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تقديم :
اأ�شبح الن�شاط الرتبوي �شرورة من �شرورات الع�شر واأ�شا�شًا را�شخًا من اأ�ش�س التن�شئة 

الجتماعية للطلبة .. والتي هي اأحد اأهم الأهداف يف الأنظمة التعليمية املتطورة .
لقد تعددت الآراء واختلفت الروؤى حول الن�ش���اط الرتبوي .. ومدى اأهميته وجدواه .. يف 
البدايات الأوىل لالهتمام بالأن�شطة الرتبوية منذ عقود م�شت .. اأما الآن واأمام هذا التطور 
الالحمدود فلم يعد هناك .. من الرتبويني .. من مل يلم�س بنف�شه اأهمية الن�شاط و�شرورته. 

حيث كان الوقت الذي م�شى كفياًل باإثبات �شحة هذا التوجه .. وت�اأكيد مدى احلاجة اإليه .
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة .. كان الختيار وا�شحًا منذ البداية .. اأنه لبد من 
م�ش���ايرة روح الع�شر و ل منا�س من تبني منهج متكامل لبناء الإن�شان .. يركز على جميع 
جوانب �شخ�ش���ية )الطالب( .. ويعمل على تنميتها ب�شكل �شامل ومتوزان .. ومن هنا كان 
حر����س النظام الرتب���وي بدولة الإمارات على اأن تاأتي الأن�ش���طة الرتبوية متممة ومتكاملة 
ومع���ززة لالأن�ش���طة التعليمي���ة .. يف اإط���ار منظوم���ة واحدة تعم���ل على حتقيق ال�شيا�ش���ة 

التعليمية ب�شكل متنا�شق .
وترتبط امل�ش���ابقات الرتبوية بالكثري من الأه���داف التعليمية والرتبوية .. فهي متنف�س 
للتلميذ اأو الطلبة يعربون فيها عن ميولهم .. ويجدون فيها اأ�ش���باعًا حلاجاتهم النف�شية.. 
ولي�س بخاف اأن امل�ش���ابقات باأنواعها تعيد التوازن وال�شحة النف�شية للتالميذ والطلبة مبا 
فيه���ا من خربات اجتماعي���ة وخلقية ومهارات علمية وعملية .. وهي و�ش���يلة للك�ش���ف عن 

مواهب التالميذ والطلبة وتنميتها وتوجيهها الوجه ال�شحيحة .
وهي قبل هذا وذاك تثري ا�ش���تعدادات الطالب للتعلم بتهيئتها مواقف تعليمية �ش���بيهة 
مبا ي�ش���اهدونه يف احلي���اة فرتبط بني املدر�ش���ة واملجتمع فيتعلمون امله���ارات احلياتيه .. 
ويع�ش���ون املواد العلمية فال ين�ش���ونها اأبدًا .. هذا بالإ�ش���افة اإىل اأنها من الو�شائل الناجعة 

ل�شغل اأوقات الفراغ .
اإن وظيفة املدر�ش���ة لي�ش���ت تلقني املعلومات .. امنا امل�شاركة يف تنمية هذا الكائن الذي 
يق�شي ثلث يومه فيها .. وعندما ندرك اأنه يق�شي ثلثًا اأخر نائمًا .. ندرك عظمة امل�شئولية 

امللقاة على كاهل املدر�شة .. والبيت واملجتمع اللذان يتقا�شمان الثلث الباقي .
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لكل ما �شبق كان الهتمام باأن يتم تنظيم امل�شابقات الطالبية ب�شكل �شنوى حتت �شعار 
كل عام .. يوفر اإطارا عامًا .. تدور جميع امل�ش���ابقات حول معناه ومفهومه .. ويعمل جميع 

املت�شابقني على حتقيق حمتواه .
وال�شعار العام للم�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية لهذا العام الدرا�شي 2014/2013م.. 
ه���و وللع���ام الثاين على التوايل" لعيون الإمارات نب���دع " .. حيث اأكدت التغذية الراجعة من 
امليدان على اأهمية ا�ش���تمرار هذا ال�شعار لأكرث من عام درا�شي .. لأنه ي�شهم يف تعزيز قيمة 
النتماء للوطن .. ويعمل على ترجمة هذه القيمة يف �شكل �شلوك عملي هو يف واقع الأمر عطاء 

للوطن .. وفاًء لدينه واإعالء ل�شاأنه .
اإن هذا ال�شعار يعمل على نقل حب الوطن والنتماء اإليه من دائرة ال�شعارات اإىل دائرة 

الأفعال .
وبعبارة اأخرى فاإن الر�ش���الة التي ن�ش���عى اإىل تو�ش���يلها لأبنائنا طلبة املدار�س بالدولة 
من خالل هذا ال�ش���عار هي بقدر حبنا واإخال�ش���نا وولئنا له ..ولقيادته احلكيمة .. يكون 

عطاوؤنا .. ويكون اإجنازنا .. ويكون اإتقاننا لأعمالنا .
واإذ اأق���در كافه اجلهود التي تبذل يف جمال امل�ش���ابقات العامة لالأن�ش���طة الطالبية .. 
�ش���واء يف جم���ال التخطيط والإعداد للم�ش���ابقات اأو يف جمال التحكي���م .. فاأننا ناأمل من 
اجلميع اأن يهتموا بالعائد الرتبوي لتلك هذه امل�ش���ابقات .. واأن يعملوا على تعظيمه .. واإل 
يحولوا هذه امل�شابقات اإىل هدف يف حد ذاتها .. فهي يف حقيقة الأمر .. كما اأ�شلفنا اإحدى 
الأدوات والو�ش���ائل الرتبوية الهادفة اإىل اك�شاب الطلبة املعارف واملهارات الالزمة لهم .. 

وغر�س وتنمية القيم الإيجابية واملرغوب فيها لديهم .
ندع���و اهلل اأن يوفقن���ا جميع���ًا مل���ا فيه م�ش���لحة اأبنائنا الطلب���ة .. وتق���دمي املفيد لهم 

با�شتمرار .

واهلل املوفق ،،،،،،،،،،
علي ميحد �ل�سويدي

وكيل وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة 
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احملتويات
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البرمجة الزمنية لتحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى الدولةم�شتوى املنطقةم�شتوى املدر�شة

أواًل : المسابقات المركزية

الأ�شبوع الرابعلالإمارات ق�شائدي1
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الأول
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

الأ�شبوع الرابعاحلكايات ال�شعرية2
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الأول
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

الأ�شبوع الثالثجنم الإمالء3
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثاين
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
حتريريمار�س 2014م

الأ�شبوع الثالثاملتحدث ال�شغري4
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثاين
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

الأ�شبوع الرابعحكايات اأجدادي5
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثاين
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

الأ�شبوع الثالثاخلطاط ال�شغري6
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثاين
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

7
 م�شابقة اخلطابة

والتحدث بالف�شحى
الأ�شبوع الرابع
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الرابع
يناير 2014م

الأ�شبوع الرابع
مقابالتفرباير 2014م

الأ�شبوع الرابعاملقال الأدبي8
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الأول
فرباير 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمار�س 2014م

الأ�شبوع الثالث�������نظم ا ل�شعر9
يناير 2014م

الأ�شبوع الرابع
مقابالتفرباير 2014م

الأ�شبوع الثالث�������اإلقاء ال�شعر10
يناير 2014م

الأ�شبوع الرابع
مقابالتفرباير 2014م

الأ�شبوع الثاينالق�شة الق�شرية11
مار�س 2014م

الأ�شبوع الثالث
اإبريل 2014م

الأ�شبوع الأول
مقابالتمايو 2014م
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تابع البرمجة الزمنية لتحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى الدولةم�شتوى املنطقةم�شتوى املدر�شة

ثانيًا ـ المسابقات األلمبياد

الأ�شبوع الأولاأوملبياد النحو1
فرباير 2014م

الأ�شبوع الثاين
ما ر�س 2014م

الأ�شبوع الرابع
اإبريل 2014م

الأ�شبوع الرابعاأوملبياد اللغة العربية2
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثالث
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
ما ر�س 2014م

ثالثًا ـ المشروعات

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقــــــــــــــــــــــــــــــاًامللتقى الطالبي اخلليجي1

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقــــــــــــــــــــــــــــــاًاخلط العربي2

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقــــــــــــــــــــــــــــــاً�شوق عكاظ3

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقــــــــــــــــــــــــــــــاًبقراءتي اأرتقي4

. يجوز تعديل التوقيتات وفق الظروف وامل�شتجدات التي قد تطراأ اأثناء تنفيذ امل�شابقات
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ........................................................

ا�شم الطالب/الطالبة: ..................................................................................................................................
تاريخ امليالد: .......... /........... /...............  العمر : .................   �شنة     اجلن�شية: .............................. 
املرحلة التعليمية: ..........................................           ال�شف الدرا�شي: .................................................. 

ا�شم املدر�شة: .................................................           املنطقة التعليمية: ................................................
عنوان امل�شارك/امل�شاركة )بالتف�شيل(: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

اأرقام الهواتف: املدر�شة: .............................. )منزل(: .......................... متحرك: ...............................

الأعمال الأخرى التي �شبق ال�شرتاك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى امل�شاركة )املدر�شة - املنطقة - الدولة - اخلليجي - العربي - العاملي(
الهوايات الأخرى التي )يتمتع/تتمتع( بها امل�شارك/امل�شاركة: 

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى اإرفاق ال�شتمارة مع الأعمال امل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك عدم   

اإ�شافة البيانات على العمل نف�شه اإذا تطلب ذلك وفق امل�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 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: ..................................................................................................................................

ا�شم املدر�شة: ....................................................................................................................................................
املرحلة التعليمية: ............................................................................................................................................ 

ا�شم مدير املدر�شة: .............................................................. رقم الهاتف: ..............................................

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

•  تو�شع عالمة ) × ( اأمام ا�شم الطالب الفائز اأو الطالبة الفائزة على م�شتوى املدر�شة.
•  ير�شل هذا البيان مرفقًا به اأعمال الطلبة الفائزين اإىل ق�شم الأن�شطة الطالبية باملنطقة التعليمية.

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 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: ..................................................................................................

ا�شم املن�شق: ............................................................ رقم الهاتف: .................................

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 هذا البيان مرفقًا به بيان ح�شر الطلبة امل�شاركني على م�شتوى املدر�شة ) كل املدار�س امل�شاركة 
اإدارة  اإىل  الطلبة  واأعمال  الفائزين على م�شتوى املنطقة  الطلبة  باأ�شماء  امل�شابقات (  مع ك�شف  يف 

الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية
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اجلزء األولاملسابقات املركزية
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) 1 ( مسابقة
لإلمــارات قصــائدي

أهداف المسابقة :
 1. تعميق الولء والنتماء للوطن .

 2.  تو�شيع دائرة املعجم اللغوي لدى تالميذ امل�شتوى الأول من مرحلة التعليم الأ�شا�شي.

 3. تنمية الذاكرة ال�شعرية املبكرة .

 4. تدريب التالميذ على الأ�شاليب ال�شعرية .

 5.  الرتقاء مب�شتوى الأداء والنطق .

موضوع المسابقة :
•  يت�ش���ابق التالميذ يف حفظ ق�شائد من ال�شعر الف�شيح ل�شعراء من الإمارات  والتي 

تدور يف فلك الوطن حتت �شعار ) لعيون الإمارات نبدع ( .

الفئات المستهدفة :
•  تالمي���ذ وتلمي���ذات امل�ش���توى الأول ) ال�ش���ف الأول والث���اين والثالث( م���ن مرحلة 
التعليم الأ�شا�شي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة . وما يف 

م�شتواهم من طلبة ذوي الإعاقة و�شعوبات التعلم .

 شروط المسابقة :
1. يكون الت�شابق فرديا .

2.  يخت���ار التلميذ / التلميذة ثالث ق�ش���ائد ف�ش���يحة ل�ش���عراء من الإم���ارات  متعلقة 
بالوط���ن ويف حدود م�ش���توى الطالب يف ه���ذه املرحلة ، ويحفظها ، مراعيا �ش���روط 

الإلقاء ال�شعري اجليد .
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آلية التنفيذ :
 1.  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام و�ش���ائل 
الإعالن املتاحة ، واإخطار وحدات الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية باملناطق واملجال�س 

التعليمية .

 2.  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال الرتبية الإ�شالمية واللغة 
العربية لختيار اأف�شل ثالثة تالميذ وثالث تلميذات ، ثم ترفع النتائج اإىل وحدات 

الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات الرتبوية.

 3.  ت�ش���كل وحدات الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جمال اللغة العربية والرتبية الإ�ش���المية لختيار اأف�شل ثالث تالميذ واأف�شل ثالثة 

تلميذات على م�شتوى املنطقة .

 4.  تر�ش���ل النتائج اإىل الوزارة ) اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�شابقات العلمية -  ق�شم 
الأن�شطة التناف�شية – دبي (.

 5.  تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالتن�ش���يق مع موجه اأول جمال 
الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية بت�شكيل جلنة لتحديد الفئات الفائزة على م�شتوى 

الدولة.

معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 امل�شمون ال�شعري ) ق�شائد لالإمارات (. 1

30 جودة احلفظ. 2

30 جودة الإلقاء ، ولغة اجل�شد. 3

20 الفهم وال�شتيعاب. 4

100 املجموع
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توقيتات المسابقة :

1. التحكيم على م�شتوى املدر�شة : الأ�شبوع الرابع من نوفمرب 2013م.

2. التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الأول من فرباير 2014م .

م . 3. التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الأول من مار�س 2014 

مستوى التكريم :

m اأف�شل ثالثة تالميذ  واأف�شل ثالث تلميذات على م�شتوى الدولة .

m اأف�شل تلميذ واأف�شل تلميذة من ذوي الإعاقة و�شعوبات التعلم .
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) 2 ( مسابقة
الحكايات الشعرية

أهداف المسابقة :
-  تو�ش���يع دائرة املعج���م اللغوي ل���دى تالميذ وتلمي���ذات امل�ش����توى الأول من مرحلة   1

التعليم الأ�شا�شي . 
-  تدريب التالميذ على الأ�شاليب ال�شعرية .    2

- تطبيق التدريبات اللغوية و�شوًل ل�شالمة الرتاكيب .  3

- الرتقاء مب�شتوى الأداء والنطق .  4

- تنمية اجلانب الوجداين لدى التالميذ والتلميذات بتوظيف لغة اجل�شد .  5

 موضوع المسابقة :
m  يت�شابق التالميذ والتلميذات يف حفظ احلكايات ال�شعرية الهادفة  والتي تدور يف 

حميط �شعار امل�شابقات .

الفئات المستهدفة :
m  تالمي���ذ وتلمي���ذات امل�ش���توى الأول ) ال�ش���ف الثالث فق���ط ( من مرحل���ة التعليم 
الأ�شا�ش���ي  يف جمي���ع املدار�س احلكومية واخلا�ش���ة على م�ش���توى الدول���ة ، وما يف 

م�شتواهم من طلبة ذوي الإعاقة .

مراحل المسابقة :
املدر�شة f املنطقة التعليمية f الوزارة   

شروط المسابقة :
m يكون الت�شابق يف هذه امل�شابقة ) فرديًا (.

m  يخت���ار التلمي���ذ ثالث حكاي���ات �ش���عرية يحفظها ويلقيه���ا مراعيًا �ش���روط الإلقاء 
ال�شعري اجليد.
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آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام و�ش���ائل 
الإعالن املتاحة ، واإخطار وحدة الأن�ش���طة وامل�شابقات الرتبوية باملناطق واملجال�س 

التعليمية.
m  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات املرحلة ) اللغة العربية  والرتبية  
الإ�شامية لختيار اأف�شل ثالثة تالميذ وثالث تلميذات .. ثم ترفع لنتائج اإىل وحدة 

الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية.
m  ت�ش���كل وحدات الأن�شطة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جم���ال اللغة العربي���ة لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ و اأف�ش���ل ث���الث تلميذات على 

م�شتوى املنطقة.
m تر�شل النتائج اإىل الوزارة – اإدارة الأن�شطة الطالبية امل�شابقات العلمية – دبي .

m  تقوم اإدارة الأن�شطة الطالبية امل�شابقات العلمية بالوزارة  دبي بالتن�شيق مع موجه 
اأول جمال الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية .. بت�شكيل جلنة حتكيم لتحديد الفئات 
الفائ���زة على م�ش���توى الدولة . يت���م التحكيم املركزي من خ���الل ثالثة مراكز يتم 

خاللها جتميع التالميذ املت�شابقني على م�شتوى الدولة .

معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 املفهوم. 1

30 احلفظ. 2

30 جودة الإلقاء. 3

15 �شالمة الرتاكيب. 4

15 الفهم وال�شتيعاب. 5

100 املجموع
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توقيتات المسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة : الأ�شبوع الرابع من نوفمرب 2013م .

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الأول من فرباير 2014م .
m التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الأول من مار�س 2014م .

مستوى التكريم :
m اأف�شل خم�شة تالميذ على م�شتوى الدولة .

m اأف�شل خم�س تلميذات على م�شتوى الدولة .

m اأف�شل ثالثة  تالميذ من ذوي الإعاقة و�شعوبات التعلم 

m اأف�شل ثالث تالميذات من ذوي الإعاقة و�شعوبات التعلم .
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)3( مسابقة
نجـــم اإلمـــــالء

أهداف المسابقة :
1 - تنمية مهارة الكتابة لدى التالميذ. 

2 - اإثراء ح�شيلة التالميذ اللغوية .
-  تعزيز الدافعية لدى التالميذ املتميزين  3

4 - بث روح املناف�شة الإيجابية لدى التالميذ .

موضوع المسابقة :
m  يت�ش���ابق التالمي���ذ والتلمي���ذات يف مه���ارة الر�ش���م الإمالئي من الذاك���رة البعيدة 

)الإمالء الختباري ( من خارج املقرر املنهجي  .

الفئات المستهدفة :
3 ( من احللقة الأوىل يف مرحلة  m  تالميذ وتلميذات امل�ش���توى الأول ) ال�ش���فوف 1 - 
التعليم الأ�شا�ش���ي ومن يف م�ش���تواهم من تالميذ ذوي الإعاقة و�شعوبات التعلم يف 

جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة  .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

اأ - يكون الت�شابق فرديا .
ب -  يكت���ب التلميذ / التلميذة فقرة اإمالئية اختباريه يف حدود ) 50 كلمة ( من خارج 
املقرر املنهجى وفق املنحى املهاري) املهارات املنهجية التي دخلت خربات املتعلم(. 
ت -  تقوم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام الو�شائل 
املتاحة ، واإخطار وحدة الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية باملناطق واملجال�س التعليمية.
ث -  ت�ش���كل كل مدر�ش���ة جلن���ة حتكيم من معلم���ي ومعلمات جمال الرتبية الإ�ش���المية 
واللغة العربية لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ ، وثالث تلميذات يف الر�شم الإمالئي 

الختباري ، ثم ترفع النتائج اإىل وحدات الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية .
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ج -  ت�ش���كل وحدات الأن�شطة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جمال الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية لختيار اأف�شل ثالثة تالميذ ، واأف�شل ثالث 

تلميذات على م�شتوى املنطقة يف الر�شم الإمالئي الختباري .
ح -  تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالتن�شيق مع موجه اأول جمال 
الرتبي���ة الإ�ش���المية واللغ���ة العربية بت�ش���كيل جلن���ة لتحديد الفئ���ات الفائزة على 

م�شتوى الدولة .

معايير تحكيم المسابقة :
الدرجة املعايري م�سل�سل

80 �شحة الر�شم الإمالئي. 1

20 جودة الر�شم الكتابي. 2

100 املجموع

توقيتات المسابقة :
م . 1. التحكيم على م�شتوى املدر�شة : ال�شبوع الثالث من نوفمرب 2013 

2. التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من فرباير 2014م .
3. التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الأول من مار�س 2014م.

مستوى التكريم
m اأف�شل خم�شة تالميذ ، واأف�شل خم�س تلميذات على م�شتوى الدولة .
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)4( مسابقة
المتحدث الصغير

أهداف المسابقة :
1 - تعميق الولء والنتماء للوطن .

2 - تنمية مهارة التحدث  لدى التالميذ 

3 - اإثراء احل�شيلة اللغوية لدى التالميذ . . 

4 - الرتقاء مب�شتوى الأداء واحلوار الإيجابي .

5 - تنمية مهارات التعلم الذاتي والبحث وال�شتق�شاء .

6 - رعاية التالميذ املوهوبني واملتفوقني .

موضوع المسابقة :
m  يت�ش���ابق التالميذ والتلميذات يف مهارة التحدث من خالل ثالث مو�شوعات تعبري  
يف اللغة العربية تعالج جمالت مت�شلة بدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وتراثا 
ونه�ش���ة وتنمية وتطورا وجمال و�شخ�ش���يات وطنية .... اإلخ ويتم عر�شها اإلكرتونيا 

)عر�س تقدميي(  اأمام جلان التحكيم  يف خم�س ع�شرة دقيقة .

الفئات المستهدفة : 
m  تالميذ ال�ش���فني الثاين و الثالث الأ�شا�ش���يني من احللقة الأوىل يف مرحلة التعليم 
الأ�شا�شي ومن يف م�شتواهم من تالميذ ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جميع املدار�س 

احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة ، ومن يف م�شتواهم من ذوي الإعاقة .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

اأ ( يكون الت�شابق فرديا .
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ب (  يختار التلميذ مب�ش���اعدة معلمه ثالثة مو�ش���وعات تعبري يف اللغة العربية مت�ش���لة 
بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ، ويحوله���ا اإىل عرو�س تقدميي���ة ) 15 دقيقة 

للمو�شوع الواحد ( .

ت (  تقوم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام الو�شائل 
املتاح���ة ، واإخط���ار وح���دات الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية باملناط���ق واملجال�س 

التعليمية .

ث (  ت�ش���كل كل مدر�ش���ة جلن���ة حتكيم من معلم���ي ومعلمات جمال الرتبية الإ�ش���المية 
واللغة العربية لختيار اأف�شل ثالثة تالميذ  وثالث تلميذات ، ثم ترفع النتائج اإىل 

وحدات الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية . 

ج (   ت�ش���كل وحدات الأن�شطة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جم���ال الرتبية الإ�ش���المية واللغة العربية لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ ، واأف�ش���ل 

ثالث تلميذات على م�شتوى املنطقة.

ح (  تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالتن�شيق مع موجه اأول جمال 
الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية بت�شكيل جلنة لتحديد الفئات الفائزة على م�شتوى 

الدولة .

معايير تحكيم المسابقة :
الدرجة املعايري م�سل�سل

30 جودة املو�شوع ومدى مالم�شته جوهر الولء لالإمارات. 1

20
�شمات �شخ�شية الطالب  : املظهر العام ، الطالقة ، �شرعة 

البديهة ، الثقة بالنف�س.
2

20 اللتزام باللغة العربية الف�شيحة املب�شطة. 3

30
مهارات العر�س : التدرج املنطقي والت�شل�ش���ل ، اإدارة الوقت ، 

مواجهة اجلمهور خالل العر�س ، توظيف احلا�شوب.
4

100 املجموع
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توقيتات المسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة : ال�شبوع الثالث من نوفمرب م 2013 م .

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من فرباير 2014 م.
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الأول من مار�س 2014 م . 

مستوى التكريم على مستوى الدولة 
m اأف�شل خم�شة تالميذ على م�شتوى الدولة.

m اأف�شل خم�س تلميذات على م�شتوى الدولة .
m اأف�شل ثالثة تالميذ على م�شتوى الدولة لذوي العاقة و�شعوبات العلم .

m اأف�شل ثالث تالميذات على م�شتوى الدولة لذوي العاقة و�شعوبات العلم .
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) 5 ( مسابقة
حكايات أجدادي

أهداف المسابقة :
1. تعميق الولء والنتماء للوطن .

2. توا�شل الأجيال احلا�شرة مع ما�شي الآباء والأجداد .
3.  تنمية مهارات ال�شرد املعرب  لدى تالميذ وتلميذات امل�شتوى الأول من مرحلة التعليم 

الأ�شا�شي .
4. الرتقاء مب�شتوى الأداء والنطق .

موضوع المسابقة :
m  يت�ش���ابق التالميذ والتلميذات يف �ش���رد ثالث حكايات تراثية عن اأجدادنا يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة  متثل معاناتهم و�شربهم وجلدهم مثل : حكايات ال�شيد 
والغو�س والبحث عن اللوؤلوؤ واملحار والزراعة و�شناعة املراكب  وغريها من املحاور 
التي تظهر حر�س اأجدادنا على احلياة الكرمية  ويكون ال�شرد بلغة ف�شيحة مب�شطة.

m ي�شتمد املت�شابق احلكايات من م�شدرين هما :
- الكتب واملراجع التي اأرخت حكايات الآباء والأجداد واأظهرت معاناتهم و�شربهم.

- من اأفواه الآباء والأجداد مبا�شرة وبخا�شة الذين واكبوا حقبة ما قبل النفط .

الفئات المستهدفة :
m  تالميذ وتلميذات ال�شف الثالث البتدائي  )فقط( من مرحلة التعليم الأ�شا�شي 
يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة . وما يف م�شتواهم من 

طلبة ذوي الإعاقة .

شروط المسابقة :
m يكون الت�شابق فرديا .

m  يختار التلميذ ثالث حكايات عن اأجدادنا يف الإمارات  ، ويلخ�شها يف ع�شرة اأ�شطر 
لكل حكاية .
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m  ي�ش���ردها مراعيا �ش���روط ال�ش���رد املعرب عن احلكاية وجوهره���ا  من خالل عر�س 
اإلكرتوين ) عر�س تقدميي (  اأمام جلان التحكيم  يف خم�س ع�شرة دقيقة .

m  من املفيد اأن يكون العر�س التقدميي م�شفوعا بال�شور املعربة .

آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام و�ش���ائل 
الإعالن املتاحة ، واإخطار اأق�شام الأن�شطة الطالبية باملناطق واملجال�س التعليمية .
m  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال الرتبية الإ�شالمية واللغة 
العربية لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ وثالث تلميذات ، ثم ترفع النتائج اإىل وحدة 

الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية باملنطقة.
m  ت�ش���كل وحدة الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم م���ن موجهي وموجهات 
جم���ال اللغ���ة العربي���ة لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ واأف�ش���ل ث���الث تلميذات على 

م�شتوى املنطقة .
m  تر�ش���ل النتائج اإىل الوزارة – اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�شابقات العلمية-  ق�شم 

الأن�شطة التناف�شية – بدبي 
m  يقوم ق�ش���م الأن�ش���طة التناف�شية بالتن�ش���يق مع موجه اأول جمال الرتبية الإ�شالمية 

واللغة العربية بت�شكيل جلنة لتحديد الفئات الفائزة على م�شتوى الدولة.

معايير تحكيم المسابقة :

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

30 جودة التلخي�س. 2

30 جودة العر�س ، ولغة اجل�شد. 3

20 الفهم وال�شتيعاب. 4

100 املجموع
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توقيتات المسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة : الأ�شبوع الرابع من م نوفمرب 2013م .

التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من فرباير 2014م.  m
التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الأول من مار�س 2014م .  m

مستوى التكريم :

m اأف�شل ثالثة طالب واأف�شل ثالث طالبات على م�شتوى الدولة.
m اأف�شل طالبني وطالبتني من طلبة ذوي الإعاقة .
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) 6 ( مسابقة
الخطاط الصغير

أهداف المسابقة :
1.  تعوي���د التالميذ على الدقة يف الكتابة ، وم�ش���اعدتهم عل���ى تقليد اجليد منها بدقة 

واإحكام .
2.تن�شئة التالميذ على حب اخلط اجلميل ، والإعجاب به، والإبداع فيه .

3. تنمية الذوق الفني للتالميذ مبا يطلعون عليه من مناذج وما ميار�شونه من كتابات .
4.تدريب التالميذ على النظام والنظافة ودقة املالحظة وجمال التن�شيق .

5.  تزويد التالميذ بعبارات جميلة واأ�ش���اليب رائعة والتي تت�ش���منها مناذج اخلط مما 
يرثي لغتهم وي�شمو باأفكارهم .

موضوع المسابقة :
m  يت�ش���ابق التالميذ والتلميذات يف مهارة اخلط العربي من خالل  ور�شة تناف�شية يف 

اخلط الن�شخي فقط.

الفئات المستهدفة : 
m  تالميذ ال�ش���فني الثاين و الثالث الأ�شا�ش���يني من احللقة الأوىل يف مرحلة التعليم 
الأ�شا�شي ومن يف م�شتواهم من تالميذ ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جميع املدار�س 

احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة .

شروط المسابقة وآلية التنفيذ :

m يكون الت�شابق فرديا .
m  يحاكي املت�شابق ثالثة مناذج يف اخلط العربي ) خط الن�شخ ( خالل ور�شة تناف�شية.
m.  تقوم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة با�ش���تخدام و�ش���ائل 
الإعالن املتاحة ، واإخطار اأق�شام الأن�شطة الطالبية باملناطق واملجال�س التعليمية .
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m  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات جمال الرتبية الإ�شالمية واللغة 
العربية لختيار اأف�ش���ل ثالثة تالميذ وثالث تلميذات ، ثم ترفع النتائج اإىل اأق�ش���ام 

الأن�شطة الطالبية .
m  ت�ش���كل وحدات الأن�شطة وامل�ش���ابقات الرتبوية جلنة حتكيم من موجهي وموجهات 
جمال اللغة العربية لختيار اأف�شل ثالثة تالميذ واأف�شل ثالثة تلميذات على م�شتوى 

املنطقة .
m تر�شل النتائج اإىل الوزارة – اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية �   بدبي .
m  تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية بالتن�ش���يق مع موجه اأول جمال الرتبية الإ�ش���المية 

واللغة العربية بت�شكيل جلنة لتحديد الفئات الفائزة على م�شتوى الدولة.
معايير تحكيم المسابقة :

الدرجة املعايري م�سل�سل
30 الدقة يف الكتابة. 1

40 اللتزام مبعايري خط الن�شخ. 2

30 النظام والنظافة وجمال التن�شيق. 3

100 املجموع

توقيتات المسابقة :

m التحكيم على م�شتوى املدر�شة : ال�شبوع الثالث من نوفمرب 2013م.
m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من فرباير 2014 م.

التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الأول من مار�س 2014م .  m

مستوى التكريم على مستوى الدولة :
m اأف�شل خم�شة تالميذ ، واأف�شل خم�س تلميذات على م�شتوى الدولة .

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

األهداف :
-  اإحي���اء فن اخلطابة يف املدار�س وحتفيزها على تدريب الطلبة عليها ، وحثهم على   1

الهتمام بهذا الفن الذي يعد منن اأعرق الفنون الأدبية .
-  دفع الطلبة اإىل اإعداد خطب خا�شة بهذه امل�شابقة اأو البحث عن مناذجها اجليدة   2

يف الرتاث العربي القدمي اأو احلديث على حد �شواء.
تعويد الطلبة على مواجهة اجلمهور وخماطبته بطالقه وبدون خوف اأو تردد .   -  3

-   دف���ع املدار�س اإىل ت�ش���كيل جماعة للخطابة تكون مهمتها جم���ع كل ما يتعلق بهذا   4
الفن وتدريب الطلبة عليه 

-  اإع���داد الطال���ب ملواجهة مواقف احلي���اة املختلفة التي تقت�ش���ي التعب���ري بالكالم   5
بالدرجة الأوىل من الأهداف الأ�شا�شية لهذه امل�شابقة .

آلية المشاركة :

m  يلقي الطالب امل�ش���ارك يف امل�ش���ابقة خطبة مرجتلة اأو مو�شوع �شالٍح لإلقائه  باللغة  
العربية الف�شيحة يلتقي مع �شعار امل�شابقات ) لعيون الإمارات نبدع (.

الفئات المستهدفة :

m  ط���الب وطالبات احللق���ة الثانية من مرحل���ة التعليم الأ�شا�ش���ي يف جميع املدار�س 
احلكومية  واخلا�شة .

الشروط  و آليات التنفيذ :

m  ال�شرتاك يف هذة امل�شابقة يكون ) فرديًا ( .
m   تر�ش���ح كل مدر�ش���ة ع���دد ) 3 ( طال���ب اأو طالبة  للت�ش���ابق على م�ش���توى املنطقة 

التعليمية .
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 m  تق���وم املنطقة التعليمية ) وحدة الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية ( بت�ش���كيل جلنة 
حتكيم من املوجهني املخت�شني يف اللغة العربية لختيار عدد ) 3 ( طالب ، و) 3( 

طالبات ميثلون املنطقة يف الت�شفيات على م�شتوى الدولة .
 m  ت�شكل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة � دبي جلنة حتكيم على 

امل�شتوى املركزي لختيار اأف�شل املت�شابقني يف امل�شابقة .
 m  يخ�ش����س لكل م�ش���ارك وقت حمدد لالإلقاء ، كما ميك���ن اأن توجه جلنة التحكيم 
للمت�ش���ابقني بع����س الأ�ش���ئلة املتعلق���ة بف���ن اخلطاب���ة وخ�شائ�ش���ها انطالقًا من 

خ�شائ�س الن�س امل�شارك .

معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 التزام املت�شابق مبو�شوع امل�شابقة. 1

35
الق���درة عل���ى الإقن���اع والتاأث���ري وال�ش���تمالة باإي���راد الأدل���ة 

وال�شواهد ، واتزان املت�شابق وح�شن ت�شرفه.
2

30 عمق الأفكار وت�شل�شلها. 3

15 اللتزام بالعربية الف�شيحة. 4

10 �شالمة اللغة من الأخطاء. 5

100 املجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة :الأ�شبوع الرابع من نوفمرب 2013 م .

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الرابع من يناير 2014 م
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الرابع من فرباير  2014 م .

مستويات التكريم :
m اأف�شل اأداء ثالثة طالب.

m اأف�شل  اأداء  ثالث طالبات.
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) 8 ( مسابقة
المقال األدبي  

ماهية المقالة األدبية : 
1.  �ش���كل من اأ�ش���كال التعبري الأدبي النرثي الإبداعي .. وه���ي تعبري عن جمموعة من 
الأفكار بغر�س تو�ش���يلها للقارئني ، واإقناعهم بها ، والتاأثري فيهم ، وهي تتاألف من 

ثالثة اأركان :
     مقدمة – عر�س -  خامتة .

2.  ويت�شم اأ�شلوبها ب�شمات الأ�شلوب الأدبي من حيث اختيار الألفاظ املعربة ،   والرتاكيب 
املنوعة ال�شليمة وال�شور والأخيلة املالئمة لعاطفة الكاتب ، وتت�شم بال�شالمة اللغوية 
والنحوي���ة وتوظف عالمات الرتقيم يف مكانها ال�ش���حيح ، وتربز مالمح �شخ�ش���ية 

كاتبها ، وحجمها ل يتجاوز ب�شع �شفحات .

األهداف : 
m تنمية قدرة الطالب على كتابة املقالة الأدبية .

m اإبراز واكت�شاف املواهب الأدبية وت�شجيعها و�شقلها .
m  تعزيز قدرة الطالب على الإقناع بالأدلة العقلية والنقلية .

m ت�شجيع الطالب على التعبري احلر .
m �شقل اأ�شلوب الطالب يف التعبري الأدبي .

m تو�شيع خيال الطالب .
m التدريب على التنظيم والرتتيب وا�شتخدام عالمات الرتقيم .

m تنمية اجتاهات اإيجابية نحو كتابه املقالة الأدبية .

كيفية المشاركة   : 
m  يكتب الطالب مقالة اأدبية يف واحد من املو�ش���وعات التي ترتبط ب�ش���عار امل�شابقات 

لهذا العام " لعيون الإمارات نبدع ". 
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الفئات المستهدفة : 
   طالب وطالبات  احللقة الثانية يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة.

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

m  تلتزم املقالت ب�شعار امل�شابقات هذا العام . 
m تلتزم املقالة باللغة العربية الف�شيحة ال�شليمة لغويًا ونحويًا .

آليات التنفيذ
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومية اأو خا�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة ، وح�ش���ر الراغبني 
بال�ش���رتاك يف هذه امل�ش���ابقة ، واإر�ش���ال اأ�ش���مائهم اإىل املنطقة التعليمية ) ق�شم 

الأن�شطة الطالبية (.

m  ت�ش���كل كل مدر�ش���ة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات اللغة العربية لختيار اأف�شل 
ثالث مقالت للم�شاركة بها على م�شتوى املنطقة التعليمية .

m  ت�ش���كل كل منطقة تعليمية) ق�ش���م الأن�ش���طة الطالبية ( جلنة حتكيم من موجهي 
وموجه���ات اللغ���ة العربية لختيار اأف�ش���ل ث���الث مقالت للبن���ني .. وثالث مقالت 
للبنات ، وترفع النتائج اإىل اإدارة الأن�ش���طة الأن�شطة الطالبية ( بدبي مع املقالت 

الفائزة .

طريقة التحكيم : 
m  تق���وم املقالت م�ش���بقًا وفق معايري التحكي���م .. ويتم اختيار اأف�ش���ل ) 6 ( مقالت 
ثالث���ة للذكور ومثلها لالإناث .تعقد مقابالت �ش���فهية لأ�ش���حاب املقالت ال�ش���ت ، 

لي�شار اإىل ثالث مقالت لتمثيل املنطقة على م�شتوى الدولة .
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معايير تحكيم المسابقة :
1 -  املقالت :

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 الأفكار:�شالمتها – و�شوحها – ت�شل�شلها – عمقها – اإقناعها. 1

15 الأ�شلوب : �شحة العبارة والرتكيب – التنوع – ال�شالمة . 2

15 اخليال والت�شوير. 3

5 اللتزام بحجم املقالة املطلوب. 4

10 التنظيم والرتتيب وتوظيف عالمات الرتقيم املنا�شبة. 5

60 املجموع
2 – املقابلة ال�سفوية :

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 التحدث باللغة العربية الف�شيحة و�شالمة اللغة. 1

15 القدرة على عر�س الأفكار والإقناع وال�شجاعة الأدبية. 2

10 ثقافة الطالب و�شخ�شيته. 3

40 املجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة :الأ�شبوع الرابع من نوفمرب 2013 م .

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع  الأول من فرباير 2014 م. 
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الأول من مار�س 2014 م .

مستويات التكريم :
m اأف�شل ثالثة طالب.

m اأف�شل ثالث طالبات.
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) 9 ( مسابقة
إلقاء الشعر  

أهداف المسابقة :
1. الهتمام بفن ال�شعر العربي الف�شيح .

2. ك�شف املواهب وامللكات لدى الطالب والطالبات من اأجل رعايتها.
3. اإحياء اأجماد ال�شعر العربي يف املجتمع .

4. ترغيب الطالب يف قراءة ال�شعر وال�شتماع اإليه .
5. اإبراز قيمة ال�شعر العربي يف احلياة العامة .. ويف البيئة املدر�شية خا�شة.

موضوع المسابقة :
m يختار املت�ش���ابق ثالث ق�شائد من ال�شعر العربي الف�شيح اأو العمودي اأو احلر تعرب 
عن �ش���عار امل�ش���ابقات هذا العام ) لعي���ون الإمارات نبدع( مبعن���ى اأخر عن الوطن 

والولء له ..الخ ، 

الفئات المستهدفة : 
m طلبة وطالبات مرحلة التعليم الثانوي  ) املدار�س احلكومية واخلا�شة( .

شروط المسابقة :
m الت�شابق يف هذه امل�شابقة يكون فرديًا .

m  يتقدم املت�ش���ابق بالق�ش���ائد التي اختارها �شريطة األ تكون من املو�شوعات املقررة 
يف املنهج .

m اأن يلقي املت�شابق الق�شيدة ممثاًل للمعنى .
m يجب اأن يلم الطالب املت�شابق مبعاين املفردات والرتاكيب اللغوية .

m اأن يدرك الطالب اأفكار الن�س وجمالية التعبري )يف حدود م�شتواه( .
m اإلقاء الق�شائد معربًا عن الأحا�شي�س ممثاًل للمعاين والألفاظ .

m اأن يراعى ال�شالمة اللغوية ، وقواعد اللغة العربية .
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آليات التنفيذ :
m  تقوم اأ�ش���رة اللغ���ة العربية باملدر�ش���ة باختيار الطال���ب الفائز باملرك���ز الأول على 

م�شتوى املدر�شة ، والذي ميثل املدر�شة يف الت�شفيات على م�شتوى املنطقة .
m  تقوم جلنة التحكيم امل�شكلة مبعرفة املنطقة – باختيار ثالثة طالب وثالث طالبات 

على م�شتوى املنطقة  للت�شابق يف الت�شفيات املركزية على م�شتوى الدولة .
m  ي�شكل ق�شم التناف�شية باإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة جلنة 

حتكيم لختيار الطلبة الفائزين على م�شتوى الدولة .

عناصر التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 جودة احلفظ. 1

30 فن الإلقاء. 2

20 الفهم وال�شتيعاب )ملعاين اللغوية والأفكار. 3

15 التذوق. 4

15 ال�شحة اللغوية والنحوية. 5

100 املجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m على م�شتوى املناطق يف الأ�شبوع الثالث �شهر يناير 2014 م.

m على امل�شتوى املركزي الأ�شبوع الرابع من �شهر فرباير 2014 م . 

مستوى التكريم : 
m اأف�شل ثالثة مراكز للبنني واأخرى للبنات .
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)  10 ( مسابقة
نظم الشعر 

) الشاعر الواعد (

األهداف :
1. الهتمام بفن ال�شعر العربي الف�شيح والنبطي.

2. ك�شف املواهب وامللكات  لدى الطلبة.
3. اإحياء اأجماد ال�شعر يف املجتمع.

4. اإبراز قيمة ال�شعر يف احلياة العامة..ويف البيئة املدر�شية ب�شفة خا�شة.

الموضوع :
m   يق���دم املت�ش���ابق اأو املت�ش���ابقة مناذج من �ش���عره العربي الف�ش���يح �ش���واء احلر اأو 

العمودي، اأومن �شعره النبطي.         

الفئات المستهدفة :
m  طالب وطالبات مرحلة التعليم الأ�شا�ش���ي )احللقة الثانية( يف املدار�س احلكومية 

واخلا�شة.
m طالب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي يف املدار�س احلكومية واخلا�شة.

شروط المسابقة :
m الت�شابق يف هذه امل�شابقة يكون فرديًا.

m  يتم اختيار اإحدى الق�شائد التي يرتبط مو�شوعها ب�شعار الدليل لهذا العام )لعيون 
الإمارات نبدع(.

m ي�شرتط اأن تكون الق�شيدة من تاأليف امل�شارك اأو امل�شاركة نف�شها.
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mاأن يلقى املت�شابق الق�شيدة ممثاًل للمعنى.
m اأن يقدم املت�شابق منوذجًا من اأعماله ال�شابقة .

آلية التنفيذ :
m  نطرح امل�ش���ابقة على طلبة مرحلة التعليم الأ�شا�ش���ي ومرحل���ة التعليم الثانوي ويتم 
تعبئة ا�ش���تمارة ال�شرتاك يف امل�شابقات للطلبة الراغبني يف امل�شاركة.. وتر�شل اإىل 

ق�شم الأن�شطة باملجال�س واملناطق التعليمية .
m  تر�ش���ح املدر�ش���ة طالب اأو طالبة للت�ش���ابق على م�ش���توى املنطقة التعليمية واختيار 

ثالثة طالب وثالث طالبات من كل مرحلة للت�شابق على م�شتوى الدولة.  
m.  يتم ت�ش���كيل جلنتني حتكيم على م�شتوى الدولة لختيار اأف�شل ثالثة طالب وثالث 

طالبات يف كل مرحلة تعليمية .

معايير التحكم :

الدرجة املعايري م�سل�سل

20 ال�شحة اللغوية. 1

20 عمق الفكرة. 2

15 مو�شيقى للق�شيدة. 3

15 دقة التعبري. 4

20 جمال الت�شوير. 5

10 ح�شن الإلقاء. 6

100 املجموع
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مستوى التكريم : 
m املراكز الثالثة الأوىل للطالب واأخرى للطالبات احللقة الثانية.

m املراكز الثالثة الأوىل للطالب واأخرى للطالبات للمرحلة الثانوي.

التوقيتات :
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة :الأ�شبوع الرابع من يناير 2014م.  

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من مار�س 2014م.

m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الرابع من اإبريل 2014م.
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) 11 (  مسابقة
القصة القصيرة 

األهداف :
- الك�شف عن املواهب يف جمال الق�شة الق�شرية .  1

- متكني الطالب من التناف�س يف جمال التعبري الق�ش�شي.  2

- الرتقاء بفن الق�شة الق�شرية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها .  3

- توجيه طاقات املعلمني اإىل رعاية هذا الفن الأدبي.  4

الموضوع :

m  يت�شابق الطالب والطالبات يف كتابة ق�شة ق�شرية من حيث الأحداث والأ�شخا�س 
من  واقع املجتمع الإماراتي يف �شوء ال�شعار ) لعيون الإمارات نبدع ( .

الفئات المستهدفة :
m  ط���الب وطالب���ات احللقة الأوىل ) 4 و 5 ( م���ن مرحلة التعليم الأ�شا�ش���ي يف جميع 

املدار�س احلكومية واخلا�شة.
m  ط���الب وطالب���ات احللقة الثانية ) 6 ������ 9 ( من مرحلة التعليم الأ�شا�ش���ي يف جميع 

املدار�س احلكومية واخلا�شة.
12 ( من يف جميع املدار����س احلكومية   � m  ط���الب وطالب���ات املرحل���ة الثانوي���ة ) 10 

واخلا�شة.

الشروط و آليات التنفيذ :
m  تكون الق�شة من عمل الطالب اأو الطالبة .. ومل ي�شبق ن�شرها اأو التقدم بها يف اأي 

م�شابقة من قبل .

m  تكت���ب الق�ش���ة باللغة العربي���ة الف�ش���حى .. ويراع���ى يف كتابتها ح�ش���ن التنظيم 
وا�شتخدام عالمات الرتقيم .. وو�شوح اخلط .
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m  يراعى يف كتابة الق�شة الأ�شلوب الق�ش�شي وتوافر املقومات واملوا�شفات والعنا�شر 
الفنية للق�شة الق�شرية .. ويف�شل املراوحة بني اأ�شلوبي ال�شرد واحلوار .

 A4 ل تقل عدد �شفحات الق�شة عن ) 3 ( �شفحات ، ول تزيد عن ) 5 ( �شفحات  m
10 ( �شفحات حجم   �  بخالف الغالف بالن�شبة لطلبة احللقة الأوىل ، ومابني ) 5 

A 4  لطلبة احللقة الثانية.

m  تدون البيانات اخلا�ش���ة بالطالب اأو الطالبة على غالف الق����شة ) عنوان الق�شة 
– ال�شم – املدر�شة – املنطقة التعليمية – ا�شم امل�شرف (.

m تكتب الق�شة على الكمبيوتر .. وتقدم من اأ�شل و�شورتني.
m  تتم ت�شفية املت�ش���ابقني يف املناطق التعليمية مبعرفة وحدات الأن�شطة وامل�شابقات 
الرتبوية ، وتوجيه اللغة العربية .. لختيار عدد اأربع ق����ش�س ) 2 بنني + 2 بنات( 
عن كل مرحلة واإر�شالها اإىل ق�شم التناف�شية  اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات 

العلمية – بدبي .

m  ت�ش���لم الق�ش����س الفائزة اإىل جل���ان التحكيم على خمتلف امل�ش���تويات قبل املوعد 
املح���دد للتحكي���م باأ�ش���بوعني عل���ى الأقل .. لكي يت�ش���نى لأع�ش���اء اللجن���ة قراءة 

الق�ش�س وتقيمها.. متهيدًا ملناق�شة املت�شابقني .

m  �شيخ�شع املت�شابقون  املر�شحون للمناق�شة من قبل جلنة التحكيم .
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل

10 طرافة الفكرة وجدة عر�شها . 1

15
البعد اخليايل يف الق�شة ) يف ال�شخ�شيات � الأحداث � املكان 

� الزمان ...(.
2

10 لغة الق�شة والتزامها بالعربية الف�شحى. 3

20
جودة احلبك���ة  تفاعل الأحداث وال�شخ�ش���يات – الإثارة 

–العقدة – حلظة التنوير . 4

5 تنظيم الكتابة ، وا�شتخدام عالمات الرتقيم. 5

10 �شالمة اللغة ودقة التعبري وجمال الأ�شلوب. 6

15 قيمة الق�شة يف �شوء ما تعالج من  م�شكالت. 7

15
قدرة الطالب اأو الطالبة على ا�شتيعاب الق�شة ، 

وعر�شها اأثناء املناق�شة.
8

100 املجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة
m  التحكيم على م�شتوى املدر�شة : الأ�شبوع الثاين من مار�س 2014م . 

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثالث من ابريل 2014م .
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الأول مايو 2014م.

مستويات التكريم :
m اأف�شل ثالثة طالب.
mاأف�شل ثالث طالبات.
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ثانيًا : األولمبياد 
الوطنية
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األوملبياد الوطنية
اجلزء الثاني
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) 1( أولمبياد النحو 
في اللغة العربية

األهداف  :
- الإ�شهام يف العناية باللغة العربية واملحافظة عليها والرتقاء بها.  1

- تكوين اجتاهات اإيجابية من قبل الطلبة نحو قواعد النحو  .  2

- رفع امل�شتوى التح�شيلي يف مادة اللغة العربية عامة ويف النحو خا�شة  3

-  متكني الطلبة من قواعد النحو الوظيفي الذي ينعك�س اإيجابًا على مهاراتهم اللغوية   4
من حتّدث وقراءة وكتابة ) قراءة جميع الن�شو�س وفهمها وخا�شة القراآن الكرمي 

من غري حلن يخّل باملعنى ( .
- حماية ل�شانهم وقلمهم من اخلطاأ والزلل .  5

- الك�شف عن املتفوقني واملوهوبني ورعايتهم لتنمية قدراتهم اللغوية .  6

- اإثارة التناف�س ال�شريف بني الطلبة لإحراز مراكز متقدمة على م�شتوى الدولة .  7

-  اإعداد جيل قادر على احلوار والبحث والتاأليف بلغة �شليمة يف مرحلة اجلامعة وما   8
بعدها .

آلية المسابقة :
m  يتناف�س الطلبة املر�ش���حون للم�ش���ابقة ب�ش���ورة جماعية يف الختبارات التحريرية  

وب�شورة فردية يف الختبارات املهارية ال�شفوية  .
m  ميث���ل كل منطق���ة تعليمية طالبت���ان وطالبان متفوقان يف قواعد النحو، على �ش���وء 
نتائج الختبارات التحريرية التي ي�شممها موجهو اللغة العربية يف املنطقة ، وترفع 

الت�شفيات النهائية لوزارة الرتبية .
m يتّم التناف�س يف اإطار جانبني للم�شابقة كالتايل :

m  جانب نظري حتريري على م�شتوى املدر�شة واملنطقة والدولة ، وزنه الن�شبى  )70( 
درجة .
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m جانب مهاري �شفوي على م�شتوى الدولة وزنه الن�شبي ) 30 (  درجة.

المستهدفون :
m  طلب���ة وطالبات امل�ش���توى الثاين ) ال�ش���ف الرابع واخلام�س ( م���ن مرحلة التعليم 

الأ�شا�شي.
m  طلبة وطالبات امل�ش���توى الثالث ) ال�ش���ف ال�شاد�س وال�ش���ابع ( من مرحلة التعليم 

الأ�شا�شي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة .
m  طلب���ة وطالبات امل�ش���توى االرابع ) ال�ش���ف الثامن والتا�ش���ع ( م���ن مرحلة التعليم 

الأ�شا�شي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة .

موضوعات المسابقة :
اأوًل : اجلانب النظري التحريري: ) على م�ستوى املدر�سة واملنطقة والدولة (

m  املو�ش���وعات املطلوبة التي تقع يف اأ�شا�ش���يات النحو عامة والدرو�س املقررة يف 
املنهج الدرا�شي من ال�شف الثاين وحتى ال�شف اخلام�س 

ثانياً : اجلانب املهاري ال�سفوي ) على م�ستوى املدر�سة واملنطقة والدولة ( .

  تطلب جلنة التحكيم من كل طالب مت�سابق :

 . �شحيحًا  �شبطًا  الكلمات  اأواخر  �شبط  مراعيًا  ق�شريًا  ن�شًا  يقراأ  • اأن 
ب( طلبة  احللقة الثانية :

اأوًل : اجلانب النظري التحريري: ) على م�ستوى املدر�سة واملنطقة والدولة (.

•  املو�شوعات واملفاهيم النحوية املطلوبة تدور حول اأ�شا�شيات النحو عامة والدرو�س 
املقررة يف املنهج الدرا�شي  .

ثانياً : اجلانب املهاري ال�سفوي ) على م�ستوى املدر�سة واملنطقة والدولة ( .

  تطلب جلنة التحكيم من كل طالب مت�شابق :
 • اأن يقراأ ن�شًا ق�شريا مراعيًا �شبط اأواخر الكلمات �شبطًا �شحيحًا. 
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 آليات التنفيذ :
m  تقوم كل مدر�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة عن طريق و�ش���ائل الإعالن املتاحة ، ويتم 
ت�ش���جيل اأ�ش���ماء الراغبني يف دخول امل�ش���ابقة  لدى معلم اللغة العربية واحلا�شلني 
على م�ش���توى حت�شيلي عال يف النحو، من خالل اختبارات ت�شخي�شية جترى لكافة 

الطلبة من بداية العام الدرا�شي 2014/2013م .
m  يقوم معلمو اللغة العربية باملدر�ش���ة بتدريب الطلبة امل�ش���اركني بالتن�ش���يق واملتابعة 
والتع���اون من قبل موجهي املادة باملنطقة من خالل الربنامج املعد من بداية العام 

وحتى موعد امل�شابقة .                                                              
 m  جترى امل�شابقة على م�شتوى املدر�شة من خالل اختبار حتريري، يقي�س املو�شوعات 
واملفاهيم النحوية ، وتبنى  اأ�شئلته بحيث تغطي م�شتويات التفكري ول�شيما العليا ، 

وترتاوح مابني املو�شوعية واملقالية يف النحو .
m  وترفع اأ�ش���ماء الطلبة الأوائل ، ) اأربع طلبة ( من كل مدر�شة للتعليم الأ�شا�شي ح+1 

ح2 الذكور والإناث اإىل من�شق الأن�شطة يف املنطقة التعليمية.

m  يقوم من�ش���ق الأن�ش���طة الطالبية باملنطقة التعليمية بالتن�ش���يق واملتابعة مع موجهي 
امل���ادة لت�ش���كيل جلان حتكيم على م�ش���توى املنطق���ة ، واختيار اأف�ش���ل ثالثة طالب 
واأف�ش���ل ث���الث طالبات على �ش���وء نتائ���ج الختب���ارات التحريرية يف املو�ش���وعات 
النحوية ، والتي يعّدها موجهو اللغة العربية يف املنطقة  ثم تر�ش���ل ك�ش���وف باأ�شماء 
الأوائل اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية يف وزارة الرتبية والتعليم ، 

ون�شخة اإىل املوجه الأول للمادة .
 m  يقوم ق�شم الأن�شطة التناف�شية بالوزارة بالتن�شيق مع املوجه الأول ملادة اللغة العربية 
لو�ش���ع اأ�شئلة الت�شفيات النهائية من خالل الختبارات التحريرية يف املو�شوعات 
واملفاهيم النحوية ، واجلانب املهاري يف القراءة بلغة �شليمة ف�شيحة تعك�س متّكن 

الطالب املت�شابق يف النحو وح�شن توظيفه له يف مهاراته اللغوية .
m  يقوم ق�شم الأن�شطة التناف�شية بالوزارة بالتن�شيق مع املوجه الأول ملادة اللغة العربية 

لت�شكيل جلان حتكيم ورفع اأ�شماء الأوائل على م�شتوى الدولة  طالبني وطالبتني .
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
60 الختبار الكتابي. 1

40 الختبار ال�شفوي. 2

100 املجموع

توقيتات المسابقة 
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة : الأ�شبوع الثالث من فرباير 2014م.

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثاين من فرباير 2014م .  
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الثالث من اإبريل 2014م .

مستويات التكريم :
m تقوم املنطقة التعليمية بتكرمي الطلبة الأوائل يف امل�شابقة على م�شتوى املنطقة.

m تقوم املنطقة التعليمية بتكرمي املعلمني واملوجهني امل�شرفني املدربني للمت�شابقني.
m  يك���ّرم الطلبة الفائزون باملراك���ز الثالث مراكز الأوىل للبنني واأخرى للبنات يف كل 

م�شتوى على م�شتوى الدولة من قبل الوزارة .                     
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) 2 ( أولمبياد
اللغـة العــربيـــة

أهداف المسابقة :
1. اإثارة اهتمام الطلبة وتنمية اجتاهاتهم الإيجابية نحو اللغة العربية .

2. الإ�شهام يف العناية باللغة العربية واملحافظة عليها ، والرتقاء بها .
3. تنمية قدرات الطلبة املتفوقني املعرفية والإبداعية والتوا�شلية. 

4.  ربط الطالب بلغته ، فيح�س بجمالها ، ويقبل على القراءة يف جمالتها ، مما يرثي 
ر�شيده اللغوي ، ويعزز خرباته الثقافية والفكرية والتعبريية .

5. تعزيز جمالت الت�شال العلمي والثقايف بني الطلبة املتفوقني .

مراحل المسابقة :
املدر�شة   f املنطقة التعليمية f الوزارة f امل�شاركة يف الوملبياد الدولية .

جوانب التسابق   :
1. اجلانب املعريف :

وه���و عب���ارة ع���ن اأ�ش���ئلة مو�ش���وعية  ومقالي���ه ، ، يف جمالت اللغ���ة العربي���ة )الفهم 
وال�ش���تيعاب والقراءة الناقدة والأدب والن�ش���و�س والنحو والبالغ���ة  والعرو�س والإمالء 
وغريها( مما در�ش���ه الطالب يف املراحل املختلفة ، ومن الثقافة اللغوية العامة التي تكون 

يف م�شتوى طلبة هذه املرحلة .
2. اجلانب املهاري ) الأداء العملي ( : 

وي�شمل املهارات ) ال�شفوية والكتابية ( يف املناهج الدرا�شية.

مجاالت التسابق :
املجال  ال�سفوي :
اأ( اإلقاء ال�سعر : 

m  يتم اختيار مقطوعة �ش���عرية من ع�ش���رة اأبي���ات ، على اأن تكون من ال�ش���عر الذي 
يت�شم بال�شهولة والو�شوح ، وميكن قيا�س الإلقاء من خالله .
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ب(  اخلطابة :
m  تق���دم للطالب/الطالب���ة خطبة من اختي���ار جل���نة التحكي���م ، وتكون يف حدود 

ع�شرة اأ�شطر .
ج ( احلديث الإذاعي ) يراعي عنا�سر احلديث الإذاعي ( .

د ( العر�س التقدميي لورقة بحثية ) يدور املو�سوع حول �سعار الدليل (.
جمال الكتابة :  

 يكتب الطالب يف واحد من الفنون الأدبية الآتية :
 ) ا  ( املقالة :

m  تتناول ق�شية اجتماعية ، يراعى اأن تكون قريبة من فكر الطالب وم�شتواه ، 
يف حدود ع�شرين �شطرًا .

ب( التلخي�س : 
m  ويطلب فيه تلخي�س مقالة مكونة من �شفحة واحدة اإىل ربع حجمها تقريبًا، 
على اأن يكون التلخي�س باأ�ش���لوب الطالب ، ووفق ال�شوابط الفنية املتعارف 

عليها للتلخي�س .
ج( ال�شرية الغريية وفق اأ�شولها .

الفئات المستهدفة :
ط���الب وطالبات  مرحلة التعليم الأ�شا�ش���ي ) احللق���ة الثانية  امل�ش���توى الرابع ( ومرحلة 

التعليم الثانوي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة.

شروط المسابقة :
m اأن يكون الطالب اأو الطالبة من اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة .

m  اأن يك���ون الطالب اأو الطالبة م�ش���جاًل �ش���من ال�ش���فوف م���ن ) 8 – 12 ( يف العام 
الدرا�شي 2014/2013م .

m املدار�س اخلا�شة معنية بهذه امل�شابقة كنظريتها من املدار�س احلكومية .
m  تختار املدر�ش���ة )اأو املنطقة( �ش���تة طلبة كحد اأعلى من املتفوقني يف اللغة العربية 

واآدابها ليمثلوها يف امل�شابقة .
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آلية التنفيذ :
املرحلة الأوىل : )على م�شتوى املدر�شة( : 

m  تقوم املدر�شة بت�شجيل الطلبة الراغبني يف ال�شرتاك يف امل�شابقة ، بعد الإعالن 
عنها بالطرق املتاحة يف املدر�شة .

m  تقوم املدر�ش���ة باختيار الطلبة الذين �ش���يمثلونها على م�شتوى املنطقة ، على األ 
يزيد عددهم على �شتة طالب .

m  يق���وم بتدريب هوؤلء الطلبة جمموعة من معلمي اللغ���ة العربية � يتم اختيارهم 
مبعرفة التوجيه واإدارة املدر�شة .

 املرحلة الثانية : )على م�ستوى املنطقة(: 

m  ت�ش���كل جلن���ة مبعرفة املنطقة مل���ادة اللغة العربية لإدارة �ش���وؤون امل�ش���ابقة على 
م�شتوى املنطقة.

m  تعقد اللجنة امل�ش���رفة على م�ش���توى املنطقة اجتماعًا تنويريًا الطلبة امل�شاركني 
لتعريفهم بالإجراءات اخلا�ش���ة بامل�ش���ابقة قبل وقت كاف من اإجراء امل�ش���ابقة 

على م�شتوى املنطقة .

m  يتم اإجراء امل�ش���ابقة على م�ش���توى املناطق التعليمية بني الطلبة امل�ش���اركني من 
مدار�س املنطقة يف الوقت واملكان املحددين بالتن�شيق مع اإدارة كل منطقة حتت 
اإ�ش���راف التوجيه الأول، واإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�شابقات العلمية ) ق�شم 

الأن�شطة التناف�شية (.

m  تق���وم املنطقة باختيار �ش���تة ط���الب ممن تفوق���وا يف امل�ش���ابقة ، لتمثيلها على 
امل�شتوى العام للدولة ، وتر�شل الأ�شماء اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات 

العلمية )ق�شم الأن�شطة التناف�شية( .

m  ت�شكل املنطقة جلنة من املوجهني واملعلمني لتدريب الطلبة الذين �شيمثلونها يف 
امل�شابقة.
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 املرحلة الثالثة )على م�ستوى الدولة( :

1.  يتم و�ش���ع اأ�ش���ئلة امل�ش���ابقة العامة للغة العربية على م�ش���توى الدولة مبعرفة املوجه 
الأول للغة العربية واللجنة امل�شكلة .

2.  يعقد اختبار عام للطلبة امل�شاركني على م�شتوى الدولة يف وقت ومكان حتدده اللجنة 
امل�شرفة ، بالتن�شيق مع اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية يف وزارة الرتبية 

والتعليم .

3.  يت���م اختيار الطلبة الذين �شي�ش���اركون يف املع�ش���كرات التدريبية لطلبة امل�ش���اركات 
اخلارجية على م�شتوى الدولة وفق الدرجات الأعلى بعد اإجراء امل�شابقة .

معايير تحكيم المسابقة :
أواًل : الجانب المعرفي : )60( درجة  :

ويت�ش���من اأ�ش���ئلة مو�ش���وعية ولها )50( درجة ، واأ�ش���ئلة ذات اإجابات ق�ش���رية ، ولها 
)10( درجات .

ثانيًا : الجانب المهاري : )40( درجة .

اأ . جمال الإلقاء : 

اأ .  الإلقاء ال�شفوي : )يراعى عند التحكيم طالقة الطالب ، واإملامه باملو�شوع والتعبري 
عنه ، مع القدرة على الإقناع با�شتخدام اأ�شاليبه املختلفة( ، ي�شمل :

ب .  اإلق���اء ال�ش���عر : وله ع�ش���ر درج���ات ، ويتم حتكيم���ه من خالل من���وذج واحد فقط 
توحيدًا للمعايري ودقة التقومي .

ج . اخلطابة : ولها ع�ش���ر درجات ، ويتم حتكيمها من خالل منوذج واحد تختاره جلنة 
التحكيم اأي�شًا 
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ب . جمال الكتابة : 

املقالة :  وله���ا ع�ش���ر درجات ، ومعاي���ري التحكيم فيها تتحدد يف : )�ش���حة الأفكار 
و�شمولها ، وجمال الأ�شلوب ، وح�شن التنظيم وتق�شيم الفقرات ، و�شالمة 

الكتابة من الأخطاء ، وجمال اخلط(.
فن التلخي�س :  ول���ه ع�ش���ر درجات ، ويراع���ى اأن يكون باأ�ش���لوب الطال���ب ، ووفق 

ال�شوابط الفنية للتلخي�س .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
 m  اختيار الت�ش���فية الأوىل )املرحلة الأوىل على م�ش���توى املدر�شة( الأ�شبوع الرابع من 

نوفمرب 2013م .
m  اختيار الت�شفية الثانية )املرحلة الثانية على م�شتوى املناطق( الأ�شبوع الثالث من 

يناير 2014م .
m  اختيار الت�ش���فية الثالثة )املرحلة الثالثة على م�ش���توى الدولة( الأ�شبوع الثاين من 

مار�س 2014م .

مستوى التكريم :
m على م�شتوى املنطقة : اأف�شل �شتة طالب ، واأف�شل �شت طالبات .

m على م�شتوى الدولة :
9( ، وفئة الثانوي على م�ش���توى  m  الط���الب الث���الث الأوائ���ل يف فئة ال�ش���فوف )7 - 

الدولة.
9( ، وفئة الثانوي على م�ش���توى  m  الطالب���ات الث���الث الأوائل يف فئة ال�ش���فوف )7 - 

الدولة.
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املشروعات
اجلزء الثالث
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)1( الملتقى الطالبي الخليجي األول 
لإلبداعات األدبية

 
اوآل : القصة القصيرة :

األهداف :
1 - الك�شف عن املواهب يف جمال كتابة الق�شة الق�شرية .

2 - متكني الطلبة من التناف�س يف هذا املجال.

3 - الرتقاء بفن الق�شة الق�شرية .

4 - توجيه طاقات املعلمني اإىل رعاية هذا الفن.

الموضوع:
يت�ش���ابق الطلبة يف كتابة ق�ش���ة ق�ش���رية مراعني عنا�ش���رها الفنية من   واقع املجتمع 

الإماراتي يف �شوء ال�شعار ) لعيون الإمارات نبدع ( .
الفئات المستهدفة :

m طلبة احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�شا�شي ) مواطنني فقط ( .
m طلبة مرحلة التعليم الثانوي ) مواطنني فقط (.

الشروط و آليات التنفيذ :
m  تكون الق�شة من عمل الطالب اأو الطالبة .. ومل ي�شبق ن�شرها اأو التقدم بها يف اأي 

م�شابقة من قبل .

m  تكتب الق�ش���ة باللغة العربية الف�شحى .. وتراعى يف كتابتها عنا�شر بنائها الفنية 
وا�شتخدام عالمات الرتقيم .. وو�شوح اخلط .

. 4 A عدد �شفحات الق�شة، مابني ) 5 و 10 ( �شفحات حجم m

m  تدون البيانات اخلا�ش���ة بالطالب اأو الطالبة على غالف الق����شة ) عنوان الق�شة 
– ال�شم – املدر�شة – املنطقة التعليمية – ا�شم امل�شرف (.

m تكتب الق�شة على الكمبيوتر .. وتقدم من اأ�شل و�شورتني.
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m  تتم ت�ش���فية املت�ش���ابقني يف املناط���ق التعليمية مبعرفة وحدات الأن�ش���طة، وتوجيه 
اللغة العربية .. لختيار اأربع ق����ش����س ) 2 بنني + 2 بنات (واإر�ش���الها اإىل ق�ش���م 

التناف�شية– دبي .
m  ت�ش���لم الق�ش����س الفائزة اإىل جل���ان التحكيم على خمتلف امل�ش���تويات قبل املوعد 
املحدد للتحكيم باأ�شبوعني على الأقل .. لكي يت�شنى لأع�شاء اللجنة قراءة الق�ش�س 

وتقيمها.. متهيدًا ملناق�شة املت�شابقني .
m  �شيخ�شع املت�شابقون اأ�شحاب الأعمال املر�شحة للمناق�شة من قبل جلنة التحكيم 

معايير التحكيم :
الدرجة املعايري م�سل�سل

25 طرافة الفكرة وجدة عر�شها . 1

25
البعد اخليايل يف الق�شة ) يف ال�شخ�شيات � الأحداث � املكان 

� الزمان ...(.
2

20 لغة الق�شة والتزامها بالعربية الف�شحى. 3

20
– الإثارة   – وال�شخ�شيات  الأحداث  تفاعل  احلبكة  جودة 

العقدة – حلظة التنوير .
4

10 تنظيم الكتابة ، وا�شتخدام عالمات الرتقيم. 5

100 املجموع

ثانيا : الشعر  :
ماهية ال�سعر

يعد ال�ش���عر �ش���من اإطار الأدب الأكرث اأهمية بالن�ش���بة لالأدب العربي ، اإذ عده النقاد 
)دي���وان الع���رب ( واملعرب عن نزعته���م يف احلياة وروؤيتهم لها ، وقد ح���دده العرب قدميًا 
فقال���وا: اإن���ه الكالم املوزون املقفى ، وعرفه قدامه ب���ن جعفر اأنه ) قول موزون مقفى يدل 

على معنى ( . اأما ابن ر�شيق القريواين فريى اأن ) اللفظ ج�شم روحه املعنى ( .
كان ال�شعر كان على راأ�س الفنون الأدبية ، فهو اأكرثها اجتاهًا اإىل عامل اخليال وامل�شاعر 
الإن�شانية. قال برغ�شون ) اإن ال�شعر ي�شدر عن النفعال املبدع ( وقال غوته )اإن على ال�شاعر 

العظيم األ يبحث يف احلياة عن العظمة ، بل عليه اأن يدخل هذه العظمة يف احلياة (. 
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وق���ال اأفالطون ) ال�ش���اعر كائن اأث���ريي مقد�س ذو جناحني ل ميك���ن اأن يبتكر قبل اأن 
يلهم فيفقد �شوابه وعقله ( .

وميكننا يف النهاية اخلروج مبحاولة تعريف جامعة وهي اأن ال�ش���عر فن من اللغة يكون 
يف جممل ما يكون مرتبطًا بالوزن ، ويرمى اإىل التعبري عن �ش���ئ اأو اليحاء به و�ش���يلته من 
ذلك مناذج لفظية يكون لالإيقاع فيها وللتناغم ولل�ش���ورة من الأهمية ما ي�شاوي امل�شمون 

اأو ما يفوقه يف بع�س الأحيان .
واإذا كان ال�شعر اأدبًا م�شرتكًا بني الأمم ، فاإن لل�شعر عند العرب املكانة العليا والأهمية 

الأوىل من خالل الع�شور املختلفة .

األهداف :

m  ت�ش���جيع املدار�س واملدر�ش���ني والطالب على العناية بال�ش���عر قدميه وحديثه قراءًة 
وحتلياًل وتذوقًا .

m �شقل اأذواق الطلبة وم�شاعدتهم على تذوق ال�شعر واإلقائه على نحو معرب .

m اإتاحة الفر�شة اأمام الطلبة املوهوبني لإظهار مواهبهم يف النظم اأو الإلقاء .

m  فت���ح الأب���واب اأمام الطلبة لينتقلوا من تذوق ال�ش���عر واإلقائ���ه اإىل كتابته اإذا اأمكن 
ذلك. 

المستهدفون
 طلبة املرحلة الثانوية يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة .

املجال  :
 جمال نظم ال�شعر :

 ال�شعر العربي الف�شيح .
 ال�شعر النبطي.

الموضوع  :
 يقوم املت�ش���ابق يف جمال )نظم ال�ش���عر ( بنظم ق�ش���يدة �ش���عرية باللغة الف�شحى اأو 

ال�شعر النبطي تعرب عن �شعار ) لعيون الإمارات نبدع( .
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الشروط وآليات التنفيذ :
نظم ال�شعر:

m الت�شابق يف هذه امل�شابقة يكون )فرديًا( .
m ي�شرتط اأن تكون الق�شيدة من تاأليف املت�شابق نف�شه .

m اأن يلقى املت�شابق الق�شيدة ممثاًل للمعنى .
m اأن يراعي املت�شابق ال�شالمة اللغوية “ وقواعد اللغة العربية “ .

m  تر�ش���ل اأ�شماء املت�شابقني اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�شابقات العلمية – دبي عن 
طريق املنطقة التعليمية ، دون اإجراء ت�شفيات على م�شتوى املدر�شة واملنطقة .

m  تر�ش���ل امل�شاهمات بخط اليد ون�شخة مطبوعة اأما بيانات الطالب فتكتب على ورقة 
منف�شلة .

معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 ال�شحة اللغوية. 1

20 عمق الفكرة. 2

15 مو�شيقى الق�شيدة. 3

15 دقة التعبري. 4

20 جمال الت�شوير. 5

10 ح�شن الإلقاء. 6

100 املجموع
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة
m التحكيم على م�شتوى املدر�شة :الأ�شبوع الثاين من يناير 2014 م .

m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الأول من فرباير 2014 م. 
m التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الرابع من فرباير 2014 م .

مستويات التكريم :
. m اأف�شل ثالثة طالب 

m اأف�شل ثالث طالبات . 
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) 2 ( مشروع 
الخط العربي 

اخل���ط العربي كما يق���ول ابن خلدون » من جملة ال�ش���نائع الإن�ش���انية ، يتطور بتطور 
العم���ران » وها نحن ن�ش���هد اليوم نه�ش���ة عمرانية وازدهارًا ت�ش���كل الكتاب���ة واخلط فيها 

املطبوعات ب�شكلها الكثيف من ال�شحيفة اإىل الكتاب .

األهداف : 
1 - الك�شف عن ذوي امللكات من التالميذ يف كتابة اخلط اجلميل .

2 - ت�شجيع املعلمني واملعلمات على الهتمام بتجويد اخلط .

3 - حت�شني الكتابة باأنواع خمتلفة من اخلطوط .

المستهدفون :
ط���الب وطالبات جميع املراحل التعليمية ) احللقة الأوىل والثانية ( يف جميع املدار�س 

احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة .

الموضوعات : 
كتابة عبارات هادفة حول �ش���عار امل�ش���ابقات " لعيون الإمارات نبدع " م�ش���تخدمًا خط 

الرقعة اأو الن�شخ اأو اأي نوع من اأنواع اخلطوط الأخرى .

آليات التنفيذ : 
اأ. على م�ستوى املدر�سة : 

m يتم الإعالن عن امل�شروع با�شتخدام و�شائل الإعالن املتاحة .
m  ير�شح اأحد معلمي اللغة العربية لتنفيذ ور�س تدريبية للطلبة الراغبني يف ال�شرتاك 

تنتهي هذه الور�س مبعر�س م�شغر للوحات التي مت تنفيذها .

ب. على م�ستوى املنطقة التعليمية : 
تقوم وحدات الأن�ش���طة وامل�شابقات العلمية باملنطقة بت�شكيل جلنة حتكيم من موجهي 
اللغ���ة العربية للمرور على املدار�س امل�ش���اركة التي نظمت معار�س للخط واختيار اأف�ش���ل 
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ث���الث مدار����س ذكور واأخ���رى لالإناث يف كل حلق���ة واإر�ش���ال النتائج اإىل اإدارة الأن�ش���طة 
الطالبية وامل�شابقات العلمية .

ت. على م�ستوى الدولة : 
تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بتنظيم معر�س للخطوط العربية 
للمدار����س الت���ي مت تر�ش���يحها من املناط���ق التعليمية وتنظيم م�ش���ابقة ب���ني الطلبة اأثناء 

املعر�س ثم عر�س اأعمال الفائزين والتكرمي .

التوقيتات : 
m  تنتهي اأعمال الور�س واملعار�س على م�ش���توى املدر�ش���ة يف الأ�شبوع الثالث من يناير 

2014م .

m  تنتهي اأعمال التحكيم على م�شتوى املناطق التعليمية يف الأ�شبوع الثالث من فرباير 
2014م .

m يقام املعر�س املركزي يف �شهر ابريل 2014م .
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)3( مشروع 
سوق عكاظ

التعريف : 

هو مكان يخ�ش�س لفنون ال�شعر ونقده .

 األهداف : 
ي�سعى امل�سروع اإىل : 

1. ت�شليط ال�شوء على الرتاث العربي الأدبي .
2. الك�شف عن النابغني من الطلبة يف نظم ال�شعر العمودي .

ال�شعر  نظم  يف  والكتابة  الإطالع  على  ال�شعراء  الطلبة  من  املوهوبني  ت�شجيع    .3
العمودي.

4. اإثارة التناف�س الإيجابي بني الطلبة املوهوبني .

الفئة المستهدفة : 
املدار�س احلكومية واخلا�شة  الثانوية يف جميع  املرحلة  الثانية  طلبة مدار�س احللقة 

على م�شتوى الدولة .

آليات التنفيذ : 
اأ. على م�ستوى املدر�سة : 

m  تقوم كل مدر�شة حكومية اأو خا�شة بالإعالن عن امل�شروع با�شتخدام و�شائل العالن 
املتاحة .

m  يتم اختبار وتدريب الطلبة الراغبني يف ال�شرتاك ممن لديهم ملكات ال�شعر ونقده.

m تر�شل اأ�شماء الطلبة اإىل وحدة الأن�شطة وامل�شابقات الطالبية باملنطقة التعليمية .



73

m  يتم تكليف اأحد معلمي اللغة العربية باملدر�شة بتدريب الطلبة امل�شاركني حلني وقت 
ال�شرتاك على م�شتوى املنطقة .

m  يقوم توجيه اللغة العربية يف املنطقة مبتابعة  تدريب الطلبة امل�شاركني يف امل�شروع.
ب. على م�ستوى املنطقة :

m  تقوم املنطقة التعليمية بالإعالن عن امل�شروع ، ويقت�شر على طلبة احللقة الثانية 
ومرحلة التعليم الثانوي .

m  يتم ت�شكيل جلنة فنية من موجهي وموجهات اللغة العربية لختيار اأف�شل الطلبة 
املوهوبني على م�شتوى املنطقة .

ت. على م�ستوى الوزارة :
ال�شوق  بتنظيم  العلمية بوزارة الرتبية  الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات  اإدارة  m  تقوم 

على م�شتوى الدولة بحيث يخ�ش�س لكل منطقة ركن خا�س لعر�س فعاليتها.
m ي�شتمر ال�شوق ملدة يومني متتاليني .

m تخ�ش�س جل�شات �شباحية وم�شائية ويتم ا�شت�شافة نقاد معروفني يف كل جل�شة .
m يتم تكرمي الفائزين وامل�شاركني على م�شتوى الدولة .

m يتم تنفيذ ور�س تدريبية يف كتابة ال�شعر واأوزانه واإلقائه. 

التوقيتات  : 
m تنتهي فعاليات ال�شوق على م�شتوى املدر�شة : يف الأ�شبوع الثال�ث من يناير 2014م.

m ينتهى امل�شروع على م�شتوى الدولة يف الأ�شبوع الثالث من اأبريل 2014م .
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)4(  المشروع الوطني للقراءة
 تحت شعار بقراءتي .. أرتقي

أهداف المشروع :
1. تنمية قدرات الطلبة الفكرية واللغوية والتعبريية .

2. تزويد الطلبة بخربات علمية ومعرفية وثقافية .
3. تعويد الطالب على القراءة كعادة اإيجابية .

4. اإ�شباع ميول ورغبات واجتاهات الطلبة و�شقل �شخ�شياتهم .
5. اإك�شاب الطالب مهارة التعلم الذاتي وحتمل امل�شئولية .

6. تن�شئة جيل من املبدعني والكتاب واملفكرين .

المستهدفون :
جميع طلبة املراحل التعليمية ) بنني – بنات ( يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة 

على م�شتوى املناطق التعليمية .

توجهات عامة :
m  يب�داأ تنفي�ذ امل�ش����روع مع بداي�ة الع�ام الدرا�ش����ي 2014/2013م يف جمي�ع املراح�ل 

التعليمي�ة ) احللقة الأوىل – احللقة الثانية – املرحلة الثانوية ( .

آليات تنفيذ المشروع :
1.  تقوم وحدات الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية يرفع خطة الربام���ج والفعاليات التي 
�ش���يتم تنفيذها اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالوزارة مع بداية 

العام.
 2.  ت�ش���كل اإدارة الأن�ش���طة جلن���ة للمرور عل���ى املناط���ق لتقييم فعالي���ات خطة العمل 

والوقوف على الإيجابيات  وال�شلبيات من خالل معايري خا�شة للتحكيم.
3.  تقوم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية باختيار وتكرمي اأف�شل الربامج 

والأن�شطة التي نفذت.
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معايير التقييم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 ال�شمات ال�شخ�شية. 1

25 ثالثة التعبري. 2

25 جودة التلخي�س. 3

25 الفائدة التي حققها. 4

15 عدد الكتب املقروءة وتنوعها )جمد اأدنى ع�شرة كتب(. 5

100 املجموع

التوقيتات : 
m على م�شتوى املدر�شة :الأ�شبوع الرابع من يناير 2014 م .

m على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الأول من مار�س 2014 م. 

m على م�شتوى الدولة : �شهر اإبريل 2014 م .




