
ة  2021 - 2020 َنشَرة َغير َدوِريَّ
عليم قافة والتَّ ة إبداع لَتطوير الثَّ إصدار: َجمعيَّ

راسّي 2021 - 2020. ة إبداع للعام الدِّ ●  برنامج ُمسابقات َجمعيَّ
ة. كرمي املَدرسيَّ ●  َبعٌض ِمن ُصور َحفالت التَّ

راسّي املاضي. تي استضافت ُمسابقات العام الدِّ ● ُشكٌر وَتقديٌر للَمدارِس الَّ
● ُمقتطفاٌت ِمن انطباعات املَدارس َعن ُمسابقات إبداع.

ر إدخالها على ُمسابقات إبداع.  حسينات املقرَّ ● َمعلوماٌت عن التَّ

شَرة في هذه النَّ
ياضِيَّات القُطرِيَّةِ  تَكرميُ الفائزين يف مُسابقةِ الرِّ

ة – أَبو سنان بَّ اِسَعة َعشرة – َمدرَسة امَلَ التَّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

َموعد المسابقةنهاية التَّسجيلبداية التَّسجيلالُمساَبقة

ة الُقطريَّة احلادية  غة اإلجنليزيَّ ُمسابقُة اللُّ
والعشرون

10.09.202014.11.2020
 اجلمعة  15.01.2021 
       و*22.01.2021

ات الُقطريَّة العشرون ياضيَّ اجلمعة *21.05.2021 10.09.202012.12.2020ُمسابقُة الرِّ
 

غة الَعربّية الُقطريَّة الثَّانية َعشرة اجلمعة *19.03.2021         10.09.202013.02.2021ُمسابقُة اللُّ
و 26.03.2021

* قد َيطرأ تغيير َعلى طريقِة إجراِء املسابقاِت َوَموعِدها َوَسيتمُّ إعالم َحَضراتكم ُمسبًقا.

قًة  ����ام َعليكم، نقول لكم بدايًة، كّل عام وأنتم بألف خير، ونرجو لكم جميًعا َس����نًة تَعليِميًَّة ُموفَّ السَّ
حِة والعافية. استمراًرا لنَشاطاِت َجْمعيَّة إبداع، وتَتويًجا للنَّجاحات املتزايَدة يف تَنظيِم  وُمتَوَّجة بالصِّ
املس����ابقات يف املواضيع األساس����يَّة املختلفة، َفس����تقوُم َجْمعيَُّة إبداع ِبتنظيِم ثاث ُمسابقاٍت ُقطريَّة 

ياِضيَّات، واللُّغة الَعربيَّة على النَّحو التَّالي: لهذا العام يف َمواضيع اللُّغة اإلجنليزية، الرِّ

را�سّي 2021 - 2020   ة اإِبداع للعام الدِّ َبرَنامُج ُم�َساَبَقاِت َجْمعيَّ

ن بأسرع ما ميكن.  املدارُس الَّتي تُنجز َعمليَّة التَّسجيل كاملًة تَستلم ُكتَب التَّمرُّ
ياضيَّات واللُّغة الَعربيَّة.  ُمرفق إعانات املسابقات يف املواضيع الثَّاثة: اللُّغة اإلجنليزيَّة، الرِّ

 ُمرفق اقتراحات استضافة للُمسابقات الثَّاث من املدارس املشاركة.
.www.namtaz.com سيتمُّ رفع مناذج مختلفة لاختبارات على موقع اجلمعيَّة 

نوّي للَمدرسة.  نُوصي املدارس املعنيَّة باملشاركة بهذه املسابقات تسجيل مواعيدها يف التَّخطيط السَّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

الُم َعليكم، السَّ

ميالت امُلترمني، مالء والزَّ الزُّ

ياِت ِبسبِب انتشاِر جائحِة كورونا، َونأمُل أن يكوَن هذا العاُم  نَة املاضيَة بكثيٍر ِمن التَّحدِّ اختَتَمنا السَّ
ياتها الَّتي تَفِرُضها  لبية وَتدِّ ُمختلًفا، ِبحيُث تنتهي َمعه - بعوِن اهلل - هذه اجلائحة وآثارها السَّ
ًل  أوَّ اهلل  ِبفضِل  نا  َتكَّ وقد  خاصة،  َوالتَّربويَِّة  التَّعليميَِّة  ساِت  املؤسَّ َوَعلى  ًة  عامَّ ساِت  املُؤسَّ َعلى 
الَّتي  التَّحدياِت  َتاوِز  ِمن  اب،  والطُّ األَهِل  َوبتعاوِن  طواِقِمنا،  َوُجهوِد  واملُركِّزين  املُدراِء  وبجهوِد 
الياِتها ِبنجاٍح ُميٍَّز،  َمَررنا بها َجميًعا، واستَطعنا ِبتوفيِق اهلل ِمن تَنظيِم كافِة املُسابقاِت واختتاِم َفعَّ

َرغَم الَعقباِت الَكبيرِة الَّتي واجهتنا.

بنا َوَمدارِسنا؛  نَحرُص َدوًما َعلى أَن تَكوَن النَّشاطاُت الَّتي تَقوُم ِبها َجمعيَُّة إبداع ِبُستوى يَليُق ِبُطاَّ
الَعمَل  ُل  تُسهِّ الَّتي  واآللياِت  املُختلفِة  املُسابقاِت  َعلى  الَعمِل  تَطويِر  َعلى  جاهدين  نَعمُل  ِزلنا  َول 
نة ِبتطويِر َمجموعٍة ِمن البَرامِج امُلوسبِة لتَسهيِل التَّواصِل بنََي  َعلى اجَلميع، َوقد ُقمنا هذه السَّ
ّاب َواستعدادهم للُمسابقات املُختلفة، َونَعمُل يف  املَدارس َومكتِب اجَلمعيَّة، َولتَسهيِل ِدراسِة الطُّ
ُكتُِب املُسابقاِت  َكما نَعمُل جاهدين أيًضا َعلى َحوَسبِة  َعليها،  هذه األيَّام على تَطويراٍت إضافيٍَّة 
بنا ِبشكٍل َفوري ودوَن انتظاِر احلصوِل َعلى الُكتِب املَطبوعة. َكما نَقوُم أيًضا  لتَكوَن يف ُمتناوِل ُطاَّ
ِبتَطويِر َمجموعٍة كبيرٍة ِمن ِمئاِت التَّمارين اإلضافيَّة امُلوَسبة يف ُمختلِف املَواضيع لتكوَن يف ُمتناوِل 

ّاب ِللُمسابقاِت املُختلفة. ّاِب واملُعلمني، ولتَزيَد ِمن استعداِد الطُّ الطُّ

الَّذيَن  َواألهالي  َواملُركِّزين  املُدراِء  ميِع  جِلَ ُشكَرنا  ُم  َونُقدِّ اجَلميع،  َظنِّ  ُحْسِن  ِعنَد  نبقى  أن  نَأمُل 
ِبنا َوَعوًنا لَُهم َعلى إكماِل مشواِرهم التَّعليمّي  دون ِثقتَُهم ِبَجمِعيَِّة إبداع يف ُكلِّ عام، ِخدمًة ِلُطاَّ يُجدِّ

ِبُخُطواٍت واثقٍة وأهداٍف واضحٍة. 

َحِة والعاِفيَة    نَرجو للَجميِع َسنًة آمنًة َوَمزيًدا ِمن الصِّ

                                                                                                                        َجْمِعيَُّة ِإبداع                                                                         
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

اِصرة   ة ج - يافة الَنّ املدَرَسة االبتدائَيّ

ة ب - أَبو سنان املدرَسة اإلعدادَيّ

ة ب - َأبو سنان املدرَسة اإلعدادَيّ
َب إث���راًء رائًعا  ���اَّ ُمس���ابقٌة أكث���ُر ِمن رائع���ٍة َتنُح الطُّ
َب على حدٍّ َس���واء. َوبإمياننا  ���اَّ ���ُز املُعلمني والطُّ فِّ وُتَ
بن���ا اإلبداعيَّة يف اللُّغ���ة، نُحبُِّذ  الكبي���ر يف ُقدرات ُطاَّ
دائًما تَش���جيَعهم وَدعَمهم َعلى املش���اركة يف املسابقة، 
زة للفهم  ِع املَهارات التَّعليميَّة املختلفة واملفِّ نََظ���ًرا لتنوُّ
ُف  واملَعرف���ة، التَّاعُب بالكلمات، الثَّ���روةُ اللُّغويَّة والتَّعرُّ
ي املطالعَة اخلارجيََّة  على أش���ياء َجديدة، كل ذل���ك يُنَمِّ
ب، ويَكِس���رُ حاِجَز اخَل���وِف ِمن الختباراِت  اَّ لدى الطَّ

اخلارجيَّة.
ُمعلِّمات اللُّغِة اإلجنليزية: نهاية َسمارة، َحنني خاسكيَّة، 
راني���ة قاس���م، هديل س���لطان وجيه���ان َس���مارة - ِمن 

هراء، الغزالي والنَّجاح - الّطيرة مدارس الزَّ

يَرة ة ب - الِطّ املدَرَسة اإلعدادَيّ

يَرة ة ب - الِطّ املدَرَسة اإلعدادَيّ

اِصَرة  َمدَرَسة الَقسَطل - الَنّ

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020

ب  اَّ ل َشكَّ أنَّ لهذه املس���ابقة األثر اإليجابّي َعلى الطُّ
���ة وِم���ن ناحي���ة املَعرف���ة اللُّغويَّة يف  ِم���ن ناحي���ٍة تَعليميَّ
اللُّغ���ة اإلجنليزيَّ���ة. وذلك من ِخال التَّ���درُِّب واحللِّ يف 
ُز روح النَّش���اِط  ���ابقة. وأيًضا تُعزِّ كتاِب الختباراِت السَّ
ب، وهذا أمٌر َمنش���وٌد داخَل إطاِر  اَّ والتَّناف���ِس بني الطُّ
���نُ ُمس���تواهم  سِّ هاِز التَّعليمّي التَّربوّي. َكما أنَّها ُتَ اجلِّ
ُزه���م عل���ى مواصلِة َمس���يرِتهم  فِّ يف كلِّ املَج���الت َوُتَ

التَّعليميَّة بنجاح.
زة اللُّغ���ة اإلجنليزيَّة وطاق���م اللُّغة  نَرج���س غن���امي ُمركِّ

اإلجنليزيَّة يف َمدرَسة احلان اإلعداديَّة - َسخنني.

ملة  َمدَرَسة مار يوسف - الَرّ

 َمدَرَسة ابن سينا  - كابول 

ة الَكبابير - حيفا  املدرََسة األحَمدَيّ

ة  - نني املدَرَسة االبتدائَيّ

ة أ - املشَهد  املدَرَسة االبتدائَيّ

اِصَرة  َمدَرَسة املجد - الَنّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020

يبة   ة - الَطّ َمدَرسة الَغزالَيّ

ة ج - اكسال َمدرَسة الباطن - أم الَفحماملدَرَسة االبتدائَيّ

ة للبنات - الُقدس  انوَيّ َمدرَسة اإلميان الَثّ
َب  اَّ أؤيد تنظيَم مثَل هذه املُس���ابقات ألنَّها َتنُح الطُّ
ُفرَصَة التَّعلِّم بأس���اليٍب َجديدٍة غير تلك املستخدَمة 
ُس���هم حلبِّ  َب ويُحمِّ اَّ ُع الطُّ ا يَُش���جِّ يف املَدرَس���ة، ِمَّ
ُدهم َعلى إج���راِء اختباراٍت  يُعوِّ اللُّغ���ِة اإلجنليزيَّ���ة، وِّ

خارجيٍَّة َتَت َضغِط التََّقيُّد بالوقت.

ُجهينة َزحالق���ة ُمَعلِّمُة اللُّغِة اإلجنليزيَِّة يف َمدرس���ة 
احَلوارنة - كفر قرع

ِم���ن أكثَِر املس���ابقاِت جَناًحا َعلى اإلطاق، 
س���ون  ب َقلق���ون وُمتَخوِّفون، لكنَّهم ُمتََحمِّ اَّ الطُّ
ادَس���ة الَّتي تُش���ارُك فيها  ���نة السَّ ا. هذه السَّ جّدً
َمدرستُنا يف ُمس���ابقة إبداع وَتُصُل َعلى نتائَج 
ني النِّظ���اُم َقب���َل وِخ���ال تَنظيِم  فة. َس���رَّ ُمَش���رِّ
املسابقة. نَُرحبُّ بكم إلجراء املسابقة ِعنَدنا يف 
نة املقبلَة بإذن اهلل.                                                                                                           يبة السَّ الطَّ
ه���ال حاج يَحي���ى نائ���ب ُمدير َمدرَس���ة املَجد 

يبة وطاقم اللُّغة اإلجنليزيَّة اإلعداديَّة - الطَّ

يبة  َمدَرَسة املجد - الَطّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

َمدَرسة طه حسني - َسخنني 

َمدَرَسة الَعبهرة - عني ماهل

الم - َعرَعرة َمدَرَسة الَسّ اِصَرة َمدرََسة الكروم - الَنّ

سور - أم الفحم َمدَرسة وادي الُنّ

ُة جَناح ِق�سَّ
ُمها َجمعيَُّة إبداع ُمنُذ َسنَتني. نَحُن نُؤمُن أنَّ تَوطيَد  بََدأنا باملشاركِة يف ُمسابقة اللُّغِة اإلجنليزيَِّة الَّتي تُنَظِّ
ِب َمدرستنا. َحيُث أَنَّ لألهِل َدوٌر َكبيٌر يف تَشجيِع   العاقاِت َمع األهِل تعوُد بالفائدِة الكبيرِة َعلى ُطاَّ
أَبنائهم للمشاركِة يف املسابقات، ِإضافة إلى تَعاوِنهم َمع املدرسة ِلتَدريِب أَبناِئهم وِإعداِدهم لها ِبشكٍل 
ُب ِمن والديهم، َتنُحهم احلماَس والجتهاَد  اَّ اها الطُّ َجيِّد. َكما أَنَّ املثابرةَ والَعزميَة والتَّحفيَز الَّتي يَتَلقَّ
ًة َوهذه  َة املَدارِس املشاركة يف ُمسابقات إبداع عامَّ حنات اإليجابيَّة للتَّميُِّز يف املسابَقة. نَنَصُح كافَّ والشَّ
ِب، يف َتفيزهم أَكثَر حُلبِّ اللُّغِة اإِلجنليزية َوتَرفع  اَّ ًة، مِلا لها ِمن فواِئَد إيجابيَّة َعلى الطُّ املسابقة خاصَّ
روح املنافسِة لَديهم، وأَيًضا تُثريهم لُغوًيا َوَكامًيا. َوتُساِعُدهم يف تَطويِر َوَصقِل َشخِصيَّاِتهم، واكساِبهم 

ة - الُقْدس  موَذجيَّ ة النَّ ة يف َمدرسة ُنوِر الُقْدِس اخلاصَّ غِة اإلجنليزيَّ زة اللُّ ِخبراًت َجديدة.  لينا أَبو طير ُمركِّ

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ور د - كفر كّنا َمدَرَسة الُنّ

اِصَرة َمدَرَسة الَقلَعة - الَنّ

َبّة - أبو سنان  َمدرَسة امَلَ

ة - كفر قرع  َمدَرسة احَلكيم االبِتدائَيّ

هرات الّشاملة - الفريديس   َمدَرَسة الَظّ

ا َكبيًرا أََودُّ أن أش���كَركم َعلى تَنظيِم هذه املُس���ابقة  ُب َكّمً اَّ َب َكاِمّيًا كان���ت َغنيَّ���ًة وَمليئ���ًة باملف���ردات، املصطلح���ات َعلى تَعزيِز اللُّغِة اإلجنليزيَِّة لَديهم. ُكتُُب التَّدرُِّب ِمن الَكلماِت واملُصَطلحات اجَلديَدة، تُس���اعُدهم الَقيَِّمة والَّتي ِمن ِخاِلها يَكتسُب الطُّ ���اَّ بنا.                                                                                           َوالتَّعابي���ِر املُفي���دة، والَّتي تُثري الطُّ رين���ا َمرزوق، ُمَعلِّمُة اللُّغِة اإلجنليزيَِّة يف َمدرس���ة وِكتابّيًا. نَرجو لكم النَّجاح دائًما وجَلميع ُطاَّ
امَلبَّة البتدائية أ - ابو سنان

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020

َمدرَسة البيروني - جديدة  
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ازي - َجلجولية َمدَرسة الَرّ

َمدَرسة احلديَقة ب - َيركا

يبة جاح - الَطّ َمدرََسة الَنّ

يرة  َمدَرسة الَغزالي - الِطّ

َمدَرسة صور باهر للبنني - الُقدس 

َمدَرَسة الَكرِمل - حيفا  

ُملف���ت  ِنظ���اٌم   ، إيجاب���يٌّ الع���ام  النطب���اُع 
وَترب���ُة  ُمِت���ٌع،  األس���ئلة  أُس���لوُب  للنَّظ���ر، 
َمعلوم���اِت  ِم���ن  املُس���ابقة زادت  املش���اركِة يف 
ِب يف اللُّغة اإلجنليزيَّ���ة وثَرَوِتها اللُّغويَّة،  ���اَّ الطُّ
ِث ِبطاق���ٍة  َوَس���اَعدت بَعَضه���م َعل���ى التَّح���دُّ
واحَلم���ُد هلل. أه���ًا َوَس���هًا ِبك���م داِئًم���ا يف 
���املة - دير األس���د.                                                                                                                                     َمْدَرَس���ِتنا اإلعداديَّ���ة الشَّ
زة اللَّغِة اإلجنليزيَِّة يف املَدرَسة  َميساء ذباح ُمركِّ

املة - دير األسد اإلعداديَّة الشَّ

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الإِجنليزيَّ �سُ
الع�سرين 2019-2020
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ة  َغ�������ِة اإلجنليِزيَّ تي اس�������َتضافت ُمس�������ابَقة اللُّ ُش�������كٌر وَتْقديٌر ِللَمداِرِس الَّ
ة العشرين الُقطِريَّ

َمدَرَسة ابن َخلدون اإلعداِديَّة - َسخنني ♥
املَدَرَسة اإلعداِديَّة - َدّبوريَة ♥
اِملَة - دير األََسد ♥ املَدَرَسة اإلعداِديَّة الشَّ
املَدَرَسة اإلعداديَّة ب - طرعان ♥
َمدَرَسة البَيروني اإِلعداديَّة - َجت ♥
شيِديَّة - َقلَنَسوة ♥ َمدَرَسة الرَّ
َمدَرسة الفارابي اإِلعداِديَّة - َطمَرة ♥
اِملَة - َكوَكب أبو الهيجاء ♥ املَدَرَسة الشَّ
َمدرَسة ِإناث العيسوية األَساِسيَّة - الُقدس ♥
َمدَرَسة الَقسَطل - النَّاِصَرة ♥
َمدرَسة النَّهَضة األَهليَّة - كفر َقرع ♥
َمدَرَسة طه حسني - َسخنني ♥
املدرَسة اإِلعداديَّة - وادي النُّسور - أُم الَفحم ♥
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ة ة َجماعيَّ املدارس الفائزة مبراتب ُقطريَّ
ة الِعشرين ة الُقطريَّ غة اإلجنليزيَّ  يف ُمسابقة اللُّ

ة 2 - املرحلة اإلعداديَّ
يبة.  • املرتبة األولى: طه حسني - َسخنني واملجد - الطَّ
انية: البَيروني - َجت ومار يوحنَّا - َحيفا. • املرتبة الثَّ
ابة.  • وف - عرَّ يبة، اإلعداديَّة ج - الّطيرة والبَطُّ الثة: النَّجاح - الطَّ  املرتبة الثَّ
سالَة  • ابعة: اإلعداديَّة - َدّبورية، النَّهضة - كفر قرع، البَشاِئر - َسخنني، الرِّ املرتبة الرَّ

اِملَة َكوَكب أبو الَهيجاء َومرمي بَواردي - عبلِّني.  اِملة - نَحف، الشَّ الشَّ
املرتبة اخلامس�������ة: ابن الَهيثَ���م - باَقة الَغربيَّة، ابن س���ينا - كفر َقرع،  •

���اِملَة أورط - تَرش���يحا، العني - كفر ياسيف،  ن - َس���خنني، الشَّ احلاَّ
ا. النَّهَضة - زمير، البيروني - جديدة وتيرسنطة - عكَّ

ة       1 - املرَحلة االبِتداِئيَّ
املرتبة األولى: احَلكيم - كفر قرع.  •
اني�������ة: احلوارنة - كفر قرع، تيراس���نطة - َعّكا، مار يوحن���ا - َحيفا، األحمديَّة  • املرتب�������ة الثَّ

الَكبابير - حيفا، َووادي العني - َسخنني. 
يرة، الباِطن - أم الفحم، البِتدائيَّة  • هرات - َعرعرة، البتدائيَّة و - الطِّ الثة: الظَّ املرتبة الثَّ

ب - يَركا واحِلكَمة باقة الَغربيَّة. 
���ام - َعرَعرة،  • ابع�������ة: الُقدس - باق���ة الَغربيَّة، البتداِئيَّة ب - بيت َصفافا، السَّ املرتب�������ة الرَّ

���ة - النَّاصرة، ابن خلدون - دّبورية،  يبة، املس���يح اإلجنيليَّ األف���ق - كابول، اخلوارزمي - الطَّ
يبة.  هراء - الطَّ الواصفيَّة - النَّاصرة والزَّ

ينة،  • تينيَّة - الرِّ املرتبة اخلامس�������ة: ال�َمَحبَّة - أبو س���نان، العني - دير األس���د، البطريركيَّة الاَّ
اِدَس���ة: العني أ - نَحف، الّنور  التَّس���امح ج - أبو س���نان والغزالي - الطيرة. وفازت باملرتبة السَّ

يبة، الِكندي - دّبورية، ابن س���ينا - املكر، القس���طل - النَّاِصرة  د - كفر َكنَّا، ابن س���ينا ب - الطَّ
واملستقبل - كفر َقرع.
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ياضيَّات، متَّ تنظيم املسابقِة األولى سنة 1993، وقد شاركت  املُسابقُة عبارةٌ َعن َمشروٍع َسنويٍّ َعريق يف الرِّ
مختلف  ِمن  ب  اَّ الطُّ ِمن  واآللف  واإلعداديَّة  البتدائيَّة  املدارس  ِمن  املئاُت  انطاقتها  منذ  املسابقة  يف 

َمناطِق الِباد. 

راسيِّ واآلخر َحوَل َمسائل تفكيريَّة، ويشمُل املشروُع   يَتَمحوُر ِقسٌم ِمن أَسِئلِة املُسابقِة َحوَل ال�ِمنهاج الدِّ
اختباراٍت َعلى َمرحلتني:

راسيَّة،  نِة الدِّ ل % 30 من الَعامة النِّهائيِّة للُمسابقة، ويُْجرى يف َشهِر شباط من السَّ 1. اختباٌر ُمَحوسٌب يُشكِّ
دة اخِليارات، تَكوُن ُمشاب�هًة ألَسئلٍة من اختباِر املُسابقِة الثَّاني. ُن أسئلًة مَنوذجيَّة ُمتعدِّ َويتََضمَّ

ُل الختباُر  راسيِّ الثَّالث، ويُشكِّ 2. اختباُر املسابقِة الثَّاني )َتريرّي(، والَّذي َسيُْجرى هذا العام يف الَفصل الدِّ
راسّي، إضافًة إلى َمسائَل  التَّحريرّي % 70 ِمن الَعامِة النِّهائيَّة، َويَْشَمُل َتاريَن َوَمساِئَل ِمن امِلنهاِج الدِّ
الختباِر  مَنوذِج  ُمشابًها ألسئلِة  يَكوُن  أسئلِته  ِقسٌم من  عادًة ساعًة ونصف.  ته  َوُمدَّ َجديدة،  تفكيريَّة 
امُلوسِب، والقسُم اآلخُر ُمشابٌه ألَسئلٍة ِمَن الخِتباراِت واملُسابَقاِت الواِرَدِة يف ِكتاِب التَّحضير. مِلَزيٍد 
ياِضيَّات. خول لرابط ُمسابقة الرِّ ِمَن املَعلوماِت يُْرجى ُمعاينَة َموقع َجْمعيَّة إبداع www.namtaz.com والدُّ

َعلى  اإلجابِة  ُفرَصَة  ستُتيُح  إبداع  َجْمعيََّة  َفإنَّ  واألهالي  املُعلمني  املُدراء،  ِمن  الَعديِد  ِه  لتوجُّ واستجابًة 
ِب ِبا يَُخصُّ األسئلَة الواردةَ يف ُكتِب التَّحضير ِمن ِخال الواتس اب والبَريد اإللكتروني  اَّ استفساراِت الطُّ

للَجمِعيَّة، آملني أن يُساهَم ذلك بتسهيِل التَّحضيِر للُمسابقة.

انية، َحيُث َستكوُن  فوِف الثَّ ِب الصُّ وُيسِعُدنا أن َنزفَّ َلُكم ُبشرى إتاحة ُفرصة املشاَركة هذا العام لُطالَّ
اسعة. انية - التَّ فوِف الثَّ ب ِمن الصُّ املسابقُة مفتوحًة للُطالَّ

َن ِمن تَنظيِم  ياِضيَّاِت يف َجْمعيَّة إبداع َعلى استعداٍد لستقباِل أّي اقتراٍح بَنَّاء ِمن َشأنه أن يَُحسِّ طاَقُم الرِّ
تُْصِدُرها  الَّتي  التَّدرُِّب  ُكتِب  أو  املُسابقة،  اختباراِت  َمبنى  ِبُخصوِص  ذلك  كاَن  إن  ياِضيَّات،  الرِّ ُمسابقِة 

اجَلْمعيَّة، أَو أّي ُمباَدَرة تَعليميَّة - تَربويَّة تَخصُّ هذا املَوضوع. 

ُة اإبداع اِت - َجْمعيَّ يَّ يا�سِ َم�سروُع الرِّ
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اِت الُقطريِة  يَّ يا�سِ وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة الرِّ �سُ
عة َع�سرة 2019-2020 ا�سِ التَّ

سامح ج - أبو سنان   َمدَرسة الَتّ

َمدَرَسة املتنبي - أم الفحم 

اِصَرة   َمدَرَسة احلديقة د - يافة الَنّ ة   ة - باقة الغربَيّ مدرسة ابن سينا اإلعدادَيّ

ُة جَناح ِق�سَّ
ُمها َجْمِعيَُّة ِإبْداٍع. ِفْكَرةُ املُشاَرَكِة  ياِضيَّاِت الَّتي تُنَظِّ ُل ُمشاَرَكٍة مِلَدَرَسِتنا يِف ُمسابََقِة الرِّ  هذه أَوَّ
َفٍة َعلى املُْستَوى  ِبَحدِّ ذاِتها كانَْت اجْناًزا ِبالنِّْسبَِة لَنا، َوُخصوًصا أَنَّنا َحَصلْنا َعلى َمراِتَب ُمَشرِّ
وَحظينا  ِبنا،  ُطاَّ لَدى  ياِضّي  الرِّ التَّفكيِر  تَنِْميَِة  َعلى  املُسابََقُة  ساَعَدِت  َواملَْدَرسّي.  الُقْطرّي 

ِبُتابََعٍة واهتماٍم ِمن ِقبَِل ُكلِّ َطواِقِم اجَلْمِعيَِّة.
ازي - النَّاِصَرة ياِضيَّاِت يف َمدَرَسة الرَّ زة الرِّ ُجَهينَة واكد ُمركِّ

اِصَرة  ازي - الَنّ َمدَرسة الَرّ
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ُة جَناح ِق�سَّ
يف  إبداع  ُمسابقِة  إلى  النِضماَم  النَّاِصَرة  يف  البتداِئيَِّة  الَقسطِل  َمدَرَسُة  نَحُن  ْرنا  َقرَّ َسنَتني  ُمنُذ 
ياِضيَّات. َفَقد َقَرأنا َعن اجَلمِعيَِّة ِمن ِخاِل املَنشوراِت الَّتي تَِصلُنا ِمنْها ُكلَّ َسنَة. َكما َسِمْعنا َعن  الرِّ
َعًة. َوِفعًا ِعنَدما  نَشاطاِتها ِمن ُزماِئنا املُشاركني ِمن َمدارَس أُخرى. فاألَصداءُ كانت إيجاِبيًَّة َوُمَشجِّ

ِة األولى َوَجدنا أَنَّ التَّواُصَل والتَّعاوَن بَينَنا وبنََي اجَلمِعيَِّة كاَن ُمريًحا وراِئًعا ِجًدا. اشتََركنا يف املَرَّ
بَنا للمسابقِة ِبَشكٍل َجيٍِّد وذلَك بتَشجيٍع وَتفيٍز ِمن ُمديرِة املَدَرَسة د. سيرين َمجلي - كنانة.  نُِعدُّ ُطاَّ
نَة. نُعطيهم َمهاًما  واِم أو أَيام اجُلُمعة على َمداِر السَّ ِبنا، يف ساعات بَعَد الدَّ ل نألو ُجهًدا ِبتَدريِب ُطاَّ
، ونُكِسبُهم استراتيِجيَّاِت َحلٍّ َجديَدة،  لِّ الخِتباراِت الواِرَدِة يف ِكتاِب التََّدرُِّب، ثُمَّ نُراِجُع َمَعهم احَللَّ حِلَ
ُن نَتاِئُج َمدَرَسِتنا يف املُسابقة، وهذا يَنَعِكُس ِبزياَدٍة  قصيَرة وَسهلَة. احَلمُد هللَّ َسنًَة بَعَد َسنٍَة تَتََحسَّ

بُنا. ٍة بََعَدِد املَراِتِب الُقطِريَِّة الَّتي يفوُز بها ُطاَّ ُمستَِمرَّ
ياِضيَّات.  الرِّ ملَوضوِع  أَكثََر  َب  اَّ الطُّ ُب  تَُقرِّ ألَنَّها  املُسابقة،  ِبهذِه  بالشِتراِك  املَداِرِس  َجميَع  ُع  نَُشجِّ

تُطِلُعهم َعلى استراِتيِجيَّاٍت َجديَدٍة َوناِجَعة، األَمُر الَّذي يَزيُد ِثَقتَُهم بَأنُفِسِهم.
ات يف َمدَرَسة الَقسَطل - الّناِصَرة ياِضيَّ زة الرِّ اد ُمركِّ راوَية َحدَّ

اِصَرة َمدَرسة الَقسطل - الَنّ وبية - شفاعمرو  َمدَرَسة اخَلُرّ

َمدرسة وادي النسور - أم الفحم   

اِت الُقطريِة  يَّ يا�سِ وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة الرِّ �سُ
عة َع�سرة 2019-2020 ا�سِ التَّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

َمدرسة اإلخاء - رهط  
َمدَرَسة اخَلّيام - أم الفحم  

ينة   ة أ - الِرّ املدرََسة االبتداِئَيّ

ة للبنات - الُقدس  انوَيّ َمدرسة اإلخاء - رهط  َمدرسة اإلميان الَثّ

اِت الُقطريِة  يَّ يا�سِ وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة الرِّ �سُ
عة َع�سرة 2019-2020 ا�سِ التَّ

واحرة اإلعدادية للبنات - الُقدس  َمدرسة الَسّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ُة جَناح ِق�سَّ
بأنَّ  ِمنَّا  إمياًنا  التَّوالي.  َعلى  الثَّاِلثَِة  للَسنَِة  إبداع  َجْمِعيَُّة  ُمها  تُنَظِّ الَّتي  ياِضيَّات  الرِّ ُمسابقِة  نُشارك يف 
ُف ِعنَد اجلاِنِب التَّحصيلّي، بَل تَشمُل اجلانَب الِوجدانّي والجتماعّي  أهداَف املُسابقِة َوفواِئِدها ل تَتََوقَّ
ياِضيَّاِت أن ل تَقتَِصَر املُشاركُة يف املُسابقِة  َرت إدارةُ َمدَرَسِتنا بالتَّشاُوِر َمع طاَقِم الرِّ ِلُكلِّ طالٍب. ِلذا َقرَّ

غبُة يف ذلك.  ا تُفتُح املُشاركُة ِلُكلِّ طالٍب لََديِه الرَّ ب، ِإمنَّ اَّ َعلى ِفئٍَة ُمَعيَّنٍَة ِمن الطُّ
ياِضيَّات، خلُق  ِبنا ِمنها: َتبيِبهم ِبوضوِع الرِّ ِة أَهداٍف ِلُطاَّ َسَعينا ِمن ِخاِل هذِه املُشاركة َتقيَق ِعدَّ
َغيِر  أَسِئلٍَة  ِلنَوِعيَِّة  لَديِهم، اكساِبهم َتربَة َخوِض اختباراٍت َجديدة، َكشِفِهم  ي  التَّشويق والتَّحدِّ ُعنصِر 
َع  َز َوَشجَّ ُن َمهاراٍت تَفكيِريٍَّة ُمختَِلَفة. ِزياَدةُ ِثَقِتِهم بأنُفِسهم أَنَُّهم يَستَطيعون. األَمُر الَّذي ّحفَّ َمألوفٍة، تَتََضمَّ

َعَدًدا َكبيًرا ِمنهم للُمشاَرَكِة فيها.
ِبنا.  ٌطاَّ جَناِح  َكبيٌر يف  َدوٌر  َمعُهم  ِلَشراَكِتنا  أنَّ  نُؤِمُن  ألنَّنا  األَهِل،  َمَع  ِعاقِتنا  لتوثيِق  باسِتمرار  نَْسعى 
بَُه َعلى ِإجراِء  اِلُب يَعَمُل ذاِتًيا بإشراِف والَديه، َونَْحُن يف املَدَرَسِة نُراِجُع َمَعُه ُحلوَل األَسِئلَِة، َونَُدرِّ فالطَّ

اخِتباراٍت ُمشابَهٍة. 
فوِف األُولى والثَّاِنيَة حِلفِل تَكرمِي األَبطاِل الفائزين، وذلك ِلنَنُْقَل لَُهم ِرسالًَة َعن ِفْكَرِة  َب الصُّ نَدعو ُطاَّ

املُسابََقِة، أََمًا ِمنَّا ِبتَشجيِعِهم ِللُمشارَكِة فيها.
ملة ياِضيَّات يف َمدَرَسة راهبات مار يوسف - الرَّ زة الرِّ وده ُمركِّ ليندا َحمُّ

اِت الُقطريِة  يَّ يا�سِ وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة الرِّ �سُ
عة َع�سرة 2019-2020 ا�سِ التَّ

َمدَرسة ابن رشد - جت  َمدَرسة راهبات مار يوسف - الرملة  
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ُة جَناح ِق�سَّ

ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الَعَربيَّ �سُ
احلادَية َع�سرة 2019-2020

ة - الشيخ دنون  املدرسة االبتدائَيّ

املدرسة اإلعدادية - دبورية 

 ُمنُذ َحوالي َخمس َسنواٍت بَدأنا الشِتراَك يف ُمسابقِة 

ِبنا  اللّغِة الَعربيَّة. نَحُن نَعمُل جاهدين َعلى تَشجيِع ُطاَّ

ُز الُقدراِت  َعلى املشاركِة يف املُسابقِة كتجربٍة َفريدٍة تَُعِزّ

َحدٍّ  َعلى  طالٍب  ُكلِّ  لَدى  اإليجابيَّة  واملُنافسَة  اللّغويَّة، 
ِب للمشاركة؛  اَّ َسواء، دون تريِر أّي تقييم لختيار الطُّ
بيعيِّ  ه الطَّ َفنحُن نُؤمُن ِبقدراِت ُكلِّ طالٍب لَدينا، َوبَحقِّ

للُمشاركِة يف املُسابقِة ِبَغضِّ النََّظِر َعن ُمستواه.
ة لتدريِب املشاركني  َكما أنَّنا ل نَعتَِمُد أيَّ ُدروٍس خاَصّ
نُعطي  َولكن  َتكيِنهم.  ِبهدِف  الخِتبارات،  مَناذِج  َعلى 
والتَّرتيباِت  التَّدرُّب،  َكيفيَِّة  يف  ًا  ُمفصَّ إرشاًدا  لَُهم 
يَِّة  ِبجِدّ نُؤِمُن  نَحُن  النَّاجَحة.  املُشاركة  لتأمنِي  الّازمِة 
تَذويِت  يَِّة  َوِبأهمِّ ِبنا،  ُطاَّ ِتاهَ  َوَبسؤوليِتنا  الَعَمِل، 

خصيَِّة لَدى ُكلِّ طالٍب. املَسؤوليَِّة الشَّ

���زة اللُّغ���ِة الَعربيَّة يف َمدرس���ة  متي���ل قندلف���ت ُمركِّ
املعمدانيَّة- الّناصرة

اصرة   ة - الَنّ ال�َمدرسة املعمدانَيّ

اصرة   ة - الَنّ ال�َمدرسة املعمدانَيّ
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ُة جَناح ِق�سَّ

ِة الُقطريِة احلادَية  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الَعَربيَّ �سُ
َع�سرة 2019-2020

َمدرسة ابن سينا - كفر قرع

َمدرسة غرناطة - كفر كنا 

َمدرسة ابن سينا - كفر قرع  

مدرسة األخوة - الطيبة

الَعربيَّة  اللُّغِة  ��زِة  َوُم��ركِّ املدرسة،  إدارةُ  ُم  تتقّدً ِبدايًة   
إبداع  َجمعيَّة  إلى  املدرسة،  يف  الَعربيَّة  اللُّغة  وطاقم 
ُجهوٍد  ِمن  اجَلمعيَُّة  تبذلُه  ما  َعلى  والتَّقديِر  كِر  بالشُّ
ِإعاِء  َسبيل  يف  ُمتواِصلة،  َسنواٍت  َمدى  َعلى  َجبَّارٍة 
َشأِن اللَُّغِة الَعربيَّة، ِمن ِخال تَنظيِم املسابقِة الُقطريَِّة 

يف اللُّغِة الَعَرِبيَِّة.
ُز ِقيمَة لُغِتنا الَعربيَّة.  ُن َعالًيا هذِه اللَّفتَة الَّتي تُعِزّ نُثمِّ
َونَعتبر ِمثَل هذه املُسابقاِت، نافذًة ِلإلشراِف َعن ُقرٍب 
َعلى َمكنوناِت اللُّغِة الَعربيَِّة َوَجماليَّاِتها. نَحُن نُشارُك 
نِة الثَّالثِة لنطاقِتها، َوبحمِد اهلل  يف املسابقِة ُمنُذ السَّ
نَفوُز دائًما باملَرتبِة األولى.                                   

ُكتِب  َعلى  َفقط  يقتصْر  لَ��م  للمسابقِة  اس��ت��ع��داُدن��ا 
ا ُهو نَهٌج ُمتَّبٌع ُمنُذ ِسنني،  التَّدريِب الَّتي نَستَلُمها، وإمنَّ
بفعاليَّاٍت ُمتنوِّعٍة ِضمَن اللُّغِة الَعربيَّة، نَذكُر ِمنها َعلى 
ُمسابقاٌت  ِشعريَّة،  ُمسابقاٌت  املثاِل ل احَلصر:  َسبيل 
يف اللُّغِة واألََدب، َشخِصيَّاٌت أدبيٌَّة وَعامليَّة، ُمسابقاٌت 
ِقَصٍص  تأليُف  عبيَّة،  الشَّ ُة  الِقصَّ عبّي،  الشَّ املَثِل  يف 
بَرنامٍج  ِبحَسِب  وهذا   .... املُطالعة  ُفرساُن  ونَشَرها، 
الّياِت  الَفعَّ ه��ذِه  ُك��لُّ  نة.  السَّ َم��داِر  َعلى  َعمٍل  ِة  َوِخطَّ
َعرُض  ِمن ِخاِلها  يَِتمُّ  يٍَّة  َصفِّ أماَم َمجموعاٍت  ُترى 
اُب بإعداِدها َوَعرِضها، ثُمَّ  َملفاٍت ولَوحاٍت يَقوُم الطُّ

ُص هذا الَعمل.  ِقراءات ومسابقة تُلخِّ

َمدرسة حسني ياسني - عرابة

زة اللُّغِة الَعربيَّة يف َمدرَسة حسني ياسني  ار ُمركِّ عفاف نَصَّ
- َعّرابة
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ة  2021 - 2020  َنشَرة َغير َدوِريَّ إبداع - 

ِة الُقطريِة احلادَية  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الَعَربيَّ �سُ
َع�سرة 2019-2020

ة للبنات - الُقدس   انوَيّ َمدرسة اإلميان الَثّ

يبة الم - الَطّ َمدَرسة الَسّ

ة - َسخنني َمدرسة البشائر االبتداِئَيّ

اصرة   املدرسة االبتدائية ج - يافة الَنّ

املَُسابََقاِت  ِلَهِذِه  تَنْظيِمُكْم  َعلَى  لَُكْم  اجَلزيَل  ْكِر  ِبالشُّ ُه  أَتََوجَّ ِبدايًَة، 
َمِزيًدا  لَُكْم  ُمتََمّنيًَة   ، ِع  املُتَنَوِّ َوُمْحتََواَها  الَعاِلي  ِبُْستََواَها  املَُميََّزِة 
نْيِ الّثاِلِث والّراِبِع يِف  فَّ ِم . أَُدرُِّس اللَُّغَة الَعَربيََّة ِلَطلَبَِة الصَّ ِمْن التََّقدُّ
ِة النَّموَذجيَِّة. َهِذِه ِهَي املُشاَرَكُة الّثانيَُة  َمْدَرَسِة نُوِر الُقْدِس اخلاصَّ
ا ِعنَْد  ِلي َوِلَطلَبَِتي يِف ُمسابََقِة »ِإبْداٍع« ِللَُّغِة الَعَربيَِّة، َوُكنُْت َسعيَدًة ِجّدً
ِة ِباملَُسابََقِة . َفَقْد َوَجْدتُها  اِعي َعلَى مَناِذِج الْخِتباراِت اخلاصَّ اطِّ
شاِملًَة ِللَْعِديِد ِمَن املََهاَراِت الَِّتي َعلَى الّطاِلِب يِف َهِذِه املَْرَحلَِة الُعُمريَِّة 
ِن ِمنَْها . بَْعَد تَْشجيِع ِإداَرِة َمْدَرَستي ِلي َوِلَطلَبَِتي َعلَى  ِإتْقانَها والتََّمكُّ
َمْوِقِعها  َوزياَرِة  ِتُكْم  َجْمعيَّ َعْن  ِبالْبَْحِث  ُقُمُت  املُسابََقِة،  يِف  املُشاَرَكِة 
اِع َعلَى النََّشراِت املُتََعلَِّقِة ِبَُسابََقِة اللَُّغِة الَعَربيَِّة،  اللكتروني، واِلطِّ
راِئَعًة  َفَوَجْدتَُها  املَْوِقِع،  َعلَى  املَْوجوَدِة  األَْسِئلَِة  مَناِذِج  ِبِقراَءِة  َوُقُمُت 
املَْقُروِء  ِلَفْهِم  والتَّْحليِل  التََّفكيِر  َمهاَرتَي  ي  َوتُنَمِّ الَكِلَمِة،  َمْعنَى  ِبُكلِّ 
ِبَشْكٍل َكبيٍر، ِإضاَفًة ِلتَْركيِزها َعلَى َعَدٍد َكبيٍر ِمَن الَقَضايَا النَّْحِويَِّة، 

َوتَْطَرُحها ِبَطريَقٍة َفريَدٍة ِمْن نَْوِعَها .
ِل،  األَوَّ راس��يِّ  ال��دِّ الَفْصِل  َط��واَل  ُقُمُت   ، الَعاِم  ِلَهَذا  ِربَِتي  َتْ يِف   
َجميِع  َوتَْدريِب  املُسابََقِة،  ُكتُِب  يِف  املَْوجوَدِة  الْخِتباراِت  ِباْسِتْخَداِم 
ى  أَدَّ َما  املَْدَرسيَِّة،  احِلَصِص  ِخاَل  َحلِّها  َعلَى  اْسِتثْناٍء  ُدوَن  َطلَبَِتي 
َفْهِم املَْقُروِء  ليِل نُصوِص  َوُقْدَرِتِهْم َعلَى َتْ َرْفِع ُمْستََوى َطلَبَِتي  إلَّى 
لَبَُة املَُشاِركون، َفَقْد ُكنُْت َدْوًما َعلَى تَواُصٍل َمَعُهْم  ا الطَّ اخلاِرجيَِّة. أَمَّ
َوَمَع َعاِئَاِتِهْم، مِلَُساَعَدِتِهم يِف ِإيَجاِد ِإجابٍَة أِلَيِّ اْسِتْفساٍر لََديْهم. ِإنَّ 
َعلَى  ِف  التََّعرُّ يِف  َساَعَدِني  املُسابََقِة،  اْخِتباراِت  ِلنَماِذِج  اْسِتْخَداِمي 
أَْشكاٍل َجديَدٍة ِلأَلْسِئلَِة أَْستَطيُع اْسِتْخداَمها َمَع َطلَبَِتي َويِف اخِتباراتي 
َمْدَرَسِتْي  ِمن  َطلْبٍَة  ثَاثَُة  ، َحَصَل  الَْعاُم  َهَذا  ِبِإْعَداِدَها.  أَقوُم  اَلَِّتي 
ا ِبالنِّْسبَِة ِلي، َفاَلْعاُم امَْلَاِضي  اًزا ُمِهّمً َعلَى َمراِتَب َقَطريٍَّة، َما يَُعدُّ ِإجْنَ
لَبَِة احَلاِصِلنَي  ْق أَيَّ َمْرتَبٍَة ُقَطريٍَّة، ِإضاَفًة إلَى َكْوِن أََحِد الطَّ لَْم نَُحقِّ
فِّ الثَّاِني - اَلَِّذي ُقْمتُْم ِبَفتِْح املَجاِل أََماَمُهْم  َعلَى َمْرتَبٍَة ُقَطريٍَّة ِللصِّ
ِربٌَة َجديَدةٌ ِبالنِّْسبَِة لَُه  ِللُْمَشاَرَكِة َهَذا الَْعاِم َفَقط - هَو ابْني، َوِهَي َتْ
ِربَِتي َكُمَعلَِّمٍة َوَكواِلَدِة طاِلٍب ُمشاِرٍك، أَْدُعو  . َوِمن َتْ َكطاِلٍب َوليٍّ َكأُمٍّ
لَبَِة ِلتَْشِجيِع أَبْنَاِئِهم َعلَى املُشاَرَكِة يِف ِمثِْل َهِذِه املَُسابََقاِت،  أَهالَي الطَّ
تَْرتيبُُه  َكاَن  َمْهما  ِلُكلِّ ُمشاِرٍك  َفْخًرا  تَُعدُّ  َوْحَدَها  َفتَْجِربَُة املُشاَرَكِة 
ة يف َمدرسة ُنوِر  غِة الَعربيَّ زة اللُّ .  أََمُل أَُبو ْدَياْب ُمركِّ الَقَطريُّ أَْو املَْدَرسيُّ

ة - الُقْدس موَذجيَّ ة النَّ الُقْدِس اخلاصَّ

ُة جَناح ِق�سَّ
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ُة جَناح ِق�سَّ

ِة الُقطريِة احلادَية  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الَعَربيَّ �سُ
َع�سرة 2019-2020

هراء - أم الَفحم َمدَرسة الَزّ

يبة هراء - الَطّ َمدَرَسة الَزّ
َمدَرسة الصلعة للبنني - الُقدس 

املافظِة  يف  ونَزاهِتها  ِبَجمعيَّتكم  إمياِننا  ِمن  انطاًقا 
الفترِة  َويف  الواِعد.  َوَعلى هذا اجليِل  الَعربيَِّة  اللُّغِة  َعلى 
التِّكنولوجيا  وُدخوُل  ًا،  ُمِ التَّقليدي  التَّعليُم  أصبََح  الَّتي 
لتغيَر يف جوهِر اللُّغِة الَعربيَِّة بسبِب التَّواصِل الجتماعّي 
الَّذي َجعلَنا نَستخِدُم بالكتابِة أرقاًما لتَدلَّ َعلى احُلروِف 
عِف والنهيار. َوَجدنا  ا َسيَُؤدِّي باللُّغِة الَعربيِة إلى الضَّ ِمَّ
َوصوِن  اللُّغِة  َعلى  للُمحافظِة  َجذرّي  تَغييٍر  ِمن  بُدَّ  ل  أنَّه 
ياع. َفوَجَب َعلينا املُشاركة بنشاطاٍت  هذا اجليِل ِمن الضَّ
لَمنهجيَّة لتَطويِر التَّفكير اإلبداعّي، َفكنتم أنتُم ِبجمعيِتكم 
اطِع الَّذي أناَر َطريَقنا لهذا التَّغييِر، وساَعَدنا  كالنَّجِم السَّ
وتني التَّعليمّي يف املدارِس، َفسلكنا طريقنا  ِللُخروِج ِمن الرُّ
ؤوب َوُجهوِدكم املُباركة. خارَج أسواِر املَدارِس ِبدعِمُكم الدَّ

عونَنَا  شاركنا ُبسابقِة إبداع منذ نَشَأِتها، َوكنتم َدوًما تُشجِّ
ُمشارِكة  طاِلبٍَة  ُك��لُّ  كانت  َحيُث  تَدريبيَّة،  ُكتٍُب  ب��إرس��اِل 
تَدرُس الِكتاَب وتَستفيُد ِمن املَعلوماِت اجَلديدِة، وتَتَسابُق 
يف َمعرفِة احَللِّ َقبَل َغيِرها. َوبَعَد ذلَك نَقوُم ِبُراجعة ما 
روِس وتَوضيِح  ٍل للدُّ الباِت َمع َشرٍح ُمفصَّ أجابت عنه ُكلُّ الطَّ
إنقاَذ  نُحاوُل  ريقِة  الطَّ ِبهِذه  والتَّحليِل.  التَّفكيِر  أسلوِب 
الباِت بأنُفِسِهنَّ وُقدراتهنَّ  ُز ِثَقَة الطَّ اللُّغِة الَعربيِة َكما نُعزِّ
يف  ياضيَّة  الرِّ وح  ال��رُّ تَنمو  أيًضا  َوبها  ِعندهن.  املَكمونَة 
املنافسِة واملُشاركِة َوتَقبُِّل الفوِز واخَلسارِة واضعني نُصَب 

أَعيُِننا الستفادةَ أَكثَر ِمن الَفوز.  
نُعطي  أنَّنا  اهلل،  َفضِل  بَعَد  َوَتيُِّزنا  جَناِحنا  أسراِر  َوِمن 
الباِت ِبغضِّ النَّظِر َعن ِسِجلِّ َعاماِتهنَّ  الُفرصَة جَلميع الطَّ
لتَشجيِع  التَّفكيِر  يف  َمهاَرِتِهنَّ  َعلى  ُمعتمدين  املَدرسيَّة، 

وَدعِم اجَلميِع ِبا استثناء. 
َعلى  َوإصراِرُكم  وتَعاوِنكم  ُجهوِدكم  َعلى  نَشُكُرُكم  ِختاًما، 
ُصعوبِة  ِمن  غِم  بالرَّ العاِم،  هذا  املُسابقِة  يف  الستمراِر 

الفترِة الَّتي مَيُُرّ بها العالُم عامًة  َوهذا القطر خاصًة.
��ور  ��ة يِف َم��دَرَس��ة َب��ن��اِت ال��طُّ ��غ��ِة ال��َع��رِب��يَّ ��َزة ال��لُّ س��اِئ��َدة َخ��ل��ف ُم��ركِّ

ة - الُقْدس ِاإلعداِديَّ
هرات - َعرَعرة   َمدَرسة الَظّ

ابة َمدَرسة البيروني - عَرّ
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ِة الُقطريِة  وٌر ِمن َتكرمِي الفائزين يف ُم�سابقِة اللُّغِة الَعَربيَّ �سُ
احلادَية َع�سرة 2019-2020

َمدَرَسة الَكرمة ب - حيفا 

َمدرسة النجاح - املكر

املدرسة االبتدائية و - الطيرة

يبة هراء - الَطّ َمدَرَسة الَزّ

ريف د - طمرة َمدَرسة الَشّ
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ُة جَناح ِق�سَّ
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َع�سرة 2019-2020

َمدَرسة الغدير - سخنني 

َمدرسة الَقلعة - الناِصَرة 

اِصرة  َمدرسة الَقسطل - الَنّ
َمدرسة احَلكيم  - كفر قرع 

َزة  َكُمَركِّ َعَملي  ِمن  أُ  يَتََجزَّ ل  ُجزءٌ  ِهَي  إبداٍع  ُمسابََقُة 
ُكلِّ  يِف  ِبها  ُمشارَكتُنا  َوتُْعتَبَُر   ، املَدَرَسة،  يِف  األُم  ِللَُغة 
ِة الَعَمِل  ئيِسيَِّة يِف ِخطَّ عام َتقيًقا إِلحدى األَهداِف الرَّ
ِبنا َوَتفيِزِهم للتََّفُوِق والتََّميُِّز، َوبَثِّ  املَدَرِسيَِّة إلثراِء ُطاَّ
َوَتقيِق  الْجِتهاِد  نَحَو  لََديِْهم  اإليجاِبيَِّة  املُناَفَسِة  ُروِح 
ا أََحُد أَْسراِر النَّجاِح َواحُلصوِل َعلى  املَراِتِب الُعليا. أَمَّ
َمع  تَعاُوِننا  إلى  باألَساِس  َفيَعوُد  َكثيَرٍة،  ُقطِريٍَّة  َمراِتَب 
ِبنا َوُمراَجَعِة َحلِّ أَسِئلَِة  األَهالي َوُمراَفَقِتنا َوَدْعِمنا ِلُطاَّ

الخِتباراِت َمُعُهم.

انة َزة اللُّغِة الَعربيَّة يف َمدَرَسة الَكمَّ أنعام َسواِعد ُمركِّ

ة - الكمانة   املدرسة االبتدائَيّ
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َمدرسة املصراراة - عني ماهل  

َمدرسة أجيال - جت

َمدرسة الفاروق - جت 

َمدَرسة الغزالي - أم الفحم 

َمدرسة الفاروق - جت 
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عليم قافة والتَّ ة إبداع لَتطوير الثَّ إصدار: َجمعيَّ
  ص. ب 511 أم الفحم  3001000

   هاتف : 6319262-04       فاكس : 6942350-04    موبايل : 0522816747       

 )www.namtaz.com (  نرجو زيارة موقعنا  namtaz2000@gmail.com    

  َجمعيَّة إبداع لتَطوير الثَّقافة والتَّعليم

ة  ِة الُقطريَّ غِة اإلجنليزيَّ َتكرمُي أبطاِل ُمسابقِة  اللُّ
هرات - َعرَعرة العشرين - َمدَرسة الظَّ

ِة احلادية َعشرة -  ِة الُقطريَّ غِة الَعربيَّ  َتكرمُي أبطاِل ُمسابَقِة اللُّ
َمدَرسة العني أ - نحف


