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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
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) 1 ( مسابقة 
اللغة العربية  ) مدارس الغد(

 لطلبة الصفوف الثالث والرابع والخامس 

التعريف بمسابقة محطات المعرفة  
ه���ي م�شابقة تقوم على تناف����ص �لطلبة �مل�شاركني باإظهار قدر�تهم يف �لقر�ءة و�لكتابة 
و�ملحادث���ة و�ل�شتم���اع من خلل �لإجابة على �أ�شئلة تو�جهه���م يف كل حمطة من �ملحطات 
وهي �أربع حمطات ؛حمطة للقر�ءة وثانية للكتابة وثالثة لل�شتماع ور�بعة �ملحادثة وبحيث 
ت�شت���ق �لأ�شئلة من معاي���ري تدري�ص �للغة �لعربية للمه���ار�ت �ملختلفة مر�عية م�شتوى �شف 

�لطالب �مل�شارك .

أهداف المسابقة : 
m �شح���ذ قدر�ت �لطلب���ة �مل�شاركني على �لتحليل و�لرتكي���ب بتجريد �حلروف ومعرفة 

�أ�شو�ت حروف �للغة �لعربية .
ة و�لفهم و�ل�شتيعاب و�لطلقة ،�ل�شوتيات  m  تنمية مهار�ت �لطلبة يف �لقر�ءة  �ملعربرّ

و�لوعي �ل�شوتي  �لخ.
m  �إتاحة �لفر�ص للطلبة لتوظيف مهار�ت �للغة �لعربية يف مو�قف عملية ت�شتدعي من 

�لطالب �لقدرة على �لتهجئة و�لقر�ءة �ل�شريعة بطلقة .
m تعزيز �لعلقة بني �ملنهاج و�خلطة �لدر�شية و�لن�شاط �للغوي .

m  تكوي���ن �جتاه���ات �إيجابية نح���و �ملدر�شة وح���ب �للغة �لعربية و�لعت���ز�ز باحلديث 
بالعربية.

m  تعزي���ز قيمة �لتناف�ص �ل�شريف يف جم���ال معرفة �لطلبة ملهار�ت �لقر�ءة و�ل�شتماع  
و�ملحادثة باللغة �لعربية .

الفئات المستهدفة: 
 طلب وطالبات مد�ر�ص �لغد للحلقة �لأوىل ) مو�طنني – و�فدين( يف  �ل�شف �لثالث 

و�لر�بع و�خلام�ص .
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مراحل المسابقة : 

��شم �مل�شابقة

موعد ت�شليم �ملد�ر�ص توقيت �لتحكيم
لأ�شماء �مل�شاركني بعد 
�لنتهاء من �ملرحلة 

�لأوىل

�لف�شل �لثاين فرب�ير

م�شتوى �لدولة م�شتوى �ملدر�شة 

فة  
ملعر

ت �
طا

حم
اع 

شتم
ل�

ة و�
ادث

ملح
ة و�

تاب
�لك

ة و
ر�ء

�لق

�ملرحلة �لأوىل
) �لأ�شبوع �لأول من 

فرب�ير ( 
كل  يف  �مل�شابق���ة  �إج���ر�ء 
لتحديد   متهي���دً�  مدر�شة 
�ملت�شابقني �مل�شاركني من 
�ل�شف �لثال���ث و�لر�بع و 

�خلام�ص 

�ملرحلة �لثانية
 ) �لأ�شبوع �لأول من 

مار�ص(
جت���ري �لت�شفي���ات �لنهائية 
يف ي���وم خم�ش����ص ملد�ر����ص 
�لذك���ور و�آخ���ر للإن���اث بني 
مد�ر����ص �لغ���د عل���ى م�شتوى 
لختي���ار  �لإن���اث  مد�ر����ص 

�لفائز 

�لأ�شبوع �لثالث من 
فرب�ير 2015

شروط المشاركة:  
m  تعبئة ��شتمارة �ل�شرت�ك و�عتمادها من �ملدر�شة .

m  �أن يك���ون �مل�ش���ارك  �أحد طلبة مد�ر����ص �لغد يف �ل�شف �لثال���ث و�لر�بع و �خلام�ص 
للعام �لدر��شي 2015-2014.

m  ت�ش���ارك كل مدر�شة �شو�ء من مد�ر����ص �لذكور �أو �لإناث بطالبني و طالبتني من كل 
�شف من �لثالث و�لر�بع و�خلام�ص . 

آلية التنفيذ : 
m  تقوم كل مدر�شة بتحديد �أ�شماء �لطلب / �لطالبات متهيدً� لإ�شر�كهم يف م�شابقة 
حمطات �ملعرفة �ملبنية على معايري تدري�ص �للغة �لعربية لكل �شف وتنفيذ �مل�شابقة 

على م�شتوى �ملدر�شة .
m  تر�ش���ل مناذج من نوعي���ة �لأ�شئل���ة للمد�ر�ص �مل�شارك���ة لتعريف �ملعلم���ات و�لطلبة  

بطبيعة �مل�شابقة .
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���ذ �مل�شابقة عل���ى م�شتوى �ملدر�ش���ة �لو�حدة من خلل �لتن�شي���ق بني فريق �لغد  m  تنفرّ
و�خت�شا�شيات تدريب وتطوير �للغة �لعربية يف �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015 .

m  يت���م ت�شكيل جلان حتكي���م �مل�شابقات من �ملن�شق���ات و�لخت�شا�شيات على م�شتوى 
�ملد�ر����ص و بحي���ث جت���رى ت�شفي���ات �ملرحل���ة �لأوىل يف �لأ�شب���وع �لأول)م�شت���وى 

�ملدر�شة( من فرب�ير 2015.
ل جلنة �لتحكيم �ملركزية م���ن فريق �للغة �لعربية �حللق���ة �لأوىل يف مد�ر�ص  m  ت�ش���كرّ
�لغ���د لتنفي���ذ �ملرحلة �لثانية )م�شتوى �لدولة (يف �لأ�شب���وع �لأول من مار�ص 2015 

و�إعلن �لنتائج .
m  دعوة �أولياء �لأمور حل�شور �لفعالية 

m  يق���وم ق�شم �لأن�شط���ة يف �ملناطق �لتعليمية باإر�ش���ال �لنتائج و�أ�شم���اء �لفائزين يف 
�ملرحل���ة �لأوىل  لق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية ب���اإد�رة �لأن�شطة �لطلبية يف �لوز�رة –

دبي.
m  يتم حتديد مر�كز �لفائزين يوم �مل�شابقة بعد جمع �لنقاط للمت�شابقني.

مواعيد ومكان المسابقة : 
ذ خلل �لف�شل �لثاين  �ملرحلة �لأوىل من �مل�شابقة تتم يف �ملد�ر�ص �مل�شاركة على �أن تنفرّ

وتر�شل �أ�شماء �مل�شاركني يف نهاية �لف�شل وفق �لرتتيب �لزمني �لتايل:
m  �لأ�شبوع �لأول من فرب�ير 2015 تنفيذ �مل�شابقة على م�شتوى �ملدر�شة. 

m  �لأ�شب���وع �لثالث من فرب�ير  2015 �إر�شال �أ�شم���اء �مل�شاركني ملد�ر�ص �لغد باأ�شماء 
�ملر�شحني على م�شتوى �ملدر�شة و�إعلم �ملنطقة �لتعليمية بذلك. 

m  �لأ�شبوع �لأول من مار�ص 2015 ،تنفيذ �مل�شابقة على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية .

الجوائز والتكريم: 
����ص جائ���زة للم�شارك���ني �لفائزين �حلا�شل���ني على �أعلى �لدرج���ات يف �ملر�كز   تخ�شرّ
�لثلث���ة �لأوىل  من �ل�شف �لثالث،�لر�بع،و �خلام�ص  من مد�ر�ص �لذكور وكذلك مد�ر�ص 

�لإناث. 
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معايير مسابقة الصف الثالث:
النقاطاملعايريم

ءة(
قر�

)�ل
1

1.2  يقر�أ ن�شو�شا خمتلفة قر�ءة جهرية بطلقة م�شتخدًما �لتنغيم للتعبري 
عن �لنفعالت  و�مل�شاعر ، ومر�عًيا مو��شع �لوقف.

ف �ل�شياق لفهم معاين �ملفرد�ت 5.3 ُيوظرّ

 ، و�لنتيجة  و�ل�شبب   ، �لزمني  �لرتتيب  على  �ملبنية  �لن�شو�ص  مييرّز   1.4
و�ملقابلة و�ملقارنة.

لتحديد  �لف�شول  وعناوين  �ملحتويات  وجد�ول  �لعناوين  1.5ي�شتخدم 
�ملعلومات ب�شرعة ومعاينة �لن�ص

4.5 يطرح �أ�شئلة قبل و�أثناء وبعد �لقر�ءة

5.5يدعم �إجاباته عن �لأ�شئلة مبا يرد يف �لن�ص من معلومات

11.5 �لربط بني �لن�ص وخربته �ل�شخ�شية .

12.5 ي�شوغ ويد�فع عن ر�أية يف �لن�ص.

25

�شيقوم �لتلميذ  بالقر�ءة لن�ص من �لن�شو�ص �ملنا�شبة مل�شتو�ه للإجابة 
على 8 �أ�شئلة لقيا�ص معيار �لقر�ءة و�ملفرد�ت و�لفهم )�أ�شئلة من متعدد ( 

و�شوؤ�لني من �لأ�شئلة �ملفتوحة
ع(

تما
ل�ش

�(2
1.11 ي�شتخل�ص �لأفكار �لرئي�شة من �لن�ص.

1.12 يربط خرب�ته و �أفكاره بخرب�ت �ملتحدث و �أفكاره

25 �شيقوم �لطلب بالإجابة على �أ�شئلة حول ن�ص ي�شمعه بحيث ي�شف �لأفكار 
ر�شد  قائمة  و�أفكاره.  ث  �ملتحدرّ بخرب�ت  خربته  ويربط  وقائمة  �لرئي�شة 
�للغة  دقة  ،�لطلقة،  �ل�شخ�شية  على  بناء  �لنقاط  لت�شجيل  �شت�شتخدم 

،�لتتابع وتنظيم �لأفكار . 
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 ) 
وية

نح
ب �ل

�كي
لرت

ة و�
تاب

�لك
(3

يكتب ن�شًا معلوماتيًا ) كتابة تقرير،�تباع خطو�ت و�إر�شاد�ت(
2.20 يحافظ على  �لرتكيز يف �لكتابة. 

3.20 يت�شمن ما يكتب �لغر�ص و�لتوقع ،ونوع �لفن �لأدبي �مللئم.

ن �لأمثلة ذ�ت �ل�شلة ،�حلقائق، �حلكايات و�لتفا�شيل  4.20 ي�شمرّ

 25
بتف�شريها  �لطلب    �شيقوم  و  �شورة  �أو  ق�شة م�شورة  �لطلب  �شيعطى 
ر�شالة  كتابة  ،�أو  عليها  و�لتعليق  تفا�شيل  باإ�شافة  كتابة  عنها  و�لتعبري 

ل�شديق يقدم له ن�شيحة حول ما قر�أ و�شاهد يف �لق�شة �أو �ل�شورة. 
�إملئية  ظو�هر  حتتوي  ومفرد�ت  جمل  كتابة  �لطلب  من  �لطلب  �شيتم 

بحيث يكتبها ب�شكل �شحيح خال من �لأخطاء �لإملئية.
�شيقوم �لطالب بتنفيذ ن�شاط لت�شنيف �لأ�شماء من �لأفعال كتابة ،ون�شاط 

ثان لتكوين جمل فعلية �أو ��شمية .

ة( 
ادث

ملح
� (

 4

م عرو�شا �شفوية �شردية ُيقدرّ
ومعنوية  حم�شو�شة  تف�شيلت  م�شتخدًما  و�شفًيا  عر�شا  م  ُيقدرّ  1.16  

و��شحة (�شف �شخ�شًا  �أكرب منك يف �لعمر و�آخر �أ�شغر منك).
2.16 يعطي تعليمات من خطو�ت متعددة.

 25
بتقدمي  �لطالب  يقوم  بحيث  �أور�شومات  �شور  �لطلب  على  �شتعر�ص 

�أو�شاف حم�شو�شة ومعنوية ملا ير�ه �أو ي�شتنتجه من �ل�شور . 
�أو  لإر�شاد  و�لتخطيط  �لرتتيب  تقت�شي  تعليمات  تقدمي  منه  �شيطلب  كما 

تنفيذ مهمة .

100�ملجموع
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معايير مسابقة الصف الرابع
النقاط املعايريم

ة( 
ر�ء

�لق
( 1

 

1.1  يقر�أ ن�شو�شا خمتلفة قر�ءة جهرية بطلقة م�شتخدًما �لتنغيم للتعبري 
عن �لنفعالت و�مل�شاعر، ومر�عًيا مو��شع �لوقف.

د �ملعنى �ملنا�شب للكلمات متعددة �ملعاين. 5.2 يحدرّ

و�لنتيجة،  �ل�شبب  �أو  �لزمني،  �لرتتيب  على  �ملبنية  �لن�شو �ص  1.3 مييرّز 
�ملقارنة و�ملقابلة، �أو �لق�شية (�لعامة) و�لأدلة �لد�عمة.

2.3 يعنيرّ �حلقائق �لتي جتيب عن �أ�شئلة �لقارىء.

3.3 مييرّز بني �حلقيقة و�خليال وبني �حلقيقة و�لر�أي .

�ص �لأفكار �لرئي�شة . 4.3. يلخرّ

5.3 يذكر �لتفا�شيل �لد�عمة

حيث:  من  بينها  ويقابل  خمتلفة،  ثقافات  من  حكايات  بني  3.7  يقارن 
�لفكرة، �ل�شخ�شيات، �ملكان و�لزمان، وعنا�شر �حلبكة.

 25

�شقوم �لتلميذ  بالقر�ءة لن�ص من �لن�شو �ص �ملنا�شبة مل�شتو�ه ،كما 
�شتطرح عليه �أ�شئلة لقيا�ص  �لفهم و�ل�شتيعاب  وعليه �لإجابة على 8 

�أ�شئلة )�أ�شئلة من متعدد ( و�شوؤ�لني من �لأ�شئلة �ملفتوحة 
ع( 

تما
ل�ش

�( 
2 

1.13يدرك �ملغزى من خلل نرب�ت �ل�شوت، وتلوين �لأد�ء.

3.14. ي�شتجيب للأ�شئلة و�مللحظات من خلل تقدمي �ملعلومات �مللئمة 
من �لن�ص �مل�شموع.

م �لأ�شباب لتعزيز ر�أيه. 25 7.14.يقدرّ
�شيقوم �لطلب بالإجابة على �أ�شئلة حول ن�ص ي�شمعه بحيث يحدد �ملغزى 

ث و�أفكاره.  ويبني ��شباب لتعزيز ر�أيه  ويربط خربته بخرب�ت �ملتحدرّ
قائمة ر�شد �شت�شتخدم لت�شجيل �لنقاط بناء على �ل�شخ�شية ،�لطلقة، 

دقة �للغة ،�لتتابع وتنظيم �لأفكار . 
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 ) 
وية

نح
ب �ل

�كي
لرت

ة و�
تاب

�لك
( 3

يكتب ��شتجابات �شخ�شية للن�شو�ص �لأدبية
ذ�ت  �لتفا�شيل  �أهم  و  �لأ�شا�شية  �لفكرة  يت�شمن  تلخي�شا  6.20  يكتب 

�لعلقة لن�شو�ص قر �أها.
لتكتب،  و  تلفظ  حروف  على:  حتتوي  ب�شرية  كلمات  ر�شم  1.24  يحفظ 
وتكتب و لتلفظ، همزة �لو�شل يف �لأ�شماء، وهمزة �ملد و 40 كلمة 

من �أ�شماء و �أفعال منتهية باألف لينة.
2.24 يكتب �لألف �للينة يف �آخر �لأ�شماء و�لأفعال كتابة �شحيحة

من  �لأمر  وفعل  �مل�شارع  و�لفعل  �ملا�شي  �لفعل  بني  �ملتعلم  2.26  مييرّز 
�ملجرد و�ملزيد.

1.27 مييرّز �ملتعلم بني �أدو�ت �لنفي و�لنهي و�ل�شتفهام يف �لن�شو�ص.

ف حروف �جلر �لأكرث ��شتعماًل. 1.28  يتعررّ

 25

�شيعطى �لطلب ق�شة ق�شرية �أو ن�ص ق�شري للقر�ءة و �شيقوم �لطلب   
بتلخي�شها يف فقرة مكونة من خم�شة �أ�شطر.

�شيتم �لطلب من �لطلب كتابة جمل ومفرد�ت حتتوي ظو�هر �إملئية 
بحيث يكتبها ب�شكل �شحيح خال من �لأخطاء �لإملئية.

�شيقوم �لطالب بتنفيذ ن�شاط كتابي لتمييز �لأفعال و�لأ�شاليب ومعاين 
حروف �جلر .

ة( 
ادث

ملح
� (

 4

م عرو�شا �شفوية �شردية ُيقدرّ
يف  خربة  �أو  حدث  عن  و�لذكريات  و�مللحظات  �لأفكار  بني  يربط   1.17

�لعرو�ص �ل�شردية.
م �شياًقا يعني �مل�شتمع على تخيل �حلدث.( �شف منا�شبة �شعيدة   2.17ُيقدرّ

�أو حزينة مررت بها).
 25

�شتعر�ص على �لطلب �شور �أور�شومات ذ�ت علقة مبنا�شبة �أو حدث 
وعلى �لطالب تقدمي �لأو�شاف �ملح�شو�شة و�ل�شياق  للربط بخربته 

�ل�شخ�شية .
100�ملجموع
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معايير مسابقة الصف الخامس:
النقاط املعايريم

ة( 
ر�ء

�لق
( 1

�لتنغيم  1.1  يقر�أ ن�شو�شا خمتلفة قر�ءة جهرية بطلقة م�شتخدما 
للتعبري عن �لنفعالت و�مل�شاعر ، ومر�عًيا مو��شيع �لوقف.

�للفظي  و�ل�شرت�ك  و�لرت�دف  �لت�شاد  بعلقات  معرفته  ف  1.2  ُيوظرّ
لتو�شيح معاين �ملفرد�ت.

ف معرفته بجذر �لكلمة وما ي�شتق منها (معجميًّا) يف حتديد  2.2  ُيوظرّ
معاين �ملفرد�ت.

ف معرفته باملت�شاحبات �للغوية �ل�شائعة يف �ل�شتعمال (�لقدمي  3.2  ُيوظرّ
و�حلديث) لتحديد معاين بع�ص �ملفرد�ت يف �شياقاتها �خلا�شة  (

جبل �شاهق ، خرير �ملاء ، مو�ء �لقط...�ختناق مروري).
4.4 يربط �ملعلومات �جلديدة باخلربة و�ملعرفة �ل�شابقة.

�لتي  �جلزئية  �لأفكار  د  ويحدرّ �لنرّ�ص،  يف  �لرئي�شة  �لأفكار   1.4 مييرّز 
ت�شرح �أو تدعم كل فكرة رئي�شة

1.8  يبني �ملعنى �لإجمايل للنرّ�ص �ل�شعري.   6.8  ي�شتنتج �لقيم �لو�ردة 
يف �لنرّ�ص �ل�شعري 

9.8  ي�شرح �جلمال يف �لت�شبيهات �لو�ردة يف �لنرّ�شو�ص .

 25

و�ل�شعرية   �لأدبية  �ص  �لن�شو  من  لن�ص  بالقر�ءة  �لتلميذ   �شيقوم 
�ملنا�شبة مل�شتو�ه  و�لإجابة على 8 �أ�شئلة لقيا�ص معرفته مبعيار �ملفرد�ت 
و�لفهم و�ل�شتيعاب )�أ�شئلة من متعدد ( و�شوؤ�لني من �لأ�شئلة �ملفتوحة 

ع( 
تما

ل�ش
�( 

2 

ن معاين �لكلمات غري �ملعروفة. 1.14  يدرك نوع �لنفعال  4.14   يخمرّ
�لذي ي�شود �حلديث، وي�شتجيب له.

6.14  ي�شتجيب للأ�شئلة من خلل تقدمي �ملعلومات �مللئمة من �لنرّ�ص 
�مل�شموع .

 25 �أ�شئلة حول ن�ص ي�شمعه لقيا�ص معيار  �شيقوم �لطلب بالإجابة على 
�لفهم ملا ي�شمعه  بحيث ي�شف �لأفكار �لرئي�شة ويخمن �ملعنى ويحدد 
ر�شد  قائمة  و�أفكاره.  ث  �ملتحدرّ بخرب�ت  خربته  ويربط  �لنفعال  نوع 
�شت�شتخدم لت�شجيل �لنقاط بناء على �ل�شخ�شية ،�لطلقة، دقة �للغة 

،�لتتابع وتنظيم �لأفكار . 
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ة (
حوي

�لن
ب 

�كي
لرت

ة و�
تاب

�لك
( 3

مقارنة  �شرح،  (و�شف،  �إي�شاحية  تف�شريية  ن�شو�شا  �ملتعلم   يكتب 
ومقابلة، م�شكلة وحل).

م  �أدلة مقنعة و �أمثلة وتفا�شيل. 3.20ُيقدرّ
7.20يعر�ص فر�شيته �أو غر�شه.

1.26 يكتب �لكلمات �ملحتوية على همزة متو�شطة منفردة  �أو على (
�لألف، �لو�و، �لياء) كتابة �شحيحة .

2.26 يحفظ ر�شم كلمات ب�شرية حتتوي على همزة متو�شطة بو�قع 
10 كلمات من كل نوع.

. ف �خلرب �ملفرد يف �جلملة �ل�شمية  وجملة كان وجملة  �إنرّ 1.27يتعررّ
3.29 ين�شئ  جمل �شحيحة  مبنية للمعلوم و�أخرى مبنية للمجهول

 ، و�لتاأنيث  �لتذكري  يف  �ملطابقة  يف  �ملعدود  �أحكام  ف  يتعررّ  1.30
و�لإفر�د و�لتثنية و�جلمع.

 25

�إىل  �أو �شورة تعربرّ عن م�شكلة حتتاج  �شيعطى �لطلب ن�شًا ق�شريً� 
حل ، و �شيقوم �لطلب بو�شف �مل�شكلة وذكر �لأ�شباب و�حللول لها مع 

ذكر �لأدلة �ملقنعة. 
�شيتم �لطلب من �لطلب كتابة جمل ومفرد�ت حتتوي ظو�هر �إملئية 
�لأخطاء  من  ب�شكل �شحيح خال  يكتبها  بحيث  �لهمزة   بكتابة  تتعلرّق 

�لإملئية.
�ملفرد يف �جلملة  لتميز �خلرب  كتابي   ن�شاط  بتنفيذ  �لطالب  �شيقوم 

�ل�شمية ،و�لفعل �ملبني للمعلوم و�ملجهول و�أحكام �ملعدود  .
ة( 

ادث
ملح

� (
 4

م عرو�شا �شفوية معلوماتية بحيث:  ُيقدرّ
ا.  4.18 ي�شوغ �أ�شئلة  3.18  ُير�شخ فكرة  �أ�شا�شية �أو مو�شوًعا حموريًّ

ه دفة �لنقا�ص. ليوجرّ
م عر�شا  ر �ملو�شوع بحقائق وتف�شيلت و �أمثلة ب�شيطة  (قدرّ 5.18  ُيطورّ

25 ت�شرح فيه كيف ت�شقط �لأمطار(.

حدث  �أو  علمية  لظاهرة  �أور�شومات  �شور  �لطلب  على  �شتعر�ص 
�أن  له وميكنه  لزميل  �ملعلومات  ب�شرح هذه  �لطالب  يقوم  مهم بحيث 
ر �ملو�شوع  بذكر �حلقائق و�لتفا�شيل و�لأمثلة  يطرح �أ�شئلة عليه ويطورّ

�لب�شيطة .
100�ملجموع
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استمارة مشاركة
في مسابقة 

محطات المعرفة للغة العربية  للصف )               (
مدارس الغد 2014 / 2015 م

��شم �لطالب / �لطالبة : ............................................................................................................................

تاريخ �مليلد : ....................../.........................../ ..............�لعمر : ........... �شنة

�جلن�شية : .......................................................................................................................................................

��شم �ملدر�شة : ............................................................ �ملنطقة �لتعليمية : ..............................................

عنو�ن �مل�شارك/�مل�شاركة )بالتف�شيل(: ............................................................................................

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

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

توقيع �مل�شارك : .........................................         ��شم توقيع ويل �لأمر : ......................................... 

توقيع مدير �ملدر�شة : ......................................................
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بيان حصر الطلبة المشاركين في
 مسابقة اللغة العربية 

على مستوى المدرسة 2014 / 2015 م

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

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

ال�سفا�سم الطالب امل�ساركم

1

2

3

4

5

6

m   ير�شل لق�شم �للغة �لعربية مد�ر�ص �لغد.
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) 2 ( مسابقات   
A-Z اللغة اإلنجليزية من

أهداف المسابقة :
m   رفع م�شتوى مهار�ت �للغة �لإجنليزية �لأربع)�لقر�ءة و�لكتابة و�ل�شتماع و�ملحادثة(
m  متكني �لطلبة من �إبر�ز ما ميتلكون من مهار�ت �ملناهج �لقائمة على �ملعايري و�لتي 

حمورها �ملتعلرّم.
m  ت�شجيع �لطلبة على �لتعاون �شمن فرق �لعمل �أو مع �لأقر�ن.

m  رب���ط تعلرّم �لطلبة باأن�شطة �حلياة �ليومية �لو�قعي���ة و�لتي يتمرّ �لإ�شر�ف عليها عن 
كثب.

المشاركون :
طلب���ة �حللقة �لأوىل )�ل�شفوف �لثالث ،�لر�بع،و�خلام�ص(  يف مد�ر�ص �لغد و�ملد�ر�ص 

�حلكومية على م�شتوى �لدولة .
 فكرة  المسابقة :

m  هن���اك �أربع حمطات لأن�شطة �مل�شابقة ولكل و�حدة من �ملهار�ت )�لقر�ءة و�لكتابة 
و�ل�شتماع و�ملحادثة (  على م�شتوى كل �شف در��شي،وت�شتند هذه �لأن�شطة ملجموعة 

من معايري تدري�ص �للغة �لإجنليزية �شمن �لإطار �لعام لتدري�شها . 
m  يق���وم �لطلب���ة بالإجابة عل���ى �لأ�شئلة و�إكم���ال �ملهمات �أو ممار�ش���ة �ألعاب  لتحقيق 

معايري حمددة منتقاة �شمن �ملهار�ت .
m  �إجابات �لأ�شئلة و�لألعاب ل تتعلرّق مبنهاج �أو كتاب حمدد ،فجميع �لأ�شئلة و�لأن�شطة 
�شت�شتن���د �إىل جمموعة م���ن معايري �لإطار �لع���ام لتدري�ص �للغ���ة �لإجنليزية و�لتي 

تنا�شب �مل�شتوى �ملحدد للمرحلة �أو �ل�شف �لدر��شي.
آليات  التنفيذ:

m  �ل�شرت�ك يف هذه �مل�شابقة فرديًا .
m  يت���مرّ تعميم �مل�شابقة عل���ى كافة �ملناطق �لتعليمية وبالتايل يت���مرّ توزيعها على جميع 

مد�ر�ص �لغد و�حلكومية �لو�قعة يف �لنطاق �جلغر�يف للمنطقة .
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���ح كل مدر�ش���ة عن طري���ق معلمة �للغ���ة �لإجنليزي���ة طالبني/طالبتني ير�عي  m  تر�شرّ
فيه���م �لجتهاد و�لقدرة على �لعم���ل �شمن جمموعة و�لتعاون و�ملب���ادرة و�لقدر�ت 

�لأكادميية.
m  تعق���د م�شابقات جتريبية يف �ملد�ر�ص �مل�شاركة من �أجل �ختيار طلبة �ل�شف �لثالث 

و�لر�بع و�خلام�ص  �لأكرث منا�شبة ..

النقاط املعايري م

1

،�للوحات  �لبطاقات  خلل  من  ق�شرية  ر�شائل  فهم  )�لقر�ءة(    R.A.1.8
،�لإ�شار�ت 

20 للفهم )�أ�شئلة من متعدد ( و�شوؤ�لني  �أ�شئلة   8 �لتلميذ بالإجابة على  �شقوم 
من �لأ�شئلة �ملفتوحة 

2

�أ�شئلة حول �لتفا�شيل  S.A.1.8 )�ملحادثة( �لتعريف بالنف�ص ،طرح و�إجابة 
�ل�شخ�شية ،�لأ�شياء...�لخ

20 �شيقوم �لتلميذ بتقدمي �أنف�شهم و�لإجابة على �أ�شئلة حول �لتفا�شيل �ل�شخ�شية 
،�لأفكار،�لآمال و�لتطلعات..�لخ . وقائمة ر�شد �شت�شتخدم لت�شجيل �لنقاط بناء 

على �ل�شخ�شية ،�لطلقة، دقة �للغة ،�لتتابع وتنظيم �لأفكار . 

3
W.A.1.5 )�لكتابة( كتابة ن�ص ب�شيط ق�شري

20 و�لتعبري  بتف�شريها  �لتلميذ  �شيقوم  و�لتي  م�شورة  ق�شة  �لتلميذ  �شيعطى 
عنها كتابة و�شوف يكون توزيع �لعلمات وفقا لقائمة ر�شد .

4

L.A.1.5 ) �ل�شتماع( فهم تعليمات و�إر�شاد�ت ق�شري ب�شيطة  ب�شكل دقيقة وببطء

20 �شيكون �أما �لتلميذ خريطة ،و�شي�شتمعون لتعليمات منطوقة لتحديد مكان ما 
على �خلريطة، و�لغر�ص من �لن�شاط هو �لو�شول �إىل �لبحث و�لعثور على �أربع 
علمات �أو �إ�شار�ت للح�شول على �لكنز من خلل �ل�شتماع و�تباع �لتعليمات.

5
ت�شويب �جلمل من �لأخطاء �لنحوية و�لإملئية 

20
�شيقوم �لتلميذ بت�شويب �لأخطاء من خلل �لكتابة و�إجر�ء �لتعديل. 

100�ملجموع
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مواعيد المسابقة :
m  يتم �إجر�ء جترية �مل�شابقة يف �لأ�شبوع �لثاين  من يناير  2015.

m  يت���م تنفي���ذ �ملرحلة �لأوىل م���ن �مل�شابقة )م�شت���وى �ملدر�شة(  �لأ�شب���وع �لثاين من 
فرب�ير 2015.

m  �لأ�شب���وع �لأول م���ن مار����ص 2015 ت�شلرّ���م �أ�شم���اء �مل�شاركني ملد�ر����ص �لغد و�إعلم 
�ملناطق �لتعليمية بذلك.

m  يت���م تنفيذ �ملرحلة �لثاني���ة )م�شتوى �لدولة( يف �لأ�شبوع �لث���اين من مار�ص 2015 
و�إعلن �لنتائج. 

الجوائز والتكريم:
�شيتم تخ�شي�ص جائزة للم�شاركني �لفائزين �حلا�شلني على �أعلى �لدرجات يف �ملر�كز 
�لثلث���ة �لأوىل  م���ن كل �شف على م�شتوى �ل�شف �لثالث،�لر�ب���ع،و �خلام�ص  من مد�ر�ص 

�لذكور وكذلك مد�ر�ص �لإناث.
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) 3 ( مسابقة
 الصف التاسع للعام 2014-2015 

 Let’s Debate/  لنتحاور

اهداف المسابقة 
m  منح �لطلب / �لطالبات �لفر�شة لتطوير مهار�تهم يف �لتفكري �لنقدي .

m  تطوير مهار�ت �لطلب / �لطالبات يف �لتو��شل و �لتفاعل �ملجتمعي
m  رفع قدرة �لطلب / �لطالبات على مو�جهة م�شاكل �لو�قع �ملعا�ص و �قرت�ح �حللول 

�ملنا�شبة .
m  متكني �لطلب / �لطالبات من تطوير مهار�ت �حلو�ر �مل�شتند على �لقناع باحلجة 

و �لرب�هني و على �حرت�م �لآر�ء �ملخالفة. 
m  �إب���ر�ز مه���ار�ت �لطلب / �لطالب���ات �للغوي���ة �مل�شتمدة من �ملناه���ج �لقائمة على 

�ملعايري و�لتي حمورها �ملتعلرّم.

الفئات المستهدفة 
طلب وطالبات �ل�شف �لتا�شع يف مد�ر�ص �لغد �لتالية:

�لفجرية ر�أ�ص 
�خليمة �أم �لقيوين عجمان �ل�شارقة دبي �لإمارة

�لقيعان - �ل�شياء ر��شد بن 
حميد

�لعروبة
عبد�هلل 
�ل�شامل

- مد�ر�ص 
�لذكور 

�لرحيب رفيدة �شفية بنت 
عبد �ملطلب �لزور�ء �أم رومان 

بنت عامر ند �حلمر مد�ر�ص 
�لإناث
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 آلية التنفيذ 

m  يتم �ختيار طالبني / طالبتني من كل مدر�شة .

m  �شيت���م يف كل جل�شة من �جلول���ة �لأوىل طرح مو�شوع  جديد للنقا�ص  بني مدر�شتني 
م���ن �ملد�ر�ص �مل�شاركة يف �مل�شابقة ) �شت�شم �جلولة �لأوىل ثلث جل�شات للطالبات 

و جل�شتني للطلب ( 

m  �شيت���م �إعط���اء كل �لفريق���ني �مل�شارك���ني خم����ص دقائ���ق لتح�شري نق���اط �لنقا�ص 
للمو�ش���وع �لذي مت طرحه من قبل �ملحاور �لذي يدي���ر �لنقا�ص يف �مل�شابقة و خم�ص 
دقائ���ق �أخرى للحو�ر ) ت�شتمر �جلولة �لأوىل ملدة ثلثني دقيقة للطالبات و ع�شرين 

دقيقة للطلب(

m  �شيتم حتديد �لفائز باملركز �لثالث يف نهاية �جلولة �لأوىل على ح�شب �لنتائج �لتي 
ح�شل عليها كل فريق ��شتناد� للمعيار �خلا�ص باملناظرة .

m  �شتنتقل �ملدر�شتني �للتني ح�شلتا على �لنتائج �لأف�شل �ىل �جلولة �لنهائية لتتناف�شا 
عل���ى �ملركزين �لأول و �لثاين �أمام �حل�ش���ور. و �شيقوم كل �لفريقني بالتح�شري�ت 

لتلك �ملناظرة �أثناء فرتة �ل�شرت�حة.

m  يق���وم ممثلي �ملدر�شت���ني �ملتناف�شتني باجللو�ص مبو�جهة �لقائ���م على �إد�رة �حلو�ر 
و�لذي �شيفتتح �جلل�شة بطرح مو�شوع �ملناظرة .

m  �شيطل���ب من كل �لفريقني �أن يبادر� بطرح وجهة نظريهما ب�شاأن �ملو�شوع �ملطروح 
للنقا����ص و �لدف���اع عنها . و يف حال عدم  تقدم �أي منهما باملبادرة تلك ، يقوم مدير 

�حلو�ر بدعوة فريق من �ختياره للقيام بذلك.

m  يتق���دم �لفري���ق �لذي قام باملب���ادرة �أو �لذي وق���ع عليه �لختيار بخط���و�ت للأمام 
لتقدمي �أفكاره �أمام حكام �مل�شابقة .

m  يق���وم مدير �حلو�ر بتوجي���ه دفة �لنقا�ص لنتز�ع كل ما ل���دى �لفريقني من حجج و 
بر�هني. 



27

m  م���ن �ملتوق���ع �أن يتم �لتف���اق �أو خمالفة ما مت طرحه من وجه���ات نظر من قبل كل 
�لفريقني �أو �لبدء باإثارة نقاط جديدة للحو�ر .

m  �شيقوم �حل���كام باخلطوة �لأخرية يف �مل�شابقة با�شتدع���اء �أ�شماء ممثلي �لفريقني 
�ملوؤهلني  للجولة �لنهائية .

m  �شيطرح مو�شوع حو�ري جديد على �لفريقني �ملتاأهلني لهذه �جلولة .

m  �شيت���م يف نهاية هذه �جلولة حتدي���د �لفائز باملركزين �لأول و�لث���اين ��شتناد� على 
معايري �مل�شابقة .

m  �شيق���وم �حل���كام  باإع���لن �لنتيجة �لنهائية �لت���ي �شتحدد �لفريق �ل���ذي �شيح�شد 
جائزة �مل�شابقة �لأوىل . 

 شروط المشـاركة
m  �أن يك���ون �لطال���ب / �لطالب���ة م�شج���ًل يف مد�ر�ص �لغد – �ل�ش���ف �لتا�شع وقد �أمت 

�لف�شلني �لأول و �لثاين بنجاح .
m  مو�فقة �لطالب / �لطالبة وويل �أمره على �مل�شاركة يف �مل�شابقة.

m  ت�شارك كل مدر�شة �شو�ء من مد�ر�ص �لذكور �أو �لإناث بطالبني و طالبتني 
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المعايير وكيفية التقييم

English in Action 2014

Debate Rubric / Grade 9  معايري امل�سابقة / ال�سف التا�سع                                    

Round   ...........................................................................................................................................................: جلولة�
School Name   ............................................................................................................................: شم �ملدر�شة��

 1 2 3 Score
Viewpoint

وجهة �لنظر
Viewpoints are 
clear and orga-
nized.
 وج�����ه�����ات �ل��ن��ظ��ر 

و��شحة و منظمة 

Most viewpoints 
are clear.
 م���ع���ظ���م  وج���ه���ات 
�ل��ن��ظ��ر �مل��ط��روح��ة 

و��شحة 

Viewpoints are 
unclear and disor-
ganized.
وج�����ه�����ات �ل���ن���ظ���ر 
غ��ري و����ش��ح��ة وغري 

منظمة 

 

Use of facts and
Examples
�حلقائق  ��شتخد�م 

و�لأمثلة 
 

Arguments are
supported with 
facts and ex-
amples.
�حل���ج���ج م��دع��وم��ة 

بحقائق  و �أمثلة 

Most arguments 
are supported 
with facts and 
examples.
م����ع����ظ����م �حل���ج���ج 
و  بحقائق  مدعومة 

�أمثلة 

Arguments lack 
factual support.
�حل�����ج�����ج ت��ف��ت��ق��د 

للرب�هني    
 

 

Strength of
Arguments
ق��������������وة �حل�����ج�����ج 

و�لرب�هني
 

All arguments are
strong and con-
vincing.
ك����ل �حل���ج���ج ق��وي��ة 

ومقنعة    

Some arguments 
are convincing.

بع�ص �حلجج مقنعة    
 

Arguments are 
not
convincing.
�حل����ج����ج �مل���ق���دم���ة 

لي�شت مقنعة   

 

Relevance of
supporting
Arguments 
م��ن��ا���ش��ب��ة �حل��ج��ج 

�لد�عمة للمو�شوع

All supporting
arguments are 
relevant.
�لد�عمة  �حلجج  كل 
باملو�شوع  �شلة  ذ�ت 

�ملثار  
 

Many, but not all,
supporting argu-
ments
are relevant.
كل  لي�ص  و   �لعديد 
�حل���ج���ج �ل��د�ع��م��ة 
مبو�شوع  علقة  لها 

�لنقا�ص      

Few supporting
arguments are 
relevant.
�حلجج  م��ن  �لقليل 
مبو�شوع  �شلة  ذ�ت 

�لنقا�ص 
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Presentation Style
�أ������ش�����ل�����وب ع���ر����ص 

�لأفكار

Team consistently 
used gestures, 
eye contact, tone 
of voice and a 
level of enthusi-
asm in a way that 
kept the attention 
of the audience
ي�����ش��ت��خ��دم �ل��ف��ري��ق 
�لإمياء�ت  با�شتمر�ر 
�لب�شرية  و�ملحاكات 
و  �ل�����ش��وت   نغمة  و 
م�����ش��ت��وى �ل��د�ف��ع��ي��ة 
�نتباه  تاأ�شر  بطريقة 
على  تبقي  و  �ملتفرج 

متابعته  

Team some-
times used 
gestures, 
eye contact, 
tone of voice 
and a level of 
enthusiasm in 
a way that kept 
the attention of 
the audience
ي�����ش��ت��خ��دم �ل��ف��ري��ق 
�أح��ي��ان��ا �لإمي�����اء�ت 
�لب�شرية  و�ملحاكات 
ون���غ���م���ة �ل�������ش���وت  
�لد�فعية  وم�شتوى 
�نتباه  تاأ�شر  بطريقة 
على  وتبقي  �ملتفرج 

متابعته  

One or all mem-
bers of the team 

 

Preparation
�لتح�شري 

 

Student is well
prepared.
�ل���ط���ال���ب م�����ش��ت��ع��د 
ب�شكل  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة 

ممتاز 

Student needs 
more preparation.
 يحتاج �لطالب ملزيد 

من �لتح�شري�ت 

Student is unpre-
pared to defend 
argument.
�لطالب غري حم�شر 
م��ا يطرحه  ل��ربه��ان 

من حجج 

 

   Total :            /18                                       18   /         : ملجموع�

مكان المسابقة : 
يف مبنى �ليون�شكو)�ملدينة �جلامعية ( /�ل�شارق��ة

مواضيع المسـابقة المقترحة
m  “Life was much simpler when Apple and Blackberry were just fruits”
m  SUVs )sport utility vehicles/4x4( versus Economy cars
m  “Should there be any zoos in the world?”
m  Should the use of animals in sports and entertainment be banned?
m  Do movies have a bad influence on the world? 

m  Should homework assignments be limited to a maximum of three nights a week?
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مواعيد المسابقة 
/2014/3 - بنني  10

2014 - بنات  /3/  11

الجوائز والتكريم 
m كاأ�ص للمدر�شة �لفائزة  

m ميد�لية ذهبية للحا�شلني على �ملركز �لأول
m ميد�لية ف�شية للحا�شلني على �ملركز �لثاين

m ميد�لية برونزية للحا�شلني على �ملركز �لثالث

مالحظة:
 �شيت���م ح�ش���ر بيان���ات جمي���ع �مل�شارك���ني �إلكرتوني���ًا بالتن�شي���ق ب���ني �إد�رة �ملد�ر����ص 

�لتخ�ش�شية/ق�شم مد�ر�ص �لغد ومد�ر�ص �لغد �مل�شاركة.  
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) 4 ( مسابقة
 »قصة قديمة ،حبكة جديدة« 

لطلبة الصف الثامن

التعريف بمسابقة   »قصة قديمة ،حبكة جديدة« 
m  تق���وم هذه �مل�شابق���ة على تناف�ص �لطلب���ة �مل�شاركني باإظهار قدرته���م على �لتفكري 
�خللق و�لكتابة �لإبد�عية من خلل قيامهم باإعادة كتابة ق�شة باللغة �لإجنليزية 

بطريقتهم �خلا�شة مع تغيري يف �حلبكة. 
m  حي���ث ي�شتخدم �لطلبة خميلتهم ليقوم���و� بتغيري حكاية معروف���ة بطريقة �إبد�عية 
مبتك���رة مع �حلفاظ عل���ى �لتط���ور يف �لق�شة و�حلبك���ة و�إعطائها نهاي���ة منا�شبة 

وطبيعية.
m  يف يوم �مل�شابقة �شيتم �إعطاء �لطلبة ن�شخة �لق�شة �لأ�شلية و�لتي �شيقومون باإعادة 

كتابتها خلل 90 دقيقة
http:// شيت���م ت�شحي���ح �أعمال �لطلبة �لكتابي���ة با�شتعمال جدول �ملعاي���ري �ملرفق�  m

www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=true&code=SC37B4

أهداف المسابقة 
m  تنمية قدرة �لطلبة يف �لكتابة �لإبد�عية 

m  تدري���ب �لطلبة على كتابة ق�شة مع مر�عاة عنا�شر �لق�شة �ملعروفة )�ل�شخ�شيات 
– و�حلبكة( – �لأحد�ث  و�ملكان  – �لزمان 

m  �إتاحة �لفر�شة للطلبة لإظهار قدر�تهم يف �لتفكري �خللق �ملبدع  من خلل �إعادة 
كتابة �لق�شة بطريقة مبتكرة

m �إتاحة �لفر�ص للطلبة لتوظيف مهار�تهم �لكتابية
m تعزيز �لعلقة بني �ملنهاج و�خلطة �لدر�شية و�لن�شاط �للغوي .

 



32

الفئات المستهدفة 
طلب وطالبات �ل�شف �لثامن يف مد�ر�ص �لغد �لتالية:

الفجرية راأ�س اخليمة اأم القيوين عجمان ال�سارقة دبي الإمارة
القيعان

عثمان بن 
اأبي العا�س

ال�سياء را�سد بن 
حميد

العروبة

عبداهلل 
ال�سامل

حممد الفاحت

-

مدار�س 
الذكور 

الرحيب

الفجرية

رفيدة 
الأن�سارية

قباء

�سفية بنت 
عبد املطلب

الزوراء اأم رومان بنت 
عامر

ند احلمر

اخلن�ساء

مدار�س 
الإناث

 آلية التنفيذ : 
د �ملد�ر�ص �مل�شاركة �أ�شماء �لطلب / �لطالب���ات �ملر�د �إ�شر�كهم يف �مل�شابقة  m  حت���درّ
وتنفي���ذ �مل�شابقة عل���ى م�شتوى �ملدر�ش���ة وتعيني �لفائزين �مل�شارك���ني يف م�شابقات 

�ملرحلة �لثانية .
m تعبئة طلب �مل�شاركة 

m توقيع ويل �لأمر على ��شتمارة �مل�شاركة 
m مرفق مناذج من �لق�ش�ص �لأ�شلية 

شروط المشـاركة
m  �أن يك���ون �لطال���ب / �لطالبة م�شج���ًل يف مد�ر�ص �لغد – �ل�ش���ف �لثامن وقد �أمت 

�لف�شلني �لأول و �لثاين بنجاح .
m مو�فقة �لطالب / �لطالبة وويل �أمره على �مل�شاركة يف �مل�شابقة.

m ت�شارك كل مدر�شة �شو�ء من مد�ر�ص �لذكور �أو �لإناث بثلث طلبة

مكان المسابقة : 
يف مبنى �ليون�شكو)�ملدينة �جلامعية ( /�ل�شارق��ة
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مواضيع المسـابقة المقترحة
�شيتم تدريب �لطلبة على مناذج  �شبيهة من �لق�ش�ص 

مواعيد المسابقة 
/2014/3 - بنني  10

2014 – بنات  /3/  11

الجوائز والتكريم 
m كاأ�ص للمدر�شة �لفائزة  

m ميد�لية ذهبية للحا�شلني على �ملركز �لأول
m ميد�لية ف�شية للحا�شلني على �ملركز �لثاين

m ميد�لية برونزية للحا�شلني على �ملركز �لثالث

مالحظة: 
�شيت���م ح�ش���ر بيان���ات جمي���ع �مل�شارك���ني �إلكرتوني���ًا بالتن�شي���ق ب���ني �إد�رة �ملد�ر����ص 

�لتخ�ش�شية/ق�شم مد�ر�ص �لغد ومد�ر�ص �لغد �مل�شاركة.  
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) 5 ( مسابقة
 يوم اللغة اإلنجليزية ) مدارس الغد( 2014 - 2015

 لطلبة الصف السادس
 Jeopardy :اسم المسابقة

إرشادات المسابقة

المدارس المشاركة : 

الفجرية راأ�س اخليمة اأم القيوين عجمان ال�سارقة دبي الإمارة
القيعان عثمان بن 

اأبي العا�س

ا�سامه بن 
زيد

ـــــ

را�سد بن 
حميد

حممد الفاحت

عبداهلل ال�سامل املهلب مدار�س 
الذكور 

الرحيب

الفجرية

رفيدة 
الأن�سارية

قباء

�سفية بنت 
عبد املطلب

الزوراء اأم رومان بنت 
عامر

ند احلمر

اخلن�ساء

ح�سة بنت 
املر

مدار�س 
الإناث

مكان وزمان المسابقة : 
يف مبنى �ليون�شكو)�ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي( �ملدينة �جلامعية، �ل�شارق��ة

10 /2014/3 – بنني
2014 - بنات  /3/  11

الهدف من المشاركة :
ه���ي فر�شة للتعل���م و�ملرح يف نف����ص �لوقت! هذه �للعب���ة تتيح �ختبار �مله���ار�ت �للغوية 
وحت�شينها كمعرفة �لقو�عد و�ملفرد�ت و�ملعلومات �لعامة مع �إ�شافة فئة حول دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. �مل�شابقة معتمدة على �حلا�شوب.
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آلية التنفيذ : 

يتناف����ص �لطلب يف جمموعات من 2 م�شاركني. يتم عر�ص لعبة Jeopardy  للطلب 
�مل�شاركني  من خلل �شا�شة عر�ص كبرية و ت�شمل �للعبة على 4 فئات :

m �ملفرد�ت. 

m  قو�عد �للغة �لجنليزية. 

m �ملعلومات �لعامه. 

m  معلومات عن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

m و حتتوي كل فئة على 5 �أ�شئلة ذ�ت ِقيم خمتلفة. 

m  يتمت���ع �لفريق �ل���ذي ي�شتخدم زر �لإ�ش���ارة �ل�شوتية �أوًل بحق �ختي���ار �لفئة وقيمة 
�ل�شوؤ�ل. 

m  يف ح���ال �أعطيت �إجابة خاطئة تعطى فر�شة ثانية وحي���دة لباقي �لفرق ل�شتخد�م 
�لزر و�إعطاء �لإجابة

m  �ل�شحيح���ة. ويف ح���ال تعادل �لنتائ���ج يطرح �ش���وؤ�ل حتدي لتحدي���د �لفريق �لذي 
�شينتقل �إىل �لدور �لتايل.

m و�شوف تتاألف �للعبة من جولتني. 

m  �جلول���ة �لأوىل �شتك���ون من دورتني: �ل���دورة 1 �شوف تبد�أ م���ع 5 مد�ر�ص بنات و 4 
مد�ر�ص بنني و تنتقل �ملدر�شتان �حلا�شلتان على �أعلى �لدرجات �إىل �جلولة �لثانية.

m   �جلول���ة �لثاني���ة هي �جلول���ة �لنهائية. تتناف�ص فيه���ا �لأربع مد�ر����ص �ملتاهلة على 
�ملركز �لأول. 
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نموذج عن أسئلة كل فئة :
Grammar:   What’s the word for more than one knife?

Vocabulary:   Which noun is a person: baker or bakery?

General Knowledge:  It’s 2 hours before noon: What time is it?

The UAE:   Is Burj Khalifa in Dubai or Abu Dhabi? 

الجوائز: 
m  تت�شل���م �ملدر�ش���ة �لفائزة كاأ�ص �مل�شابق���ة. كما يت�شلم �ملت�شابق���ني �لفائزون باملركز 

�لأول ميد�ليات
m  ذهبي���ة، وتكون �مليد�ليات �لف�شية من ن�شيب �ملت�شابقني �لفائزين باملركز �لثاين، 

ويت�شلم �لفائزونباملركز �لثالث ميد�ليات برونزية.
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) 6 ( مسابقة
 إلقاء الشعر باللغة االنجليزية ) مدارس الغد(

 لطلبة الصف السابع 

التعريف بالمسابقة
ه���ي م�شابقة تقوم عل���ى تناف�ص �لطلبة �مل�شارك���ني باإظهار قدرتهم عل���ى �إلقاء �ل�شعر 

باللغة �لإجنليزية .

أهداف المسابقة : 
�إتاح���ة �لفر�ص للطلب���ة لإظهار قدر�تهم على �تقان فنون �للغ���ة و�لطلقة �للفظية عن 

طريق نقل �أحا�شي�ص �لق�شيدة و �لتجربة �ل�شعرية من خلل �لإلقاء.

الفئات المستهدفة: 
طلب وطالبات ) مو�طنني – و�فدين( �ل�شف �ل�شابع مبد�ر�ص �لغد ) �حللقة �لثانية( 

الفجرية راأ�س اخليمة اأم القيوين عجمان ال�سارقة دبي الإمارة

القيعان عثمان بن 
اأبي العا�س ـــــ را�سد بن 

حميد
حممد الفاحت

عبداهلل ال�سامل
املهلب مدار�س 

الذكور 

الرحيب

الفجرية

رفيدة 
الأن�سارية

قباء

�سفية بنت 
عبد املطلب الزوراء اأم رومان بنت 

عامر
ند احلمر

اخلن�ساء
مدار�س 

الإناث
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الجدول الزمني للمسابقات : 
موعد ت�شليم توقيت �لتحكيم��شم �مل�شابقة

�ملد�ر�ص لأ�شماء 
�مل�شاركني بعد 
�لنتهاء من 
�ملرحلة �لأوىل

     �لف�شل �لثاين فرب�ير                        �لف�شل �لثاين مار�ص

م�شتوى مد�ر�ص �لغدم�شتوى �ملدر�شة 

�ملرحلة �لأوىل �إلقاء �ل�شعر 

�ملعلم���ات  �ملعلم���ون/  تر�شي���ح 
لأ�شم���اء �ملت�شابق���ني م���ن طلب���ة 

�ل�شف �ل�شابع

وتدري���ب �لطلب���ة عل���ى �مل�شابقة 
عل���ى م�شت���وى �ملدر�ش���ة متهي���دً� 
�ملد�ر����ص  طلب���ة  م���ع  للتناف����ص 
�لأخ���رى م���ن مد�ر����ص �لغ���د يف 

نهاية �لف�شل �لثالث

�ملرحلة �لثانية 

جت���ري �لت�شفي���ات �لنهائية 
يف ي���وم خم�ش����ص ملد�ر����ص 
للذكور  )2015/3/10( و�آخر 
للإناث  )2015/3/11( بني 
مد�ر�ص �لغد لختيار �لفائز 

2015/3/1

شروط المشاركة
m �أن يكون �مل�شارك �أحد طلب مد�ر�ص �لغد من �ل�شف �لثالث و�لر�بع و�خلام�ص.

m مو�فقة �لطالب / �لطالبة وويل �أمره على �مل�شاركة يف �مل�شابقة.
m ت�شارك كل مدر�شة �شو�ء من مد�ر�ص �لذكور �أو �لإناث بطالب �أو طالبة. 

مكان وزمان المسابقة
يف مبنى �ليون�شكو)�ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي( �ملدينة �جلامعية، �ل�شارق��ة

– بنني  2014/3/  10
2014 - بنات  /3/  11

اإلجراءات : 
m  يج���ب على �لطالب �إلقاء �لق�شيدة من ذ�كرته على �أن يبد�أ بذكر عنو�ن �لق�شيدة 

و ��شم �ل�شاعر قبل �لإلقاء .



39

m يجب �أن يقوم �لطالب باإلقاء ق�شيدتان كاملتان.

m تكون �ملناف�شة على جولت.

m  يج���ب على �لطالب �ختيار ق�شيدة و�حدة من �لق�شائد �ملرفقة لإلقائها يف �جلولة 
�لأوىل. 

m  عن���د تاأهل �لطالب للجولة �لثاني���ة �أو �لأخرية �شوف يقوم باإلقاء ق�شيدة من خارج 
قائمة �لق�شائد.

m  يقوم �خت�شا�شي تطوير �ملعلمني �أو من�شق �لقيادة �لرتبوية باإر�شال �لق�شيدة �لتي 
�ختارها �لطالب للجولة �لأوىل قبل موعد �مل�شابقة بثلثة �أيام.

m يتم تقييم �إلقاء �لطالب طبقا ملعايري �مل�شابقة.

m يجب وجود حكم يخت�ص بتقييم دقة �لإلقاء لكل �ملت�شابقني.

m حت�شب �لنقاط تر�كميا بحيث ت�شاف نقاط كل �جلولت �إىل بع�ص لتحديد �لفائز.

m يف حالة �لتعادل يفوز �ملت�شابق �حلا�شل على �أعلى نقاط يف �لأد�ء �لكلي.  

جوائز المسابقة : 

m متنح �ملدر�شة �لفائزة كاأ�ص �مل�شابقة.

m متنح �مليد�لية �لذهبية للمركز �لأول.
m متنح �مليد�لية �لف�شية للمركز �لثاين.

m متنح �مليد�لية �لربونزية للمركز �لثالث.
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) 7 ( مسابقة
العلوم والرياضيات

 لطلبة الصف السادس السابع و الثامن ) مدارس الغد ( 

اهداف المسابقة : 
m �عد�د  جيل من �ملبدعني و�ملبتكرين ورعاية �ملو�هب . 

m �كت�شاف و�شقل �لقدر�ت �لعلمية و�لعقلية 
m  �لإع���د�د �ملبك���ر لل�ش���رت�ك يف �وملبي���اد �لعل���وم و�لريا�شيات �خلليجي���ة و�لعربية 

و�لعاملية .
 )  TIMMS ( و�لعاملية  ) NAP(  لإعد�د �ملبكر لل�شرت�ك يف �لمتحانات �لوطنية� m

ي و�ملناف�شة لدى �ملتعلمني  m تنمية روح �لتحدرّ
m �ثر�ء �ملادة �لعلمية بامل�شائل �حلياتية 

m تنمية مهار�ت �لتفكري �لعليا لدى �ملتعلمني .

موضوعات المسابقة: 
m  �ملحت���وى يت�شم���ن مو�شوع���ات �لريا�شيات و�لعل���وم و �لتجارب �لعملي���ة �لتي متت 
در��شتها حتى نهاية �لف�ش���ل �لدر��شي �لثاين للعام �لدر��شي 2013/2014 م على 

�شكل �ألعاب �لكرتونية .
m  ��شئل���ة �مل�شابقة منهجية و غ���ري منهجيه تعتمد على مهار�ت �لتفكري �لعليا و��شلوب 

حل �مل�شكلت . 
m تفعيل �لتعلم �لذكي  يف �مل�شابقة .

الفئات المستهدفة: 
 ط���لب وطالبات ) مو�طنني – و�فدين( �ل�ش���ف �ل�شاد�ص �ل�شابع و �لثامن  مبد�ر�ص 
�لغ���د ) �حللق���ة �لأوىل و�لثاني���ة ( و�للذي���ن يدر�شون مادت���ي �لعلوم و�لريا�شي���ات باللغة 

�لجنليزية  .
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المدارس المشاركة : 
�جلن�ص �حللقة �ملدر�شة �ملنطقة 

دبي �لتعليمية 

ذكور�حللقة �لثانية�ملهلب 
�ناث�حللقة �لأوىل ح�شة بنت �ملر 

�ناث�حللقة �لثانية �خلن�شاء 
�ناثم�شرتكةزعبيل 

ذكور�حللقة �لثانية ر��شد بن حميد  عجمان �لتعليمية 
�ناث�حللقة �لثانية�شفية بنت عبد �ملطلب �م �لقيوين 

ر��ص �خليمة 

ذكور�حللقة �لثانيةعثمان بن �بي �لعا�ص 
�ناث�حللقة �لثانيةقباء 

�حللقة �لأوىل رفيدة �لأن�شارية 
و�لثانية

�ناث

ذكور�حللقة �لأوىل��شامة بن زيد 
ذكور �حللقة �لثانية �لوطنية 

ذكورم�شرتكة �ل�شتقلل  �لفجرية 
�ناث�حللقة �لثانية �لفجرية 

شروط المشاركة:  
m  �أن يك���ون �لطال���ب / �لطالبة م�شجًل يف مد�ر�ص �لغد – �ل�شف �ل�شاد�ص / �ل�شابع 

و �لثامن و قد �أمت �لف�شلني �لأول و �لثاين بنجاح .
m مو�فقة �لطالب / �لطالبة  وويل �أمره على �مل�شاركة يف �مل�شابقة .

m  ع���دد �لطلب���ة �مل�شارك���ني م���ن كل مدر�ش���ة ) 3 ط���لب  (  منهم )2 ( عل���ى �لأقل 
مو�طنني .

m  تك���ون �مل�شابقة �لعلمية �للكرتوني���ة بني �لأفر�د و يتم �لتعامل م���ع �ملت�شابقني على 
�أ�شا�ص فردي.

m  ع���دد �مل�شاريع �لعلمية �لتي ميكن للمدر�شة �مل�شاركة بها م�شروع و�حد من كل مادة 
عل���ى �لأكرث على م�شتوى �ل�شفني �ل�شاد�ص و �ل�شابع )2 طلب من كل م�شروع على 

�لكرث( .
m يتوجب ح�شور �أ�شحاب �مل�شاريع يوم �مل�شابقة �ملركزية لعر�شها .

m  يتوجب ح�شور معلم مادة �لريا�شيات ومعلم مادة �لعلوم مع ) I L C�أو T D S( يوم 
�مل�شابقة �ملركزية .
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m   عل���ى �لطالب �مل�ش���رتك يف �مل�شابقة �ن يك���ون قد تدرب على مو�ق���ع �لتعلم �لذكي 
للعلوم و �لريا�شيات �ملوجودة على �ملوقع �للكرتوين �لتايل: 

/http://www.funmath8.wordpress.com
 http://funmath8.wordpress.com/science-competition

 آلية التنفيذ : 

m  تقوم كل مدر�ش���ة بتحديد ��شماء �لطلب / �لطالبات �ملر�د ��شر�كهم يف �مل�شابقة 
بناء على معايري يتفق مع كل من :

m معلم مادة �لعلوم 
m معلم  مادة �لريا�شيات 

m من�شق �لتعليم و�لقيادة �لرتبوية باملدر�شة 
m �خت�شا�شي تطوير �لتعليم باملدر�شة 

m بالتعاون مع مدربي مادة �لعلوم و�لريا�شيات 
m  قد ت�شمل �ملعايري بالإ�شافة �ىل درجات �لطلبة – �متحان يتم �جر�ئه للمر�شحني 
�ملعلمني – �آر�ء �لد�رة �ملدر�شية – رغبة �لطالب وويل �أمره - ........ – �آر�ء 

m �مل�شاركة يف �مل�شابقة ��للكرتونية  تكون ب�شكل فردي . 
m �مل�شاركة يف م�شابقة �مل�شاريع �لعلمية تكون ب�شكل فردي �أو جماعي .

m تدريب �لطلبة �ملعنني على �للعاب �للكرتونية �ملوجودة يف �ملوقع :     
2015 م   /   2/ m يتم ت�شليم �لأ�شماء �مل�شاركة من كل مدر�شة مبوعد �أق�شاه 15 

m يتم ت�شكيل جلان حتكيم �مل�شابقات على م�شتوى �ملد�ر�ص.
m  يحق لكل مدر�شة �مل�شاركة بفريق و�حد فقط ) 2 طلب ( للم�شابقة �للكرتونية 
وبح���د �أق�شى م�شاركة و�ح���دة مب�شروع �لريا�شيات وم�شارك���ة و�حدة مب�شروع 

�لعلوم  .
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m تعبئة طلب �مل�شاركة 
m توقيع ويل �لأمر على ��شتمارة �مل�شاركة 

m ت�ش���كل جلنة برئا�ش���ة مدرب �لعل���وم و�لريا�شي���ات لو�شع �لألع���اب �للكرتونية 
�خلا�شة مب�شابقة �لت�شفيات �لنهائية على م�شتوى �ملد�ر�ص .

m  تتك���ون جلنة �لتحكيم �ملركزية من من�شقي �لرب�مج �لأكادميية يف مد�ر�ص �لغد 
�أو من ينوب عنهم.

m دعوة �أولياء �لأمور حل�شور �لفعالية .
m �لتو��شل مع م�شوؤويل �لإد�رة و�لوز�رة لدعوتهم للح�شور .

m مرفق »�إجر�ء�ت تنفيذ �مل�شابقة«  

توقيت المسابقة و التصفيات : 
البعد الزمنيالفعاليةم

�لأ�شبوع �لأخري من يناير 27 / 1 / 2015 م �لرت�شيح على م�شتوى �ملدر�شة1

2
�لبنات  مد�ر�ص  م�شتوى  على  �لول   �ليوم 
)7 مد�ر�ص(  ) �خلن�شاء ، ح�شة ، زعبيل ، 

�شفية ، قباء ، رفيدة ، �لفجرية (  

   10/ 3 / 2015 م ) قابل للتعديل (
�لألعاب  جميع  على  فردي  ب�شكل  �لت�شابق  يتم 

و�ختيار �ملر�كز �لثلث �لأوىل  

3

�لبنني  مد�ر�ص  م�شتوى  على  �لثاين  �ليوم 
 ، ر��شد بن حميد   ، )7 مد�ر�ص ( )�ملهلب 
 ، �لريان   ، �ل�شتقلل    ، �لوطنية    ، عثمان 

�أ�شامة (  

   11 / 3 / 2015 م  ) قابل للتعديل (
�لألعاب  جميع  على  فردي  ب�شكل  �لت�شابق  يتم 

و�ختيار �ملر�كز �لثلث �لأوىل    

م�شابقة �مل�شاريع �لعلمية ملد�ر�ص �لبنات4
   10/ 3 / 2015 م ) قابل للتعديل (

يتم �ختيار �أف�شل ثلثة م�شاريع يف مادة �لعلوم
يتم �ختيار �أف�شل ثلثة م�شاريع يف مادة �لريا�شيات   

م�شابقة �مل�شاريع �لعلمية ملد�ر�ص  �لبنني 5
    11/ 3 / 2015 م ) قابل للتعديل (

يتم �ختيار �أف�شل ثلثة م�شاريع يف مادة �لعلوم
يتم �ختيار �أف�شل ثلثة م�شاريع يف مادة �لريا�شيات   
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مكان المسابقة : 
�شوف يتم حتديد �ملكان و�لزمان لحقًا 

مستويات التكريم : 
m تقوم �ملدر�شة بتكرمي �لفرق �مل�شاركة يف �مل�شابقة و�مل�شاركني يف �مل�شاريع �لعلمية .
m  يك���رم �لطلب���ة )�لطالب���ات( �لفائزون/�لفائز�ت باملر�ك���ز �لول و �لثاين و �لثالث  

بامل�شاريع �لعلمية على م�شتوى �إد�رة �ملد�ر�ص �لتخ�ش�شية .
m  تك���رم �لفرق �لفائزة )�لبنني و �لبنات( باملر�كز �لأول و �لثاين و �لثالث  بامل�شابقة 

��للكرتونية على م�شتوى �إد�رة �ملد�ر�ص �لتخ�ش�شية .



45

استمارة مشاركة
في مسابقة  العلوم والرياضيات

 للصف السادس / السابع/ الثامن 
مدارس الغد 2014 / 2015 م

��شم �لطالب / �لطالبة : ............................................................................................................................

تاريخ �مليلد : ....................../.........................../ ..............�لعمر : ........... �شنة

�جلن�شية : .......................................................................................................................................................

��شم �ملدر�شة : ............................................................ �ملنطقة �لتعليمية : ..............................................

عنو�ن �مل�شارك/�مل�شاركة )بالتف�شيل(: ............................................................................................

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

�أرقام �لهو�تف: �ملدر�شة: .............................. )منزل(: .......................... متحرك: ...............................
نوع �مل�شاركة : 1 ( �مل�شابقة �لأكادميية      2 ( م�شروع علمي – علوم    

                 3 ( م�شروع علمي – ريا�شيات 

توقيع �مل�شارك : .........................................         ��شم توقيع ويل �لأمر : ......................................... 

توقيع مدير �ملدر�شة : ......................................................

ملحوظة : يرجى �إرفاق �ل�شتمارة مع �لأعمال �مل�شاركة 
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بيان حصر الطلبة المشاركين 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع/ الثامن 

على مستوى المدرسة 2014 / 2015 م
��شم �ملنطقة �لتعليمية : .............................................................................................................................
��شم �ملدر�شة : ...............................................................................................................................................
�ملرحلة �لتعليمية : ....................................................................................................................................... 
��شم مدير �ملدر�شة : ............................................................ رقم �لهاتف: ............................................

م

ا�سم امل�سابقة 
)اأكادميية ، م�سروع 
ريا�سيات ، م�سروع 

علوم (

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

دي
فر

عي
جما
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

m  ير�ش���ل هذ� �لبيان مرفق���ًا به �أعمال �لطلبة �مل�شارك���ني  �ىل مد�ر�ص �لغد ) مدرب 
�لعلوم و�لريا�شيات (
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بيان حصر الطلبة الفائزين 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع / الثامن 

على مستوى المنطقة التعليمية 2014 / 2015 م
��شم �ملنطقة �لتعليمية : .............................................................................................................................

مدرب �لعلوم / �لريا�شيات : .................................................. رقم �لهاتف: .....................................

م

ا�سم امل�سابقة 
)اأكادميية ، م�سروع 
ريا�سيات ، م�سروع 

علوم (

عدد املدار�س امل�ساركة نوعها
اإجمايل عدد 

الطلبة 

دي
فر

عي
احللقة الثانيةاحللقة الأوىلجما

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

) يعباأ هذ� �لبيان مرفقًا من قبل مدرب �لعلوم و�لريا�شيات ( 
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بيان حصر الطلبة الفائزين 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع / الثامن

على مستوى جميع المدارس المشاركة 2014 / 2015 م

مدارس البنات 

الرتتيباجلن�ساحللقةاملدر�سةاملنطقة

دبي �لتعليمية 

�ناث�حللقة �لأوىلح�شة بنت �ملر 

�ناث�حللقة �لثانية�خلن�شاء 

�ناثم�شرتكةزعبيل 

�ناث�حللقة �لثانية�شفية بنت عبد �ملطلب �م �لقيوين 

ر��ص �خليمة
�ناث�حللقة �لثانيةقباء 

�ناث�حللقة �لثانيةرفيدة �لأن�شارية 

�ناث�حللقة �لثانية�لفجرية  �لفجرية
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بيان حصر الطلبة الفائزين 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع / الثامن

على مستوى جميع المدارس المشاركة 2014 / 2015 م

مدارس البنين 

الرتتيباجلن�ساحللقةاملدر�سةاملنطقة

ذكور �حللقة �لثانية�ملهلب دبي �لتعليمية 

ذكور�حللقة �لثانية ر��شد بن حميد عجمان �لتعليمية

ر��ص �خليمة

ذكور�حللقة �لثانيةعثمان بن �بي �لعا�ص

ذكور�حللقة �لأوىل��شامة بن زيد

ذكور�حللقة �لثانية �لوطنية 

ذكورم�شرتكة �ل�شتقلل �لفجرية
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استمارة تقييم مشروع 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع / الثامن

 
��شم �لطالب : ............................................................... �ل�شف و�ل�شعبة : .................... / .................

��شم �ملدر�شة .................................................................................................................................................
��شم �ملنطقة �لتعليمية : ............................................................................................................................
عنو�ن �مل�شروع : ...........................................................................................................................................

�ملادة :                    علوم                          ريا�شيات
نوع �مل�شروع :          جتربة علمية              بحث �جر�ئي                      منوذج �جر�ئي  

�مل�شروع :               فردي                         جماعي   
 

ملحظات �لعلمة / 5�لعن�شر م
�كتمال �مل�شروع 1
�أهمية �مل�شروع 2
تطبيق �مل�شروع 3
�لتكلفة �ملادية 4

تقرير �مل�شروع 5

�لتخطيط
عر�ص �لنتائج 

�لتحليل و�لتف�شري 
�لت�شال وعمل 

�لفريق 
جمموع �لدرجات 

 ��شم �ملقيم :                                                                               �لتوقيع : 
..........................................................                                            ......................................................................................

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

..........................................................                                            ......................................................................................
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استمارة تقويم مشروع 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع / الثامن

��شم �لطالب : ............................................................... �ل�شف و�ل�شعبة : .................... / .................
��شم �ملدر�شة .................................................................................................................................................
��شم �ملنطقة �لتعليمية : ............................................................................................................................
عنو�ن �مل�شروع : ...........................................................................................................................................

�ملادة :                    علوم                          ريا�شيات
نوع �مل�شروع :          جتربة علمية              بحث �جر�ئي                      منوذج �جر�ئي  

�مل�شروع :               فردي                         جماعي   
 

543210�لقدرةم
درجات كل 

عن�شر
�ملبادرة و�لتخطيط  1

�لتنفيذ وتدوين �مللحظات 2

�لتحليل و�لتف�شري3

�لت�شال وعمل �لفريق 4
جمموع 

�لدرجات 
 ��شم �ملقيم :                                                                               �لتوقيع : 

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

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

..........................................................                                            ......................................................................................
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أواًل : عناصر تقييم المشروع:
يتم تقييم كل م�شروع من )100 درجة( ووفق �لعنا�شر �لتالية:

)% m  �أوًل: �كتمال �مل�شروع)20 
)% m  ثانيًا: �أهمية �مل�شروع)20 
)% m  ثالثًا: تطبيق �مل�شروع)20 

)% m  ر�بعًا: �عتماد �مل�شروع على خامات �لبيئة )�لتكلفة �ملادية للم�شروع ()20 
%(... ويت�شم���ن و�شفًا  m  خام�ش���ًا: �لتقري���ر �ل���ذي يت�شمن و�ش���ف �مل�ش���روع)20 

للمر�حل �لتالية:
ب - عر�ص �لنتائج وتدوين �مللحظات �أ - �لتخطيط   

د- �لإت�شال وعمل �لفريق  ج - حتليل وتف�شري �لنتائج  

ثانيًا : أدوات تقييم المشروع:
m  مقابل���ة �لطلب �أثناء �لعر�ص : وفيها يق���وم �ملقيرّم مبقابلة �لطالب ملناق�شته حول 

�مل�شروع و�إعطاء ملخ�ص عنه و�لتاأكد من حتقق جميع عنا�شر �مل�شروع. 
m  لوح���ة �لعر�ص ) �لبو�ش���رت( : تو�شح و�شف خمت�شر للمر�ح���ل �لتي مر بها تنفيذ 
للم�ش���روع بدءً� م���ن �لتخطيط وحتى مرحل���ة �لتو�شيات و�ملقرتح���ات �لتي تو�شل 

�إليها �لطالب من خلل �مل�شروع 
ن فيه �لطالب �خلط���ة �لإجر�ئية  m  دف���رت ملح���ظ���ات �لط�ال���ب : ُكتيب �شغري ي���دورّ
و�لزمنية وجميع ملحظاته �لعلمية و�لعملية �لتي مر بها �مل�شروع )يجب �إح�شارها 

�أثناء �لتقييم(.
�أع�شاء �ملجموعةم

ط1
ط2
ط3
ط4
ط5
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ثالثًا : استمارة تقييم المشاريع خالل الفترة األولى 
في مسابقة العلوم والرياضيات للصف السادس / السابع/ الثامن

��شم �لطالب : ............................................................... �ل�شف و�ل�شعبة : .................... / .................
��شم �ملدر�شة .................................................................................................................................................
��شم �ملنطقة �لتعليمية : ............................................................................................................................
عنو�ن �مل�شروع : ...........................................................................................................................................

�ملادة :                    علوم                          ريا�شيات
نوع �مل�شروع :          جتربة علمية              بحث �جر�ئي                      منوذج �جر�ئي  

�مل�شروع :               فردي                         جماعي   

العالمة املعيارالعن�سر
الكلية 

ط 
 1

ط 
 2

ط 
 3

ط 
 4

ط 
5

عالمات 
العن�سر

ط 
طي

تخ
5�ملخطط �لزمني للتنفيذ �مل�شروع�ل

5�لع�شف �لذهني
4�للتز�م مبوعد �لت�شليم �مل�شروع

بعة
ملتا

�

4�حل�شور و�لتعاون

4تنفيذ �ملهام

فيذ
لتن

�
5�لرب�مج �مل�شتخدمة و�شحة توظيفها

تفعيل �لو�شائط بطريقة تنا�شب 
�مل�شروع

5

تنظيم �أجز�ء ملف �مل�شروع 
وتن�شيقها

5

م�شادر �ملعلومات �مل�شتخدمة 
وتوثيقها

5

4�شلمة �ملادة �لعلمية
4�لبتكار يف �لتنفيذ

50�ملجموع

 ��شم �ملقيم :                                                                                    �لتوقيع : 
..........................................................                                            ......................................................................................

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

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



 

















