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الوطن :
هو �مل�شاحة �لتي يرتبط بها �ل�شعب �أرتباطًا تاريخيُا ..

هو �ملنطقة �جلغر�فية �لتي تولدت فيها �لهوية �لوطنية لأمة .

الوطن :    
ه���و �لت���ز�م ديني .. فالإميان ب���ه و�ل�شعي من �أجله ل ينح�شر ثم���اره يف �حلياة �لدنيا .. 
ب���ل متتد ه���ذه �لثمار �إىل �حلياة �لأبدية .. لأن �لوطن نتاج عمل .. و�لعمل �ملخل�ص عبادة .. 

و�لعبادة ر�شالة �لإن�شان يف �لأر�ص .. و�لهدف من وجوده عليها . 

الوطن :
هو م�شقط ر�أ�ص �لآباء و�لأجد�د .. هو �ملكان �لذي يحمينا وياأوينا   هو �ملكان �لذي ي�شمح 
لنا  بحرية �لتعبري .. هو �إح�شا�ص يف �لقلب ويف �لو�قع .. هو حقيقة ولي�ص �أمنية .. هو �لنتماء. 

الوطن :
ء يتجاوز �مل�شافات و�مل�شاحات ليحيطنا بالرعاية ونحن يف �أق�شى �أطر�ف �لأر�ص..  هو دْفْ
وه���و �أنفا�ص ترتدد فينا وتختلط بدمائنا وتك�شب وجوهنا ن�ش���ارة متيزنا عن �لآخرين.. هو 
�ل�شحابة �لتي ت�شلنا بظلها وتر�فقنا يف ترحالنا .. فالوطن �لذي كربت فيه �أج�شامنا و�ك�شبنا 
�خلربة يف �حلياة و نحن  نحبو فيه �إىل �أن طالت هامتنا �ل�شحاب .. حتول فينا �إىل ماهو �أكرث 
�ش���رورة من �لدم يف �لعروق .. و�شار جزءً� ل يتجز�أ من تكويننا .. �شار �لنب�ص �لذي بدونه 

ل ميكن �أن ت�شتمر �حلياة . 
حمط���ات كث���رية يف هذ� �لع���امل .. ومو�قف كثرية يف هذه �لدنيا ترف���ع يف وجوهنا جملة 
نكت�شفه���ا مع حلنا وترحالنا .. باأننا ننتمي �إىل وطن تعاظم حجمة وكرب حتى �شار �أكرب من 

�لدنيا .. فالآخرون �أوطانهم يف �لدنيا .. ونحن �لدنيا يف وطننا . 
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والوطن أخيرا :
هو يف �لأ�شا�ص جوهر ر�شالة �لرتبية و�لتعليم .. فهو منطلقات �شيا�شتها ومر�مي �أهد�فها.. 

و�أد�ة �لقيا�ص لإجناز�تها ..هو �لإمار�ت بكل ما تعني هذه �لكلمة .

لذلك :
وللأ�شب���اب و�لأ�شاني���د و�ملفاهيم �ل�شابق���ة .. ج���اءت �مل�شابقات هذ� �لع���ام حتمل لو�ء 
�لوطن ك�شعار لها .. خا�شة بعد �أن �شبق للوز�رة خلل �أعو�م در��شية م�شت .. �أن تناولت يف 

م�شابقاتها �أهد�ف تتوجها �شعار�ت توؤكد فل�شفتها ومر�ميها .
لذلك ناأمل �أن تتفاعل م�شابقات هذ� �لعام وفق �مل�شتوى �لذي ت�شتهدفه من �شعارها .. و�أن 
يتعامل �جلميع من �أجل �إر�شاء مفاهيمها يف �لعقول و�لوجد�ن .. حتى يكون ح�شاد �لتجاوب 

معها وفق ما نن�شده فيها وناأمله من خللها .. لرت�شيخ حب �لإمار�ت يف �لنفو�ص.
ويف �خلتام .. ل ي�شعنا �إل �أن نتقدم بعظيم تقديرنا و�متناننا لكافة �جلهود �ملخل�شة �لتي 
كانت ور�ء �إجناز هذ� �لعمل .. كما ون�شكر �شلفًا كل �جلهود �لتي �شتبذل لتنفيذ هذه �مل�شابقات 
ميد�نيًا �شو�ء من �لأخوة �لعاملني بالوز�رة و�ملجتمع �ملدر�شي �أو موؤ�ش�شات �ملجتمع �لتي رعت 
وما تز�ل ترعى �مل�شابقات .. مما يوؤكد تاأ�شيل مفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية يف �لتعليم .. وتاأكيد 
هدفنا �ل�شرت�تيجي �لر�مي �إىل تعزيز �لأن�شطة �لرتبوية وتطويرها لبناء �شخ�شية �لطالب 

و�إعد�ده بكافة �لو�شائل حلياة م�شتقبلية �أف�شل . 
�شائلني �ملوىل �لقدير .. �أن يوفقنا جميعًا يف حتقيق ما ن�شبو� �إليه خلري وطننا �لإمار�ت 

و �أمتنا �لعربية و�لإ�شلمية .

�أمل حممد �لكو�س 
   وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع 

الأن�سطة والبيئة املدر�سية



احملتويات
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البرمجة الزمنية لتحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى �لدولةم�شتوى �ملنطقةم�شتوى �ملدر�شة

�لأ�شبوع �لثاينللإمار�ت ق�شائدي1
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�شفهيفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين�حلكايات �ل�شعرية2
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�شفهيفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاينجنم �لإملء3
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
نظريفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين�ملتحدث �ل�شغري4
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�شفهيفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاينحكايات �أجد�دي5
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�شفهيفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين�خلطاط �ل�شغري6
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
نظريفرب�ير 2015م

7
�خلطابة

و�لتحدث بالف�شحى 
�لأ�شبوع �لثالث
يناير 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين
�شفهي�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�ملقال �لأدبي8
يناير 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين
�شفهي�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لثالثنظم �ل�شعر9
يناير 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�شفهي�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�لق�شة �لق�شرية10
�إبريل 2015م

�لأ�شبوع �لأول
�شفهيمايو 2015م
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ........................................................

��شم �لطالب/�لطالبة: ..................................................................................................................................
تاريخ �مليلد: .......... /........... /...............  �لعمر : .................   �شنة     �جلن�شية: .............................. 
�ملرحلة �لتعليمية: ..........................................           �ل�شف �لدر��شي: .................................................. 

��شم �ملدر�شة: .................................................           �ملنطقة �لتعليمية: ................................................
عنو�ن �مل�شارك/�مل�شاركة )بالتف�شيل(: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

�أرقام �لهو�تف: �ملدر�شة: .............................. )منزل(: .......................... متحرك: ...............................

�لأعمال �لأخرى �لتي �شبق �ل�شرت�ك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى �مل�شاركة )�ملدر�شة - �ملنطقة - �لدولة - �خلليجي - �لعربي - �لعاملي(
�لهو�يات �لأخرى �لتي )يتمتع/تتمتع( بها �مل�شارك/�مل�شاركة: 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى �إرفاق �ل�شتمارة مع �لأعمال �مل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك عدم   

�إ�شافة �لبيانات على �لعمل نف�شه �إذ� تطلب ذلك وفق �مل�شابقة.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية: ..................................................................................................................................

��شم �ملدر�شة: ....................................................................................................................................................
�ملرحلة �لتعليمية: ............................................................................................................................................ 

��شم مدير �ملدر�شة: .............................................................. رقم �لهاتف: ..............................................

ا�سم امل�سابقةم
نوعها

ا�سم امل�سرفال�سف الدرا�سياأ�سماء الطلبة

لى
ن ع

زو
فائ

ال
�سة

در
ى امل

ستو
م�

دي
فر

عي
جما

m  تو�شع علمة ) × ( �أمام ��شم �لطالب �لفائز �أو �لطالبة �لفائزة على م�شتوى �ملدر�شة.
m  ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به �أعمال �لطلبة �لفائزين �إىل ق�شم �لأن�شطة �لطلبية باملنطقة �لتعليمية.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة الفائزين في المسابقات التربوية
على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية: ..................................................................................................

��شم �ملن�شق: ............................................................ رقم �لهاتف: .................................

ا�سم امل�سابقةم
عدد املدار�س امل�ساركةنوعها

اإجمايل عدد 
الطلبة

دي
فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به بيان ح�شر �لطلبة �مل�شاركني على م�شتوى �ملدر�شة ) كل �ملد�ر�ص �مل�شاركة 
�إد�رة  �إىل  و�أعمال �لطلبة  �لفائزين على م�شتوى �ملنطقة  �لطلبة  باأ�شماء  يف �مل�شابقات (  مع ك�شف 

�لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية
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) 1 ( مسابقة
لإلمــارات قصــائدي

أهداف المسابقة :
 1. تعميق �لولء و�لنتماء للوطن .

 2.  تو�شيع د�ئرة �ملعجم �للغوي لدى تلميذ �مل�شتوى �لأول من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي.

 3. تنمية �لذ�كرة �ل�شعرية �ملبكرة .

 4. تدريب �لتلميذ على �لأ�شاليب �ل�شعرية .

 5.  �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء و�لنطق .

موضوع المسابقة :
m  يت�شابق �لتلميذ يف حفظ ق�شائد من �ل�شعر �لف�شيح ل�شعر�ء من �لإمار�ت  و�لتي 

تدور يف فلك �لوطن حتت �شعار ) لعيون �لإمار�ت نبدع ( .

الفئات المستهدفة :
m  تلمي���ذ وتلمي���ذ�ت �مل�شت���وى �لأول ) �ل�ش���ف �لأول و�لث���اين و�لثال���ث( من مرحلة 
�لتعلي���م �لأ�شا�شي يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومي���ة و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة . وما 

يف م�شتو�هم من طلبة ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم .

شروط المسابقة :
1. يكون �لت�شابق فرديا .

2.  يخت���ار �لتلمي���ذ / �لتلمي���ذة ثلث ق�شائد ف�شيح���ة ل�شعر�ء من �لإم���ار�ت  متعلقة 
بالوط���ن ويف ح���دود م�شتوى �لطالب يف ه���ذه �ملرحلة ، ويحفظه���ا ، مر�عيا �شروط 

�لإلقاء �ل�شعري �جليد .
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آلية التنفيذ :
 1.  تقوم كل مدر�شة حكومية �أو خا�شة بالإعلن عن �مل�شابقة با�شتخد�م و�شائل �لإعلن 

�ملتاحة ، و�إخطار وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمية  .

 2.  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغة 
�لعربي���ة لختي���ار )�أف�شل ثلثة تلميذ وث���لث تلميذ�ت ( ، ثم ترف���ع �لنتائج �إىل 

وحد�ت �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمية .

 3.  ت�ش���كل وح���د�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية جلنة حتكي���م من موجهي وموجهات 
جم���ال �للغ���ة �لعربية لختي���ار ) �أف�شل ثلث���ة تلميذ و�أف�شل ثلث���ة تلميذ�ت على 

م�شتوى �ملنطقة  .

 4.  تر�ش���ل �لنتائج �إىل �ل���وز�رة ) �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية -  ق�شم 
�لأن�شطة �لتناف�شية – دبي (.

 5.  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمي���ة بالتن�شيق مع موجه �أول جمال 
�لرتبية �لإ�شلمية و�للغة �لعربية بت�شكيل جلنة لتحديد �لفئات �لفائزة على م�شتوى 

�لدولة.

معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 �مل�شمون �ل�شعري ) ق�شائد للإمار�ت (. 1

30 جودة �حلفظ. 2

30 جودة �لإلقاء ، ولغة �جل�شد. 3

20 �لفهم و�ل�شتيعاب. 4

100 �ملجموع
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توقيتات المسابقة :

1. �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثاين من يناير 2015م.

2. �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015م .

م . 3. �لتحكيم على م�شتوى �لدولة: �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015 

مستوى التكريم :

m �أف�شل ثلثة تلميذ  و�أف�شل ثلث تلميذ�ت على م�شتوى �لدولة .

m �أف�شل تلميذ و�أف�شل تلميذة من ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم .
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) 2 ( مسابقة
الحكايات الشعرية

أهداف المسابقة :
-  تو�شي���ع د�ئرة �ملعج���م �للغوي ل���دى تلميذ وتلمي���ذ�ت �مل�ش�ت���وى �لأول من مرحلة   1

�لتعليم �لأ�شا�شي . 
-  تدريب �لتلميذ على �لأ�شاليب �ل�شعرية .    2

- تطبيق �لتدريبات �للغوية و�شوًل ل�شلمة �لرت�كيب .  3

- �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء و�لنطق .  4

- تنمية �جلانب �لوجد�ين لدى �لتلميذ و�لتلميذ�ت بتوظيف لغة �جل�شد .  5

 موضوع المسابقة :
m  يت�شابق �لتلميذ و�لتلميذ�ت يف حفظ �حلكايات �ل�شعرية �لهادفة  و�لتي تدور يف 

حميط �شعار �مل�شابقات .

الفئات المستهدفة :
m  تلمي���ذ وتلمي���ذ�ت �مل�شت���وى �لأول ) �ل�ش���ف �لث���اين و �لثالث فق���ط ( من مرحلة 
�لتعلي���م �لأ�شا�شي  يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة ، وما 

يف م�شتو�هم من طلبة ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم .

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة   

شروط المسابقة :
m يكون �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة ) فرديًا (.

m  يخت���ار �لتلمي���ذ ثلث حكاي���ات �شعري���ة يحفظها ويلقيه���ا مر�عيًا �ش���روط �لإلقاء 
�ل�شعري �جليد.
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آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومي���ة �أو خا�ش���ة بالإعلن ع���ن �مل�شابقة با�شتخ���د�م و�شائل 
�لإع���لن �ملتاحة ، و�إخطار وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق و�ملجال�ص 

�لتعليمية .
m  ت�ش���كل كل مدر�شة جلن���ة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال �للغ���ة �لعربية لختيار 
)�أف�ش���ل ثلثة تلميذ وثلث تلميذ�ت ( يف كل �ش���ف.. ثم ترفع �لنتائج �إىل وحدة 

�لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطقة �لتعليمية .
m  ت�شكل وح���د�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية جلنة حتكي���م من موجهي وموجهات 
جمال �للغ���ة �لعربية لختيار �أف�شل )ثلثة تلميذ و �أف�شل ثلث تلميذ�ت( يف كل 

�شف على م�شتوى �ملنطقة .
m تر�شل �لنتائج �إىل �لوز�رة – �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية �مل�شابقات �لعلمية – بدبي .
m  تقوم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية �مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة � دبي بالتن�شيق مع موجه 
�أول جمال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغة �لعربية .. بت�شكيل جلنة حتكيم لتحديد �لفئات 
�لفائ���زة على م�شت���وى �لدولة . يتم �لتحكي���م �ملركزي من خلل ثلث���ة مر�كز يتم 

خللها جتميع �لتلميذ �ملت�شابقني على م�شتوى �لدولة .

معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 �ملفهوم �لعام للحكايات �ل�شعرية. 1

30 �حلفظ. 2

30 جودة �لإلقاء. 3

15 �شلمة �لرت�كيب. 4

15 �لفهم و�ل�شتيعاب. 5

100 �ملجموع
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توقيتات المسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثاين من يناير 2015م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015م .
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة: �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015م .

مستوى التكريم :
m �أف�شل ثلثة تلميذ يف كل �شف على م�شتوى �لدولة  .

m �أف�شل ثلث تلميذ�ت يف كل �شف على م�شتوى �لدولة .

m �أف�شل ثلثة  تلميذ من ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم 

m �أف�شل ثلث تلميذ من ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم .
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)3( مسابقة
نجـــم اإلمـــــالء

أهداف المسابقة :
1 - تنمية مهارة �لكتابة لدى �لتلميذ. 

2 - �إثر�ء ح�شيلة �لتلميذ �للغوية .
-  تعزيز �لد�فعية لدى �لتلميذ �ملتميزين  3

4 - بث روح �ملناف�شة �لإيجابية لدى �لتلميذ .

موضوع المسابقة :
m  يت�شاب���ق �لتلمي���ذ و�لتلميذ�ت يف مه���ارة �لر�شم �لإملئي من �لذ�ك���رة �لبعيدة ) 

�لإملء �لختباري ( من خارج �ملقرر �ملنهجي  .

الفئات المستهدفة :
3 ( من �حللقة �لأوىل يف مرحلة  m  تلمي���ذ وتلمي���ذ�ت �مل�شتوى �لأول ) �ل�شفوف 1 - 
�لتعلي���م �لأ�شا�شي ومن يف م�شتو�هم من تلمي���ذ ذوي �لإعاقة و�شعوبات �لتعلم يف 

جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة  .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

�أ - يكون �لت�شابق فرديا .
ب -  يكتب �لتلميذ / �لتلميذة فقرة �إملئية �ختباريه يف حدود )40 كلمة لل�شف �لأول، 
)40( كلمة لل�شف �لثاين ، )50( كلمة لل�شف �لثالث ( من خارج �ملقرر �ملنهجى 

وفق �ملنحى �ملهاري) �ملهار�ت �ملنهجية �لتي دخلت خرب�ت �ملتعلم ( . 
ج -  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية �أو خا�شة بالإع���لن عن �مل�شابقة با�شتخ���د�م �لو�شائل 
�ملتاحة ، و�إخطار وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق و�ملجال�ص �لتعليمية.
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د-  ت�ش���كل كل مدر�ش���ة جلنة حتكيم م���ن معلمي ومعلم���ات جمال �لرتبي���ة �لإ�شلمية 
و�للغ���ة �لعربي���ة لختيار �أف�شل ثلثة تلميذ ، وثلث تلمي���ذ�ت يف �لر�شم �لإملئي 
�لختباري ) لل�شفوف �لثلثة( ، ثم ترفع �لنتائج �إىل وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات 

�لرتبوية .
ه�-  ت�ش���كل وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جم���ال �لرتبية �لإ�شلمي���ة و�للغة �لعربية لختي���ار �أف�شل ثلثة تلمي���ذ ، و�أف�شل 
ث���لث تلميذ�ت على م�شتوى �ملنطق���ة يف �لر�شم �لإملئي �لختب���اري ) لل�شفوف 

�لثلثة( .
و -  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمي���ة بالتن�شيق مع موجه �أول جمال 
�لرتبية �لإ�شلمية و�للغة �لعربية بت�شكيل جلنة لتحديد �لفئات �لفائزة على م�شتوى 

�لدولة .

معايير تحكيم المسابقة :
الدرجة املعايري م�سل�سل

80 �شحة �لر�شم �لإملئي. 1

20 جودة �لر�شم �لكتابي. 2

100 �ملجموع

توقيتات المسابقة :
م . 1. �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �ل�شبوع �لثاين من يناير 2015 

2. �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015م .
3. �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثاين من فرب�ير 2015م.

مستوى التكريم
m  �أف�شل ثلثة تلميذ ، و�أف�شل ثلث تلميذ�ت يف كل �شف من �ل�شفوف �لثالثة على 

م�شتوى �لدولة .
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)4( مسابقة
المتحدث الصغير

أهداف المسابقة :
1 - تعميق �لولء و�لنتماء للوطن .

2 - تنمية مهارة �لتحدث  لدى �لتلميذ 

3 - �إثر�ء �حل�شيلة �للغوية لدى �لتلميذ . . 

4 - �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء و�حلو�ر �لإيجابي .

5 - تنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لبحث و�ل�شتق�شاء .

6 - رعاية �لتلميذ �ملوهوبني و�ملتفوقني .

موضوع المسابقة :
m  يت�شابق �لتلميذ و�لتلمي���ذ�ت يف مهارة �لتحدث من خلل ثلثة مو�شوعات تعبري  
يف �للغة �لعربية تعالج جمالت مت�شلة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وتر�ثا 
ونه�شة وتنمية وتطور� وجمال و�شخ�شيات وطنية .... �إلخ ويتم عر�شها �إلكرتونيا ) 

عر�ص تقدميي (  �أمام جلان �لتحكيم  يف خم�ص ع�شرين دقيقة .

الفئات المستهدفة : 
m  تلمي���ذ �ل�شف���ني �لثاين و �لثالث �لأ�شا�شيني من �حللق���ة �لأوىل يف مرحلة �لتعليم 
�لأ�شا�شي ومن يف م�شتو�هم من تلميذ ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف جميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة ، ومن يف م�شتو�هم من ذوي �لإعاقة .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

�أ ( يكون �لت�شابق فرديا .
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ب (  يخت���ار �لتلميذ مب�شاع���دة معلمه ثلثة مو�شوعات تعبري يف �للغ���ة �لعربية مت�شلة 
بدول���ة �لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة ، ويحوله���ا �إىل عرو�ص تقدميي���ة ) 20 دقيقة 

للمو�شوع �لو�حد ( .

ج (  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية �أو خا�ش���ة بالإعلن عن �مل�شابق���ة با�شتخد�م �لو�شائل 
�ملتاحة ، و�إخطار وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمية .

د (  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغة 
�لعربية لختيار �أف�شل ثلثة تلميذ  وثلث تلميذ�ت يف كل �شف ، ثم ترفع �لنتائج 

�إىل وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطقة �لتعليمية. 

ه� (  ت�شكل وحد�ت �لأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جم���ال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغ���ة �لعربية لختيار �أف�شل ثلث���ة تلميذ ، و�أف�شل 

ثلث تلميذ�ت يف كل �ل�شف على م�شتوى �ملنطقة.

و (  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمي���ة بالتن�شيق مع موجه �أول جمال 
�لرتبي���ة �لإ�شلمي���ة و�للغ���ة �لعربي���ة بت�شكيل جلن���ة لتحديد �لفئ���ات �لفائزة على 

م�شتوى �لدولة .

معايير تحكيم المسابقة :
الدرجة املعايري م�سل�سل

30 جودة �ملو�شوع ومدى ملم�شته جوهر �لولء للإمار�ت. 1

20
�شمات �شخ�شية �لطالب  : �ملظهر �لعام ، �لطلقة ، �شرعة 

�لبديهة ، �لثقة بالنف�ص.
2

20 �للتز�م باللغة �لعربية �لف�شيحة �ملب�شطة. 3

30
مه���ار�ت �لعر�ص : �لتدرج �ملنطقي و�لت�شل�شل ، �إد�رة �لوقت ، 

مو�جهة �جلمهور خلل �لعر�ص ، توظيف �حلا�شوب.
4

100 �ملجموع
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توقيتات المسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �ل�شبوع �لثاين من يناير 2015 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015 م.
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015 م . 

مستوى التكريم على مستوى الدولة 
m �أف�شل ثلثة تلميذ يف كل �شف على م�شتوى �لدولة.

m �أف�شل ثلث تلميذ�ت يف كل �شف على م�شتوى �لدولة .
m �أف�شل ثلثة تلميذ على م�شتوى �لدولة لذوي �لعاقة و�شعوبات �لعلم .

m �أف�شل ثلث تلميذ�ت على م�شتوى �لدولة لذوي �لعاقة و�شعوبات �لعلم .
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) 5 ( مسابقة
حكايات أجدادي

أهداف المسابقة :
1. تعميق �لولء و�لنتماء للوطن .

2. تو��شل �لأجيال �حلا�شرة مع ما�شي �لآباء و�لأجد�د .
3.  تنمية مهار�ت �ل�شرد �ملعرب  لدى تلميذ وتلميذ�ت �مل�شتوى �لأول من مرحلة �لتعليم 

�لأ�شا�شي .
4. �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء و�لنطق .

موضوع المسابقة :
m  يت�شاب���ق �لتلمي���ذ و�لتلميذ�ت يف �شرد ثلث حكايات تر�ثي���ة عن �أجد�دنا يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  متثل معاناتهم و�شربهم وجلدهم مثل : حكايات �ل�شيد 
و�لغو�ص و�لبحث عن �للوؤلوؤ و�ملحار و�لزر�عة و�شناعة �ملر�كب  وغريها من �ملحاور 
�لتي تظهر حر�ص �أجد�دنا على �حلياة �لكرمية  ويكون �ل�شرد بلغة ف�شيحة مب�شطة.

m ي�شتمد �ملت�شابق �حلكايات من م�شدرين هما :
l �لكتب و�ملر�جع �لتي �أرخت حكايات �لآباء و�لأجد�د و�أظهرت معاناتهم و�شربهم.

l من �أفو�ه �لآباء و�لأجد�د مبا�شرة وبخا�شة �لذين و�كبو� حقبة ما قبل �لنفط .

الفئات المستهدفة :
 m  تلمي���ذ وتلميذ�ت �ل�شف �لثالث �لبتد�ئي  فقط ( من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي 
يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة . وما يف م�شتو�هم من 

طلبة ذوي �لإعاقة .

شروط المسابقة :
m يكون �لت�شابق فرديا .

 m يختار �لتلميذ ثلث حكايات عن �أجد�دنا يف �لإمار�ت  ، ويلخ�شها يف ع�شرة �أ�شطر 
لكل حكاية .
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m  ي�شرده���ا مر�عي���ا �شروط �ل�شرد �ملع���رب عن �حلكاية وجوهره���ا  من خلل عر�ص 
�إلكرتوين ) عر�ص تقدميي (  �أمام جلان �لتحكيم  يف ع�شرين دقيقة .

m من �ملفيد �أن يكون �لعر�ص �لتقدميي م�شفوعا بال�شور �ملعربة .

آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومي���ة �أو خا�ش���ة بالإعلن ع���ن �مل�شابقة با�شتخ���د�م و�شائل 
�لإعلن �ملتاحة ، و�إخطار �أق�شام �لأن�شطة �لطلبية باملناطق و�ملجال�ص �لتعليمية .
m  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغة 
�لعربي���ة لختيار �أف�شل ثلثة تلمي���ذ وثلث تلميذ�ت ، ثم ترفع �لنتائج �إىل وحدة 

�لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطقة.
m  ت�ش���كل وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية جلنة حتكيم م���ن موجهي وموجهات 
جم���ال �للغ���ة �لعربي���ة لختيار �أف�ش���ل ثلثة تلمي���ذ و�أف�شل ث���لث تلميذ�ت على 

م�شتوى �ملنطقة .
m  تر�ش���ل �لنتائج �إىل �ل���وز�رة – �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية-  ق�شم 

�لأن�شطة �لتناف�شية – بدبي 
m  يق���وم ق�شم �لأن�شط���ة �لتناف�شية بالتن�شيق مع موجه �أول جم���ال �لرتبية �لإ�شلمية 

و�للغة �لعربية بت�شكيل جلنة لتحديد �لفئات �لفائزة على م�شتوى �لدولة.

معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 م�شمون �حلكاية. 1

30 جودة �لتلخي�ص. 2

30 جودة �لعر�ص ، ولغة �جل�شد. 3

20 �لفهم و�ل�شتيعاب. 4

100 �ملجموع



32

توقيتات المسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثاين من يناير 2015م .

�لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015م.  m
�لتحكيم على م�شتوى �لدولة: �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015م .  m

مستوى التكريم :

m �أف�شل ثلثة طلب و�أف�شل ثلث طالبات على م�شتوى �لدولة.
m �أف�شل طالبني وطالبتني من طلبة ذوي �لإعاقة .
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) 6 ( مسابقة
الخطاط الصغير

أهداف المسابقة :
1.  تعوي���د �لتلميذ عل���ى �لدقة يف �لكتابة ، وم�شاعدتهم عل���ى تقليد �جليد منها بدقة 

و�إحكام .
2.تن�شئة �لتلميذ على حب �خلط �جلميل ، و�لإعجاب به، و�لإبد�ع فيه .

3. تنمية �لذوق �لفني للتلميذ مبا يطلعون عليه من مناذج وما ميار�شونه من كتابات .
4.تدريب �لتلميذ على �لنظام و�لنظافة ودقة �مللحظة وجمال �لتن�شيق .

5.  تزوي���د �لتلميذ بعبار�ت جميلة و�أ�شاليب ر�ئع���ة و�لتي تت�شمنها مناذج �خلط مما 
يرثي لغتهم وي�شمو باأفكارهم .

موضوع المسابقة :
m  يت�شاب���ق �لتلميذ و�لتلميذ�ت يف مهارة �خلط �لعربي من خلل  ور�شة تناف�شية يف 

�خلط �لن�شخي فقط.

الفئات المستهدفة : 
m  تلمي���ذ �ل�شف���ني �لثاين و �لثالث �لأ�شا�شيني من �حللق���ة �لأوىل يف مرحلة �لتعليم 
�لأ�شا�شي ومن يف م�شتو�هم من تلميذ ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف جميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

m يكون �لت�شابق فرديا .
m  يحاكي �ملت�شابق ثلثة مناذج يف �خلط �لعربي ) خط �لن�شخ ( خلل ور�شة تناف�شية.
m.  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومي���ة �أو خا�شة بالإعلن ع���ن �مل�شابقة با�شتخ���د�م و�شائل 
�لإعلن �ملتاحة ، و�إخطار �أق�شام �لأن�شطة �لطلبية باملناطق و�ملجال�ص �لتعليمية .
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m  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال �لرتبية �لإ�شلمية و�للغة 
�لعربي���ة لختيار �أف�شل ثلثة تلميذ وثلث تلميذ�ت يف كل �شف ، ثم ترفع �لنتائج 

�إىل �أق�شام �لأن�شطة �لطلبية .
m  ت�شكل وح���د�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية جلن���ة حتكيم من موجهي وموجهات 
جمال �للغة �لعربية لختيار �أف�شل ثلثة تلميذ و�أف�شل ثلثة تلميذ�ت يف كل �شف 

على م�شتوى �ملنطقة .
m  تر�شل �لنتائج �إىل �لوز�رة م�شفوعة باأعمال �لطلبة �لفائزين على م�شتوى �ملنطقة– 

�إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية �   بدبي .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة بالتن�شيق مع موجه �أول جم���ال �لرتبية �لإ�شلمية 

و�للغة �لعربية بت�شكيل جلنة لتحديد �لفئات �لفائزة على م�شتوى �لدولة.
معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
30 �لدقة يف �لكتابة. 1

40 �للتز�م مبعايري خط �لن�شخ. 2

30 �لنظام و�لنظافة وجمال �لتن�شيق. 3

100 �ملجموع

توقيتات المسابقة :

m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �ل�شبوع �لثاين من يناير 2015م.
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015 م.

�لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015م .  m

مستوى التكريم على مستوى الدولة :
m �أف�شل ثلثة تلميذ ، و�أف�شل ثلث تلميذ�ت يف كل �شف على م�شتوى �لدولة  .

m �أف�شل طالبني وطالبتني من طلبة ذوي �لإعاقة .
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)7 ( مسابقة
الخطابة والتحدث بالفصحى

األهداف :
-  �إحي���اء فن �خلطابة يف �ملد�ر�ص وحتفيزها على تدريب �لطلبة عليها ، وحثهم على   1

�لهتمام بهذ� �لفن �لذي يعد منن �أعرق �لفنون �لأدبية .
-  دفع �لطلبة �إىل �إعد�د خطب خا�شة بهذه �مل�شابقة �أو �لبحث عن مناذجها �جليدة   2

يف �لرت�ث �لعربي �لقدمي �أو �حلديث على حد �شو�ء.
تعويد �لطلبة على مو�جهة �جلمهور وخماطبته بطلقه وبدون خوف �أو تردد .   -  3

-   دف���ع �ملد�ر�ص �إىل ت�شكي���ل جماعة للخطابة تكون مهمتها جم���ع كل ما يتعلق بهذ�   4
�لفن وتدريب �لطلبة عليه. 

-  �إع���د�د �لطال���ب ملو�جهة مو�قف �حلي���اة �ملختلفة �لت���ي تقت�شي �لتعب���ري بالكلم   5
بالدرجة �لأوىل من �لأهد�ف �لأ�شا�شية لهذه �مل�شابقة .

آلية المشاركة :
m  يلق���ي �لطالب �مل�ش���ارك يف �مل�شابقة خطبة مرجتلة �أو مو�شوع �شالٍح لإلقائه  باللغة  
�لعربي���ة �لف�شيحة )يف ح���دود ع�شرة �أ�شطر ( يلتقي مع �شع���ار �مل�شابقات ) لعيون 

�لإمار�ت نبدع (.

الفئات المستهدفة :
m  طلب���ة �حللق���ة �لثانية من مرحل���ة �لتعلي���م �لأ�شا�شي يف جمي���ع �ملد�ر�ص �حلكومية  

. )9  - و�خلا�شة وطلبة مد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية �ل�شفوف )8 

الشروط  و آليات التنفيذ :

m  �ل�شرت�ك يف هذة �مل�شابقة يكون ) فرديًا ( .
m   تر�ش���ح كل مدر�ش���ة ع���دد ) 3 ( طال���ب �أو طالب���ة  للت�شابق على م�شت���وى �ملنطقة 

�لتعليمية .
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 m  تق���وم �ملنطق���ة �لتعليمية ) وحدة �لأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوي���ة ( بت�شكيل جلنة 
حتكيم من �ملوجهني �ملخت�شني يف �للغة �لعربية لختيار عدد ) 3 ( طلب ، و)3( 

طالبات ميثلون �ملنطقة يف �لت�شفيات على م�شتوى �لدولة.
 m  ت�شكل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة � دبي جلنة حتكيم على 

�مل�شتوى �ملركزي لختيار �أف�شل �ملت�شابقني يف �مل�شابقة .
 m  يخ�ش����ص لكل م�شارك وقت حم���دد للإلقاء ، كما ميك���ن �أن توجه جلنة �لتحكيم 
للمت�شابق���ني بع����ص �لأ�شئل���ة �ملتعلق���ة بف���ن �خلطاب���ة وخ�شائ�شه���ا �نطلقًا من 

خ�شائ�ص �لن�ص �مل�شارك .

معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 �لتز�م �ملت�شابق مبو�شوع �مل�شابقة. 1

35
�لق���درة عل���ى �لإقن���اع و�لتاأث���ري و�ل�شتمال���ة باإي���ر�د �لأدل���ة 

و�ل�شو�هد ، و�تز�ن �ملت�شابق وح�شن ت�شرفه.
2

30 عمق �لأفكار وت�شل�شلها. 3

15 �للتز�م بالعربية �لف�شيحة و�ل�شلمة �للغوية. 4

10 توظيف لغة �جل�شد. 5

100 �ملجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة :�لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لثالث من فرب�ير 2015 م
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثاين من �بريل  2015 م .

مستويات التكريم :
m �أف�شل �أد�ء ثلثة طلب.

m �أف�شل  �أد�ء  ثلث طالبات.
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) 8 ( مسابقة
المقال األدبي  

ماهية المقالة األدبية : 
1.  �ش���كل من �أ�شكال �لتعب���ري �لأدبي �لنرثي �لإبد�عي .. وه���ي تعبري عن جمموعة من 
�لأف���كار بغر�ص تو�شيلها للقارئني ، و�إقناعهم بها ، و�لتاأثري فيهم ، وهي تتاألف من 

ثلثة �أركان :
     مقدمة – عر�ص -  خامتة .

2.  ويت�شم �أ�شلوبها ب�شمات �لأ�شلوب �لأدبي من حيث �ختيار �لألفاظ �ملعربة ،   و�لرت�كيب 
�ملنوعة �ل�شليمة و�ل�شور و�لأخيلة �مللئمة لعاطفة �لكاتب ، وتت�شم بال�شلمة �للغوية 
و�لنحوي���ة وتوظف علم���ات �لرتقيم يف مكانها �ل�شحيح ، وت���ربز ملمح �شخ�شية 

كاتبها ، وحجمها ل يتجاوز ب�شع �شفحات.

األهداف : 
m تنمية قدرة �لطالب على كتابة �ملقالة �لأدبية .

m �إبر�ز و�كت�شاف �ملو�هب �لأدبية وت�شجيعها و�شقلها .
m  تعزيز قدرة �لطالب على �لإقناع بالأدلة �لعقلية و�لنقلية .

m ت�شجيع �لطالب على �لتعبري �حلر .
m �شقل �أ�شلوب �لطالب يف �لتعبري �لأدبي .

m تو�شيع خيال �لطالب .
m �لتدريب على �لتنظيم و�لرتتيب و��شتخد�م علمات �لرتقيم .

m تنمية �جتاهات �إيجابية نحو كتابه �ملقالة �لأدبية .

كيفية المشاركة   : 
m   يكت���ب �لطالب مقالة �أدبية يف و�حد من �ملو�شوعات �لتي ترتبط ب�شعار �مل�شابقات 

لهذ� �لعام " لعيون �لإمار�ت نبدع "يف حدود 700 كلمة  . 
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الفئات المستهدفة : 
m  ط���لب وطالب���ات  مرحلة �لتعليم �لثان���وي يف جميع �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة 

ومد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية.

الشروط: 
m ت�شارك كل مدر�شة بثلث مقالت فقط .

m  تلتزم �ملقالت ب�شعار �مل�شابقات هذ� �لعام . 
m تلتزم �ملقالة باللغة �لعربية �لف�شيحة �ل�شليمة لغويًا ونحويًا .

آليات التنفيذ
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومي���ة �أو خا�شة بالإعلن ع���ن �مل�شابق���ة ، وح�شر �لر�غبني 
بال�ش���رت�ك يف ه���ذه �مل�شابقة ، و�إر�شال �أ�شمائهم �إىل �ملنطق���ة �لتعليمية   ) وحدة 

�لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية (.

m  ت�ش���كل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات �للغ���ة �لعربية لختيار �أف�شل 
ثلث مقالت للم�شاركة بها على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

m   ت�ش���كل كل منطق���ة تعليمية) وحدة �ألأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوي���ة( جلنة حتكيم 
م���ن موجهي وموجهات �للغة �لعربية لختيار �أف�شل ثلث مقالت للبنني .. وثلث 
مقالت للبن���ات ، وترفع �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات 

�لعلمية � ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية( بدبي مع �ملقالت �لفائزة .

طريقة التحكيم : 
m  تقوم �ملقالت م�شبقًا وفق معايري �لتحكيم .. ويتم �ختيار �أف�شل ) 12 ( مقالة �شت 
للذك���ور ومثلهما للإن���اث .. وتعقد مقابلت �شفهية لأ�شح���اب هذه �ملقالت لي�شار 

�إىل �شت مقالت)للذكور ومثلها للإناث( لتمثيل �ملنطقة على م�شتوى �لدولة .
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معايير تحكيم المسابقة :
1 -  املقالت :

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 �لأفكار:�شلمتها – و�شوحها – ت�شل�شلها – عمقها – �إقناعها. 1

20 �لأ�شلوب : �شحة �لعبارة و�لرتكيب – �لتنوع – �ل�شلمة �للغوية. 2

10 �خليال و�لت�شوير. 3

5 �للتز�م بحجم �ملقالة �ملطلوب. 4

10 �لتنظيم و�لرتتيب وتوظيف علمات �لرتقيم �ملنا�شبة. 5

60 �ملجموع
2 – املقابلة ال�سفوية :

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 �لتحدث باللغة �لعربية �لف�شيحة و�شلمة �للغة. 1

15 �لقدرة على عر�ص �لأفكار و�لإقناع و�ل�شجاعة �لأدبية. 2

10 ثقافة �لطالب و�شخ�شيته. 3

40 �ملجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة :�لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع  �لثالث من فرب�ير 2015 م. 
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثاين من �بريل 2015 م .

مستويات التكريم :
m �أف�شل ثلثة طلب.

m �أف�شل ثلث طالبات.
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)  9 ( مسابقة
نظم الشعر 

) الشاعر الواعد (

األهداف :
1. �لهتمام بفن �ل�شعر �لعربي �لف�شيح و�لنبطي.

2. ك�شف �ملو�هب و�مللكات  لدى �لطلبة.
3. �إحياء �أجماد �ل�شعر يف �ملجتمع.

4. �إبر�ز قيمة �ل�شعر يف �حلياة �لعامة..ويف �لبيئة �ملدر�شية ب�شفة خا�شة.

الموضوع :
m  يق���دم �ملت�شاب���ق �أو �ملت�شابق���ة مناذج من �شع���ره �لعربي �لف�شيح �ش���و�ء ) �حلر �أو 

�لعمودي( �أومن �شعره �لنبطي.         

الفئات المستهدفة :
m  طلب وطالبات مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي )�حللقة �لثانية( يف �ملد�ر�ص �حلكومية 

و�خلا�شة.
m طلب وطالبات مرحلة �لتعليم �لثانوي يف �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة.

m طلب وطالبات مد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية.

شروط المسابقة :
m �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة يكون فرديًا.

m  يتم �ختيار �إحدى �لق�شائد �لتي يرتبط مو�شوعها ب�شعار �لدليل لهذ� �لعام )لعيون 
�لإمار�ت نبدع(.
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m ي�شرتط �أن تكون �لق�شيدة من تاأليف �مل�شارك �أو �مل�شاركة نف�شه.
m�أن يلقى �ملت�شابق �لق�شيدة ممثًل للمعنى.

m �أن يقدم �ملت�شابق منوذجًا من �أعماله �ل�شابقة .

آلية التنفيذ :
m  تط���رح �مل�شابق���ة على طلبة مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي و�لتعلي���م �لثانوي ، ويتم تعبئة 
��شتم���ارة �ل�شرت�ك يف �مل�شابقات للطلبة �لر�غبني يف �مل�شاركة.. وتر�شل �إىل وحدة 

�لأن�شطة و�مل�شابقات �لعلمية باملناطق �لتعليمية  .
m  تر�ش���ح �ملدر�شة طال���ب �أو طالبة للت�شابق عل���ى م�شتوى �ملنطق���ة �لتعليمية و�ختيار 

ثلثة طلب وثلث طالبات من كل مرحلة للت�شابق على م�شتوى �لدولة.  
m  يت���م ت�شكيل جلنتني حتكيم على م�شت���وى �لدولة لختيار �أف�شل ثلثة طلب وثلث 

طالبات يف كل مرحلة تعليمية .

معايير التحكم :

الدرجة املعايري م�سل�سل

20 �ل�شحة �للغوية. 1

20 عمق �لفكرة ومنا�شبتها ل�شعار �لدليل. 2

15 مو�شيقى للق�شيدة. 3

15 دقة �لتعبري. 4

15 جمال �لت�شوير. 5

15 ح�شن �لإلقاء ومتثيل �ملعنى. 6

100 �ملجموع
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مستوى التكريم : 
m �ملر�كز �لثلثة �لأوىل للطلب و�أخرى للطالبات �حللقة �لثانية.

m �ملر�كز �لثلثة �لأوىل للطلب و�أخرى للطالبات للمرحلة �لثانوي.

التوقيتات :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة :�لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015م.  

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لثالث من مار�ص 2015م.

m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثاين من �إبريل 2015م.
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) 10 (  مسابقة
القصة القصيرة 

األهداف :
- �لك�شف عن �ملو�هب يف جمال �لق�شة �لق�شرية .  1

- متكني �لطلب من �لتناف�ص يف جمال �لتعبري �لق�ش�شي.  2

- �لرتقاء بفن �لق�شة �لق�شرية يف جمال تعليم �للغة �لعربية وتعلمها .  3

- توجيه طاقات �ملعلمني �إىل رعاية هذ� �لفن �لأدبي.  4

الموضوع :

m  يت�شابق �لطلب و�لطالبات يف كتابة ق�شة ق�شرية من حيث �لأحد�ث و�لأ�شخا�ص 
من  و�قع �ملجتمع �لإمار�تي يف �شوء �ل�شعار ) لعيون �لإمار�ت نبدع ( .

الفئات المستهدفة :
m  ط���لب وطالب���ات �حللقة �لأوىل ) 4 و 5 ( م���ن مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي يف جميع 

�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة.
m  ط���لب وطالب���ات �حللقة �لثانية ) 6 ������ 9 ( من مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي يف جميع 

�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة.
12 ( من يف جميع �ملد�ر����ص �حلكومية   � m  ط���لب وطالب���ات �ملرحل���ة �لثانوي���ة ) 10 

و�خلا�شة.
m طلب وطالبات مد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية.

الشروط و آليات التنفيذ :
m  تكون �لق�شة من عمل �لطالب �أو �لطالبة .. ومل ي�شبق ن�شرها �أو �لتقدم بها يف �أي 

م�شابقة من قبل .
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m  تكت���ب �لق�ش���ة باللغة �لعربي���ة �لف�شح���ى .. وير�ع���ى يف كتابتها ح�ش���ن �لتنظيم 
و��شتخد�م علمات �لرتقيم .. وو�شوح �خلط .

m  ير�عى يف كتابة �لق�شة �لأ�شلوب �لق�ش�شي وتو�فر �ملقومات و�ملو��شفات و�لعنا�شر 
�لفنية للق�شة �لق�شرية .. ويف�شل �ملر�وحة بني �أ�شلوبي �ل�شرد و�حلو�ر .

m  ل تق���ل عدد �شفحات �لق�شة ع���ن ) 5 ( �شفحات ، ول تزيد عن ) 10 ( �شفحات 
A 4 بخلف �لغلف .

m  ت���دون �لبيانات �خلا�شة بالطالب �أو �لطالبة على غلف �لق����شة ) عنو�ن �لق�شة 
..) �مل�شرف  – ��شم  �لتعليمية  – �ملنطقة  – �ملدر�شة  – �ل�شم 

m تكتب �لق�شة على �لكمبيوتر .. وتقدم من �أ�شل و�شورتني.
m  تت���م ت�شفية �ملت�شابق���ني يف �ملناطق �لتعليمية مبعرفة �أق�ش���ام �لأن�شطة �لطلبية ، 
وتوجيه �للغة �لعربية .. لختيار عدد �أربعة ق����ش�ص ) 2 بنني + 2 بنات (و�إر�شالها 

�إىل ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية باإد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية .

m  ت�شل���م �لق�ش����ص �لفائزة �إىل جل���ان �لتحكيم على خمتلف �مل�شتوي���ات قبل �ملوعد 
�ملح���دد للتحكي���م باأ�شبوع���ني عل���ى �لأقل .. لك���ي يت�شن���ى لأع�شاء �للجن���ة قر�ءة 

�لق�ش�ص وتقيمها.. متهيدً� ملناق�شة �ملت�شابقني .

m  �شيخ�ش���ع للمناق�شة �ملت�شابقون �أ�شحاب �لأعمال �ملر�شحة للفوز للمناق�شة من قبل 
جلنة �لتحكيم.
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل

10 طر�فة �لفكرة وجدة عر�شها . 1

15
�لبعد �خليايل يف �لق�شة ) يف �ل�شخ�شيات � �لأحد�ث � �ملكان 

� �لزمان ...(.
2

10 لغة �لق�شة و�لتز�مها بالعربية �لف�شحى. 3

20
جودة �حلبك���ة  تفاعل �لأحد�ث و�ل�شخ�شي���ات – �لإثارة 

–�لعقدة – حلظة �لتنوير . 4

5 تنظيم �لكتابة ، و��شتخد�م علمات �لرتقيم. 5

10 �شلمة �للغة ودقة �لتعبري وجمال �لأ�شلوب. 6

15 قيمة �لق�شة يف �شوء ما تعالج من  م�شكلت. 7

15
قدرة �لطالب �أو �لطالبة على ��شتيعاب �لق�شة ، 

وعر�شها �أثناء �ملناق�شة.
8

100 �ملجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة
m  �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثاين من مار�ص 2015م . 

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لثالث من �بريل 2015م .
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لأول مايو 2015م.

مستويات التكريم :
m �أف�شل ثلثة طلب.
m�أف�شل ثلث طالبات.



 


