.co.il االلكترو يا 

 

الب** 
ّ
ز  هوواملركز املشللللللللللترك ن  حلقة الوصللللللللللل ب ن الط

ّ
أو من ينوب عنه في ت عيل في املدرسللللللللللة لغة العربية المرك

الب  واملشاركة باملسابقة قصص والكراساتن توز ع الفي املدرسة، يتم التنسيق معه بش برنامج ال
ّ
 ...وتح  ز الط

 التطورات.مالحظةا كل ما ذكر أعاله قابل للتغي ر والتبديل حسب 

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

 جدول زمني اولي للمسابقة

mailto:mahaa@qse.co.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  املهمة  التاريخ 

  اخر موعد للتسجيل  02.05.2021

األس لة مجموعة من + ادراج القصص  2021شهر شباط /فبراير 

 النموذجية للمسابقة

 

  املسابقة النهائية  2021 يوليو/ تموز شهر 



 

 استمارة تسجيل

 اسم املعلم/ة _________________________

 رقم الهوية____________________________

 البريد الكتروني_________________________

 الهاتا____________________________

 اسم املدرسة___________________________

 البلدة ________________________________

 قائمة تسجيل الطالب 

 احسم الثالثي للطالب  رقم الهوية  الهاتا املحمول  

   

   

   

   

   

   

   

 


