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حضرات األهل المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

مُسابقةُاللُغةُالعُربيُةُالقُطريُةُالحاديةُعشرةُُ 2019-2020
مُعلوماتُأساسيُة ُ

تشكل اللغة العربية إحدى أهم ركائز الهوية المجتمعية ،ويعتبر االلمام بها فاتحة لإللمام بكثير
من العلوم والمعارف واللغات األخرى ،وتهدف مسابقة اللغة العربية التي تنظمها جمعية إبداع
إلى تطوير مهارات الطّلب وفتح باب المنافسة البناءة بينهم ،ومشروع المسابقة في تطور
مستمر بفضل ما يصلنا من مّلحظات من المعلمين واألهل والطّلب.
م
ةّالسابقة ّ ّ
ماهيّ ّ

المسابقة عبارة عن اختبار شامل للمهارات األساسية في اللغة العربية لمدة ساعة وربع في
العادة .يشمل االختبار الثروة اللغوية ،القواعد وفهم المقروء وتتنوع طبيعة األسئلة بحسب
الجيل والمستوى .تجدون أمثلة ونماذج كاملة في موقع جمعية إبداع
(.)www.namtaz.com
 رسوم االشتراك للطالب  120ش (تشمل كتاباُللتمرن لكل مرحلة)

 يمكن للطّلب بعث تساؤالتهم واستفساراتهم عبر اإليميل ،الموقع ،الواتسآب وفيسبوك الجمعية.
 يحصل كل مشارك على كتاب مجاني أو أكثر ،تحوي نماذج الختبارات من سنوات سابقة أو
مواد تمرن إضافيةُ،إضافةُلموادُُتمرُنُمُحوسبةُاختياريةُباشتراكُإضافيُرمزيُللمشاركينُفيُ
المسابقة.
 المشاركة في المسابقة جماعية (عن طريق المدرسة) وليستُفُرديُة .ويتم التسجيل لدى مركز/ة
الموضوعُ .
سيرّالسابقةّ ّ

تجري المسابقة في مدينة أم الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن المشاركين قدر اإلمكان،
ويحددها المسؤولون بحسب الظروف في كل عام .يتم فحص جميع نماذج االختبارات بطريقة
محوسبة ،ومن ثم تحليل النتائج وإرسالها لمركزي الموضوع في المدارس المشاركة .تستخدم
معطيات المسابقة في أبحاث علمية لتطوير المسابقة ولتحسين عملية التعليم.
تكريمّال مّـمتميّزين ّ

يتم تدريج النتائج والمراتب الفردية (للطّلب) والجماعية (للمدارس) بحسب تحصيل
الطّلب والمدارس .يحصل الطّلب الفائزون بمراتب قطرية على كؤوس وشهادات
تقديرية والطّلب الفائزون بمراتب مدرسية على شهادات تقديرية ،ويحصل جميع الطّلب
الـمشاركين على شهادة اشتراك .يحق لألهل االعتراض على نتيجة المسابقة عن طريق
مركز/ة الموضوع فقط من خّلل نظام االستئناف الموضح في موقع الجمعيةُ .
نرجوُزيارةُموقعناُ(ُُ)www.namtaz.comلمعاينةُنماذجُالمسابقاتُالسُابقةُولالطُالعُعلىُ
المُستجدُات ُ

جمعيّةّإبداعّلتطويرّالثّقافةّوالتّعليمّ(ج.م).
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قسيمةّاشتراكّالطّالب ّ
ّ

أنا املوقع ادناه ،ولي امر الطالب/ة _____________________الصف _________ (ال)مدرسة ______________________
البلد ____________________ جوال _________________
أصرح بأنني موافق على اشتراك ابني  /ابنتي في فعاليات مسابقة اللغة العربية.
مّمالحظةّّ:يتمّّتسليمّهذهّالقّسيمةّمعّرس ّومّاالشتراكّلركّزّ/ةموضوعّاللّغةّالعربيةّفيّالدرسةّ .
التاريخ _________________ :
ّ

توقيع ولي أمر الطالب ________________________

