
 

 

 

 

 

 

 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 وإقبال  
ً
سوة

ُ
أ

كبير من املدارس املختلفة، وألننا دائما نسعى ملواكبة النجاح وتقديم كل ما هو أفضل بمصلحة طالبنا؛ يسرنا إعالمكم بإطالق 

  -قطري:البرنامج الجديد ال

 " "اللغة اإلنجليزية" "ُرّواد املطالعة والقراءة في
يهدف برنامجنا إلى تسليط الضوء على أهمية املطالعة والقراءة واإلملام باللغة االنجليزية، كونها لغة عاملية تعزز وتدعم فرص نجاح 

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

مسابقة في اللغة االنجليزية للصفوف الثالثة حتى السادسة، إذ يحصل كل طالب مشارك على مواد اثرائية غنية ومتنوعة مع مراعاة 

ة وحب القراءة منذ الصغر، كونها الركيزة األساسية ألي علم؛ و مالءمتها للفئة العمرية. كما يهدف البرنامج إلى غرس عادة املطالع

 (اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَقَ )غذاء ورافد للروح والعقل. وقد أكد هللا، عز وجل على أهميتها عندما خاطب نبيه ألول مره بقوله:

 

 أهداف البرنامج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ج:نامانطالق عملية التسجيل للبر  .1

 ه:على أهداف وتسليط الضوءلبرنامج نبذة تعريفية عن ابعد عرض  

سجيل  بدءعن  والثقافة إعالمكمللتربية  ألقاسمييسّرنا في مركز  
ّ
 للبرنامج.الت

الب معد البرنامج
ّ
 .2021-2020للعام الّدراس ي  الثالثة حتى السادسةالصفوف  لط

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

 . املوادطالب مشترك بالبرنامج  على اسم مستخدم وكلمة مرور تمكنه من الحصول على 

 

 

 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. 

 

 مفردات اللغة اإلنجليزية. الحصيلة اللغوية لدى الطالب ب إثراء 

 

 روح التحّدي والتنافس التعليمي لدى الطالب.  تنمية

 



 

 

 

 كيفية عمل البرنامج: .2

قصص انجليزية محوسبة مرفق معها مادة  اثرائية  5على  ين املشترك صفوف الخامسة والسادسةطالب يحصل  .1

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

 وتوزيع جوائز في نهاية البرنامج.من خالل اجراء مسابقة  املعطاة

الزوم،  هدف املشيييياركة بالعديد  تطبيق لقاءات عن بعد عبر طريق صاااافوف الخامسااااة والسااااادسااااةطالب تخصييييص ل .2

من الفعاليات الشييييييقة في أعقاب قراءة القصيييييص املعطاة. ق بناء بطاقة هوية للقصييييية، تقييم ال,يييييخصييييييات في القصييييية  

 التمييز بين األحداث الواقعية والخيالية، التعبير عن الرأي.....(. 

الكلمات منتقاة من منهاج قكلمة لكل مرحلة  200على قائمة تحتوي على  صفوف الثالثة والرابعةيحصل طالب  .3

تنقسم  الى جولتين منفصلتين، بحي  تشمل كل يمتحن الطالب بالكلمات عن طريق اجراء مسابقة . اإلنجليزية(اللغة 

 فقط وذلك لتسهيل عملية الحفظ على الطالب.  كلمة 100جولة على 

 هدف املشاركة بالعديد من لقاءات عن بعد عبر تطبيق الزوم،  بعةصفوف الثالثة والراتخصص لطالب  .4

 الفعاليات املتنوعة ملراجعة الكلمات وتذويتها. 

أسبوعيا مع مرشدي البرنامج، لالستفسار حول التعامل  ب املشاركين ساعات معينة للتواصلتخصص لجميع الطال  .5

 مع األسئلة او املهام التي يصعب عليه حلها.

 

 للمهام املحوسبة واملسابقة النهائية: وإرشاداتتعليمات  .3

 املحوسبة:املهام  .1

التي سيخوضها الطالب  ةاملسابقة النهائي ألسئلة شبيهه أسئلةنسعى من خالل املهام املحوسبة املعطاة التمرن على حل 

 ل فترة دراسيييييييييييتهم للمواد. ارات الالزمة خالهوايضيييييييييييا على متابعتهم ومرافقتهم والعمل على اكسيييييييييييا هم امل ،في املوعد املحدد

وبذلك يحصل كل طالب مشارك في املسابقة على كلمة مرور ورابط يستطيع من خالله حل املهام والحصول على نتيجة 

 مباشرة.

 

 املسابقة النهائية املحوسبة: .2

الطالب عند  االمتحان النهائي للمسييييييييييابقة هو امتحان عن بعد ملل  من أسييييييييييئلة شييييييييييبيهه بنمط األسييييييييييئلة التي يحصييييييييييل عليها 

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

 

  :ورسوم االشتراك كيفية االشتراك .4

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

ّ
الب الراغبون في املشاركة. يحّبذ جداالط

ّ
 ت,جيع الط

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

 في مادة اللغة اإلنجليزية.  التحصيلي

اك لجميع طال ها املشاركين اما الحصول على الدفع على النحو االتي: تختار املدرسة طريقة االشتر تكون طريقة  .2

 . ش 120نسخة محوسبة فقط  او ش 150 معا ونسخة محوسبةاملواد ورقيا 

 . ي، رقم الهوية، الص ، رقم الهات ويتضمن االسم الثالث أدناهتعبئة نموذج اشتراك املدرسة عبر الرابط املرفق  .3

 

 

 

 



 

 

 

 لنموذج تسجيل املدرسة يرجى الضغط هنا

 

  يرجى التواصل على األرقام االتية :برنامج يد من االستفسار حول الملز-  

 04-6286911 

 04-6286914 

   roaadq@eduqasemi.com: االلكترونيعن طريق البريد أو 

 

  الب املشتركين
ّ
ز ال للتربية والثقافة هو القاسميومركز حلقة 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://sitox.qse.co.il/files/SiteoxQSE_AR/Articles/Documents/2020/012020.pdf

