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اللغة العربية هي أداة رئيسية لتعزيز 
هويتنا الوطنية لدى أجيالنا القادمة 
ألنها المعبرة عن قيمنا وثقافتنا 

 وتميزنا التاريخي

 صاحب السمو الشيخ
 محمد بن راشد آل مكتوم
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حملة تربوية وطنية توعوية تعنى بتثقيف النشء بأهمية 
وتنفيذاً لمبادرة االحتفاء باللغة العربية التي .. القراءة 

تهدف إلى خلق نواة طالبية من المبدعين ، فقد تم 
إطالق مسابقتين في مجال القراءة في المرحلة األولى 

م وانتهت في 2014/10/30التي بدأت من 
« نقرأ ُنبدع»حيث تم تخصيص مسابقة  2014/11/15

لفئة الطلبة من جميع المراحل الدراسية ، ومسابقة 
لفئة المدارس من جميع المراحل « شعلة القراءة»

 .الدراسية 

وتم إطالق المسابقة في نسختها الثانية وبحلة جديدة 
 م2015/4/26وذلك في 

 وصف المشروع
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 .الطلبةتعزيز قيم الهوية الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين 

تحفيز المدارس على المنافسة في القراءة الحرة إلثراء العملية 
 .التعليمية 

 .تنمية قدرات الطلبة الفكرية واللغوية والتعبيرية

 . إكساب الطلبة مهارات القراءة الحرة والتعلم الذاتي 

وغرس الطلبة االرتقاء بالمستوى التعليمي وتحقيق التفوق الدراسي بين 
 .عادات القراءة واإلطالع وتنمية الميول الثقافية والترفيهية والعلمية لديهم 

تنشئة جيل من المبدعين والكتاب والمفكرين لمواكبة المتغيرات 
 .العالمية 

 :األهــــــداف 
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 شعلة القراءة نقرأ ُنبدع
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 .الطلبة بين الثقافي الوعي ونشر الوطنية الهوية قيم تعزيز1.

 . التعليمية العملية إلثراء الحرة القراءة في المنافسة على المدارس تحفيز2.

 .والتعبيرية واللغوية الفكرية الطلبة قدرات تنمية3.

   . الذاتي والتعلم الحرة القراءة مهارات الطالب إكساب4.

 وغرس الطالب بين الدراسي التفوق وتحقيق التعليمي بالمستوى االرتقاء5.

 . لديهم والعلمية والترفيهية الثقافية الميول وتنمية واإلطالع القراءة عادات

 . العالمية المتغيرات لمواكبة والمفكرين والكتاب المبدعين من جيل تنشئة6.

 :أهداف المسابقة 



7 

 الفئات المستهدفة

جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع المراحل التعليمية على مستوى 

 الدولة عدا رياض األطفال
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 :شروط وآليات التنفيذ

 .تكون المشاركة في هذه المسابقة على مستوى المدرسة الواحدة  -1
 .تقوم المدرسة بتوثيق جميع الفعاليات وإرسالها إلى المنطقة التعليمية  -2
تقوم المنطقة التعليمية بتشكيل لجنة تحكيم واختيار ثالث مدارس على مستوى المنطقة التعليمية  -3

 .   وإرسال األسماء إلى إدارة األنشطة الطالبية والمسابقات العلمية 
دقيقة يومياً  20ويتم ذلك من خالل تخصيص تحقيق أكبر عدد من ساعات القراءة الحرة اليومية  -4

 . للقراءة وهذا المؤشر يتم قياسه من خالل الملفات الموثقة لكل مدرسة 
 .تقديم أية مقترحات تتبناها المدرسة وتثبت تحقيقها لعدد ساعات قرائية كثيفة يومياً  -4
 :رسال البرامج والفعاليات بشكل يومي على هيئة صورة فوتوغرافية وتقرير مختصر على إ -5

 (   MoE_Stedents@  تويتر)حساب الطلبة •
 ( MOE_Teachers@ تويتر) حساب المعلمين •
 ( moe_uaestudents) الطلبة  انستغرام•
 (   moe_teachers) المعلمين  انستغرام•
 . 2القراءة_شعلة#(  هشتاق) وسم •
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   2015/5/10آخر موعد للترشيح على مستوى المدرسة  •

األنشطة الطالبية والمسابقات دارة موعد النتهاء التحكيم في المناطق التعليمية وإرسال األسماء إآخر •

 .2015/5/15العلمية 

 .  2015/6/4 - 3المركزي آخر موعد النتهاء التحكيم على المستوى •

 :التوقيتات 
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 :جوائز المسابقة

المركز 
 األول

 10,000جائزة مالية قدرها  •
 «شعلة القراءة»درهم باإلضافة إلى 

المركز 
 الثاني

 7,000جائزة مالية قدرها •
 درهم

المركز 
 الثالث

 درهم 5,000جائزة مالية قدرها •
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 .الطلبة بين الثقافي الوعي ونشر الوطنية الهوية قيم تعزيز1.

 . التعليمية العملية إلثراء الحرة القراءة في المنافسة على المدارس تحفيز2.

 .والتعبيرية واللغوية الفكرية الطلبة قدرات تنمية3.

   . الذاتي والتعلم الحرة القراءة مهارات الطلبة إكساب4.

 وغرس الطلبة بين الدراسي التفوق وتحقيق التعليمي بالمستوى االرتقاء5.

 . لديهم والعلمية والترفيهية الثقافية الميول وتنمية واالطالع القراءة عادات

 . العالمية المتغيرات لمواكبة والمفكرين والكتاب المبدعين من جيل تنشئة6.

 :أهداف المسابقة 



14 

 الفئات المستهدفة

جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في جميع المراحل التعليمية على 

 مستوى الدولة عدا رياض األطفال
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 :الشروط العامة

 .الفردي مستوىال على المسابقة هذه في المشاركة تكون -1
 : اآلتي يتضمن  مشاركته حول المسابقة انتهاء بعد شامالً  تقريراً  طالب كل يعد أن يجب -2

   . (مرفق) للطالب الكاملة  الشخصية البيانات•
 الصفحات وعدد والعنوان المؤلف اسم ) قراءتها تم التي القرائية والمصادر للمواد األساسية البيانات•

 ملخص تتضمن صفحة في مقروءة مادة كل حول ملخص إلى باإلضافة النشر وتاريخ والناشر
 . بنفسه طالب كل ويعده المادة لهذه قراءته من الطالب استفادها التي واإليجابيات القراءة

 ومرفق مطبوعة وواضحة موثقة مصادر على المسابقة في المشارك الطالب ملف يحتوي أن يجب -3
 . نفسها األعمال من إلكترونية نسخة معه

 أو الدولة داخل مسابقات في أخرى جوائز على حازت قد للجائزة المقدمة األعمال أو الملف يكون أال -4
    .خارجها

 .اليومية الحرة القراءة ساعات من عدد أكبر تحقيق يجب -5
 : على مختصر وتقرير فوتوغرافية صورة وضع عبر المشاركة -7

   ( MoE_Stedents@  تويتر) الطلبة حساب•
 ( moe_uaestudents ) الطلبة انستغرام•
 . 2نبدع_نقرأ# ( هشتاق ) وسم•
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 :محاور القراءة 

الوقاية 
 والسالمة

 االبتكار البيئة

 المياه

علوم 
 الفضاء
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 :جوائز المسابقة

المركز 
 األول

 6000جائزة مالية قدرها  •
 درهم

المركز 
 الثاني

 5000جائزة مالية قدرها •
 درهم

المركز 
 الثالث

 4000جائزة مالية قدرها •
 درهم

المركز 
 الرابع

 3000جائزة مالية قدرها •
 درهم

المركز 
 الخامس

 2000جائزة مالية قدرها •
 درهم
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