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بطولة اللغة  اإلجنليزّية 
القطرّية الّتاسعة عشرة

اجلمعة 10.09.201815.11.201811.01.2019
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ياضّيات القطرّية  بطولة الرِّ
الّثامنة عشرة
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بطولة اللغة العربّية القطرّية 
العاشرة

اجلمعة 10.05.2019 10.09.201814.3.2019
السبت *11.05.2019

* قد َيطرأ تغيير على موعد البطوالت وسيتّم إعالم حضراتكم مسبًقا.

السالم عليكم،  نقول لكم بداية، كل عام وأنتم بألف خير، ونرجو لكم جميًعا سنة تعليمّية موّفقة 
يف  البطوالت  تنظيم  يف  املتزايدة  للنَّجاحات  وتتويًجا  إبداع،  جمعّية  لنشاطات  استمراًرا  وهادئة. 
يف  العام  لهذا  قطرّية  بطوالت  ثالث  بتنظيم  إبداع  جمعّية  فستقوم  املختلفة،  األساسية  املواضيع 

ياضّيات، والّلغة العربية على النحو التالي: مواضيع اللغة اإلجنليزية، الرِّ

 املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما ميكن.
ياضّيات واللّغة العربّية.  مرفق إعالنات البطوالت يف املواضيع الثالثة: اللغة اإلجنليزّية، الرِّ

 مرفق اقتراحات استضافة لهذه البطوالت من املدارس املشاركة.
.www.namtaz.com توجد مناذج مختلفة لالمتحانات على موقع اجلمعية 

 نوصي املدارس املعنية باملشاركة بهذه البطوالت تسجيل مواعيدها يف التخطيط السنوي للمدرسة.

برنامج بطوالت جمعية إبداع 
للعام الدراسي 2019 - 2018   

لالستفسار عن كّل ما يتعلق بالّتسجيل للبطوالت نرجو من حضرتكم االتصال مبكتب اجلمعّية

www.namtaz.com نرجو زيارة موقعنا ملعاينة مناذج البطوالت السابقة واالطالع على املستجدات

فاكس : 6942350-04 )األحد - اخلميس من الساعة 8:30 حتى 13:00(   هاتف : 04-6319262 

)من الساعة 16:00حتى 20:00(موبايل : 0522816747

namtaz2000@gmail.com   جمعية ابداع لتطوير الثقافة والتعليمكما ميكنكم بعث رسائلكم لبريد اجلمعية       
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عيدين النَّفسّي واالجتماعّي، ال سّيما بعد مبادرة االختبار احملوسب، حيث عملنا  للبطولة أثر إيجابّي كبير على الصَّ
مبش����اركة مع األهل من أجل ِإعداد طاّلبنا بش����كل جّيد لالختبارين احملوس����ب والكتابّي، األمر الذي زاد من ش����عورهم 
باملس����ؤولّية وس����اعدهم يف فهم استراتيجّيات احلّل، كما أّننا الحظنا أيًضا عندهم زيادة يف حبِّهم للموضوع،  وإصرارًا 

على الوصول للحلول بطرق ناجعة.
املعلمة ليندا حمودة مرّكزة الرِّياضّيات يف مدرسة راهبات مار يوسف - الرملة

نبارك جهود جمعّية إبداع، ونش����ّجع املش����اركة يف املس����ابقة كونها تثري الطالب باملعرفة الرِّياضّية، والّتدرب على حل 
مسائل جديدة، ونؤّكد أن املشاركة بحّد ذاتها قيِّمة، ألّنها تعتبر حتّد إلبراز شخصّية الطالب وقدراته.

املعلمة عبير أبو مخ مرّكزة الرِّياضّيات يف مدرسة ابن رشد - جت وطاقم املعلمني واألهالي
نش����كر الطاقم املش����رف على املس����ابقة، وكذلك املدارس املستضيفة، إّن مس����ابقة الرِّياضّيات، بدون أدنى شك، تُطّور 
هنّية والتفكيرّية واإلبداعّية لدى الطالب، كما أّنها تنّمي ُحبَّ االستطالع والتعرّف على معلومات جديدة،  القدرات الذِّ
وكانت املش����اركة - إلى جانب ذلك - ممتعة جّدا، نرجو جلمعّية إبداع كّل الّتوفيق والّنجاح وأن تس����تمّر يف تنظيم مثل 

هذه املسابقات مستقباًل.
طاقم الرِّياضّيات يف مدرسة سلوان املختلطة - القدس

فك����رة إع����داد اختبار محوس����ب كانت ممتازة، إذ أّنها س����اهمت يف إعداد الطاّلب بش����كل الئق للبطولة، أما بالّنس����بة 
للمس����ائل والتماري����ن املعروض����ة فإنه����ا حتّف����ز الط����اّلب على الّتفكي����ر والّتحلي����ل، أج����واء البطولة كانت رائع����ة جًدا!                                                                                                                                  

طاقم الرِّياضّيات يف مدرسة الّسواحرة اإلعدادية للبنات - القدس
األسئلة شيِّقة تُنّمي الّتفكير عند الطالب، ومثل هذه البطوالت تترك ذكرى جميلة لدى الطالب، وجتعل منه شخًصا 

واثًقا بنفسه. لفت انتباهنا تنظيم وترتيب املسابقة، حيث كانت األجواء مريحة جدا. 
طاقم الرِّياضّيات يف مدرسة خليل السكاكيني - القدس

 نتوجه إلى اإلخوة مديري املدارس، والزمالء، معلّمي ومرّكزي املواضيع املختلفة، بأن يحّثوا طاّلبهم على املشاركة يف 
البطوالت املختلفة، فقد أثبتت جتربتنا املمتّدة على ما ينيف عن عقدين، بأن مشاركة الطالب يف مثل هذه البطوالت 
تزيد من قدرتهم على تخّطي الصعوبات التي قد تواجههم، وتفتح أمامهم أبواب التنافس اإليجابّي يف إبراز مواهبهم. 
االعتياد على إجراء  بها، ومتنحهم فرصة  وتعميق معرفتهم  تعلّموه من مواّد  ما  أّنها متنحهم فرصة مراجعة  كما 

امتحانات خارجّية ومعيارّية، دون خوف او توّتر. 
توثيًقا للتعاون املشترك بني جمعّية إبداع ومدارسنا العربّية فإن طواقم اجلمعّية املسؤولة عن البطوالت، بادرت هذا 
العام إلى فتح املجال أمام الزمالء املرّكزين إلرسال أسئلة منوذجّية الختبارات البطوالت )لغة إجنليزّية، رياضّيات 

ولغة عربّية( - وسيتّم تضمني قسم منها أو منوذجّية لها يف اختبارات البطوالت. 
ال يسعنا يف هذا املقام، إال أن نشكر مئات املدارس العربية التي تشارك سنوّياً يف مسابقات إبداع بإداراتها، معلّميها 
وطاّلبها، وأن نشكر جنود اخلفاء يف جمعّية إبداع والذين أجمعوا مًعا على دفع مجتمعنا إلى األمام قواًل وفعاًل، 

ونرجو للجميع سنة مثمرة وعاًما دراسّياً هادًئا وناجًحا.
وتفضلوا بقبول فائق احترامنا- جمعيّة إبداع

ياِضّيات القطرّية الّسابعة عشرة مقتطفات من انطباعات املدارس حول بطولة الرِّ
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مدرسة ابن خلدون - باقة الغربية 

مدرسة الرازي - البعينة النجيدات 

املدرسة اإلعدادية أ - الطيرة   املدرسة الشاملة اجلديدة -الرينة 

مدرسة املتنبي - طمرة  املدرسة اإلعدادية ب - أبو سنان 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة اإلنجليزية 

امنة عشرة  2018 - 2017
ّ
القطرّية الث

شكر وتقدير للمدارس التي استضافت  بطولة اللغة 
اإلجنليزية القطرّية الثامنة عشرة

 املدرسة اإلعدادية الّشاملة -  دير األسد  املدرسة اإلعدادية -  دبورية 
  مدرسة الفارابي - طمرة  املدرسة الشاملة -  كوكب أبو الهيجاء 

   مدرسة طه حسني اإلعدادية -  سخنني  املدرسة اإلعدادية ب - طرعان 
  مدرسة إناث العيسوية -  القدس  مدرسة القسطل -  الناصرة  

  مدرسة الرشيدية - قلنسوة  املدرسة اإلعدادية ج - الطيرة
  مدرسة البيروني اإلعدادية - جت   مدرسة النهضة األهلية - كفر قرع

  مدرسة وادي النسور اإلعدادية - أم الفحم

مدرسة النهضة - خور صقر 
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مدرسة النهضة األهلية - كفر قرع 

كان للمسابقة أصداء رائعة يف املدرسة، حماس لدى الطالب، املعلمني، املديرة واألهل. مّت تشجيع الطالب من قبل جميع املعلمني 
خلوض هذه التجربة املمّيزة، واّلتي كانت جتربة أولى لنا، وقد مّت توجيه الطالب ومساعدتهم على فهم املواد املطلوبة لالمتحان.

فضاء عّياشي- مرّكزة اإلجنلّيزية - احلديقة ب - كابول
شارك عدد كبير من طاّلب مدرستنا يف املسابقة، مما يدل على ثقتنا وثقتهم باجلمعّية، ملسنا هذا العام ازدياًدا يف عدد املشاركني 
من الطاّلب واملدارس، وهذا يُعتبر مؤّشًرا قوّيا على زيادة االهتمام باللّغة اإلجنليزّية وعلى جناح البطولة. كان التنظيم هذه السنة 

ا، كّل رسالة  كان يُرّد عليها بنفس اللّحظة، وكان هناك تعاوٌن رائٌع مع اجلمعّية، كّل االحترام! مرتَّبا جًدّ
غريس سالمة - معلّمة ونائبة املدير- مار يوحنا - حيفا

كمديرة  اإلجنليزّية.  اللغة  يف  ومتنّوعة  جديدة  ومهارات  مفردات  تعلّم  يف  أكبر  وقت  استثمار  على  الطاّلب  ع  تُشجِّ البطولة 
القسطل!                                                                                                                       مدرسة  يف  دائًما  بكم  أهاًل  وأشكركم،  وأهّنئكم  أحّييكم  املسابقة،  يف  عام  كل  تشارك  لطالبة  وأّم  مدرسة 

د. سيرين  مجلي-كنانة - مديرة مدرسة القسطل - الناصرة
ا للبطولة، املعاملة من قبل  كانت مشاركة طاّلبنا يف البطولة رائعة جّدا، وخاّصة طاّلب طبقة الّسوابع ألنهم كانوا متحّمسني جًدّ

طاقم جمعّية إبداع كانت ممتازة، وكانوا متفّهمني ملشاعر الطالب.
أريج كريني- مرّكزة اإلجنليزّية - العني اإلعدادية - كفر ياسيف

للتعلي���م  والدافعّي���ة  املش���اركة  م���دى  أظه���رت  والت���ي  البطول���ة،  له���ذه  تنظيمه���ا  عل���ى  بالش���كر  إب���داع  جلمعّي���ة  أتق���ّدم 
والتق���ّدم يف م���اّدة مهّم���ة، املش���اركة س���اهمت يف خل���ق روح التح���ّدي واملثاب���رة ل���دى طاّلبن���ا. بوركت���م عل���ى عملك���م الرائ���ع.                                                                                            

طارق شقير مدير مدرسة أحمد سماح اإلعدادّية - القدس
ز روح املنافسة البّناءة والدافعّية لدى  ال شّك أّن املسابقة من النشاطات اّلتي لها تأثير إيجابّي على الطالب واملدارس، كونها تعزِّ

ع الّطالب على الدراسة الذاتّية. الطالب واملعلمني، وتشجِّ
عنان شاهني- مرّكزة اإلجنليزّية- الّسواحرة اإلعدادية للبنات- القدس  

مقتطفات من انطباعات املدارس حول بطولة اللغة اإلجنليزّية القطرّية الّثامنة عشرة

مدرسة ابن الهيثم - باقة الغربية 

مدرسة املجد - الطيرة 

املدرسة االبتدائية للبنات - سلوان - القدس 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة اإلنجليزية 

امنة عشرة  2018 - 2017
ّ
القطرّية الث
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مدرسة اخلروبة - كسرى 

املدرسة اإلعدادية - دبورية

مدرسة أكادميية املستقبل - العيسوية - القدس 

مدرسة الزهراء - الناصرة 

مدرسة خالد بن الوليد - قلنسوة 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة اإلنجليزية 

امنة عشرة  2018 - 2017
ّ
القطرّية الث

املدارس الفائزة مبراتب قطرّية 
جماعّية  يف بطولة اللغة اإلجنليزية 

القطرّية الثامنة عشرة

املرحلة االبتدائية
املرتبة األولى: احلكيم - كفر قرع واحلوارنة - كفر قرع.

املرتبة الثانية: وادي العني - سخنني، الواصفية - الناصرة، 
حسني ياسني - عرابة، ابن سينا ب - الطيبة، 

مار يوحنا - حيفا، املطران - كفر ياسيف 
والباطن - أم الفحم.

املرتبة الثالثة: العني أ - نحف، احلكمة - باقة الغربية، 
الظهرات - عرعرة والفاروق األساسية 

للبنات - القدس.
املرتبة الرابعة: املجد - الناصرة، املعالي - كفر كنا، ابن خلدون 

- دبورية، االبتدائية و - الطيرة، الزهراء - 
الطيبة، االبتدائية وادي سالمة، النبراس زمير 

وتيراسنطة - عكا.
املرتبة اخلامسة: االبتدائية ب - بيت صفافا، البشائر - 

سخنني، األفق - كابول، املتنبي - سخنني، 
الزهراء - الطيرة والكندي - دبورية.

املرحلة اإلعدادية
املرتبة األولى: طه حسني - سخنني واملجد - الطيبة.

املرتبة الثانية: النهضة األهلية - كفر قرع، البيروني - جت، 
احلالن - سخنني، مار يوحنا - حيفا واألخوة 

- الطيبة.
املرتبة الثالثة: البشائر - سخنني، النجاح - الطيبة، الشاملة 
- كوكب أبو الهيجاء واإلعدادية ج - الطيرة.

املرتبة الرابعة: الظهرات الشاملة - الفريديس، خالد بن الوليد 
- قلنسوة واإلعدادية أ - الطيرة.

املرتبة اخلامسة: اإلعدادية - دبورية ووادي النسور - أم 
الفحم.   
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مدرسة قحاوش - أم الفحم  

مدرسة املتنبي-أم الفحم 

مدرسة األخوة - أم الفحم 

مدرسة الطور )أ( للبنني - القدس 

املدرسة االبتدائية -  وادي سالمة 

املدرسة االبتدائية أ - الرينة  

املدرسة اإلعدادية الشاملة - دير األسد 

ياِضّيات القطرّية  صور من تكريم الفائزين في بطولة الرِّ

الّسابعة عشرة 2018 - 2017
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مدرسة الطور اإلعدادية للبنات - القدس 

مدرسة احلكيم - كفر قرع  

مدرسة راهبات مار يوسف - الرملة 

املدرسة األهلية الشاملة - قلنسوة 

ياِضّيات القطرّية  صور من تكريم الفائزين في بطولة الرِّ

الّسابعة عشرة 2018 - 2017

مدرسة الّسواحرة اإلعدادية للبنات - القدس

مدرسة احملبة - أبو سنان 

مدرسة الثوري اإلعدادية للبنات - القدس 
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ياضّيات - جمعّية إبداع معلومات مختصرة عن مشروع الرِّ
الّثالث - الّتاسع، حيث مّت تنظيم البطولة األولى سنة  البطولة عبارة عن مشروع سنوّي عريق يف الّرياضّيات مفتوح للطاّلب من 

1993، وقد شاركت يف البطولة منذ انطالقتها املئات من املدارس االبتدائّية واإلعدادّية واآلالف من الطالب من مختلف مناطق البالد، 
ويتمحور قسم منه حول الـمنهاج الّدراسّي واآلخر حول مسائل تفكيرّية، ويشمل املشروع اختبارات على مرحلتني:

1 اختبار محوسب يُشّكل %30 من العالمة النهائّية للبطولة، ويُجرى يف شهر شباط من السنة الدراسّية، ويتضّمن أسئلة منوذجّية 

متعّددة اخليارات، تكون مشابـهة ألسئلة من اختبار البطولة الّثاني.
2 اختبار البطولة الّثاني )حتريري(، والذي يجري يف بداية الفصل الدراسّي الثالث، ويشّكل االختبار الّتحريري %70 من العالمة 
الّنهائّية، ويشمل متارين ومسائل حول املنهاج الدراسّي، إضافة إلى مسائل تفكيرّية جديدة، ومّدته عادة ساعة ونصف. قسم من 
أسئلته يكون مشابًها ألسئلة منوذج االختبار احملوسب، والقسم اآلخر مشابه ألسئلة من االختبارات والبطوالت الواردة يف كتاب 

الّتحضير، واّلذي ستصدر نسخة جديدة ومحتلنة منه مطلع العام الدراسي القادم 2019 - 2018 بإذن اهلل.
إلى  وإعادته  املناسب  اإلكسل  ملء منوذج  بعد  وذلك  ملدرستكم،  اجلديدة  الّطبعة  من  كاملة  واحدة  إهداء سلسة  إبداع  يُسرُّ جمعّية 
ياضّيات يف مدرستكم، يُطلب ملف اإلكسل  ياضّيات يف اجلمعّية وبني طاقم الرِّ اجلمعية من أجل تسهيل الّتواصل والّتعاون بني طاقم الرِّ
من إمييل namtaz2000@gmail.com ، ويُعاد الّنموذج بعد تعبئته إلى نفس اإلمييل. ملزيد من االستفسار يُرجى االتصال على 

.04-6319262
ياضّيات يف جمعّية إبداع على استعداد الستقبال أي اقتراح بّناء من شأنه أن يَُحّسن من تنظيم بطولة الّرياضّيات، إن كان  طاقم الرِّ
ذلك بخصوص مبنى اختبارات البطولة، أو ُكتب الّتدّرب التي تصدرها اجلمعّية، أو أي مبادرة تعليمّية- تربوّية تخّص هذا املوضوع.  

ملزيد من املعلومات يُرجى معاينة 
موقع جمعّية إبداع www.namtaz.com والدخول لرابط 

بطولة الرياضّيات.

شكر وتقدير للمدارس التي استضافت 
ياِضّيات القطرّية الّسابعة عشرة بطولة الرِّ

 املدرسة اإلعدادية - دبورية 
 مدرسة العمرية للبنني - القدس                                             

 املدرسة األهلية الشاملة - قلنسوة 
 مدرسة وادي النسور اإلعدادية - أم الفحم                                                                                            

 املدارس الفائزة مبراتب قطرّية جماعّية يف 
ياِضّيات القطرّية الّسابعة عشرة بطولة الرِّ

املرحلة االبتدائية
املرتبة األولى: مدرسة ابن رشد - جت.

املرتبة الثانية: مدرسة املتنبي - أم الفحم.
املرتبة الثالثة: االبتدائية - وادي سالمة، االبتدائية - 
                  الطيبة الزعبية واالبتدائية أ - الرينة.

املرتبة الرابعة: مدرسة احلكيم - كفر قرع.
املرتبة اخلامسة: مدرستا الفاروق األساسية للبنات - القدس 

واألخوة - أم الفحم.
املرحلة اإلعدادية

املرتبة األولى: مدرستا اإلعدادّية - دبورية وإبن رشد - املكر.
املرتبة الثانية: مدرسة الظهرات الّشاملة - الفريديس.

املرتبة الثالثة: مدرستا اإلعدادّية الشاملة - دير األسد والسالم 
اإلعدادّية - الطيبة. 
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مدرسة بردج انترناشيونال -  القدس  

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة العربّية 

اسعة 2018 - 2017
ّ

القطرّية الت

املدرسة األحمدية الكبابير - حيفا 

املدرسة االبتدائية أ - احلكمة-طوبا الزنغرية  املدرسة االبتدائية - مشيرفة 

املدرسة االبتدائية سلطان األطرش - حرفيش 

مدرسة املطران - الناصرة 
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املدرسة االبتدائية ب - طرعان 

املدرسة املعمدانية - الناصرة.

املدرسة االبتدائية -الطيبة الزعبية 

املدرسة االبتدائية ب - األمل أبو سنان 

مدرسة ابن خلدون اإلعدادية -  طمرة 

مدرسة الهزيل االبتدائية - رهط 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة العربّية 

اسعة 2018 - 2017
ّ

القطرّية الت
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مدرسة اآلفاق - دير األسد 

مدرسة البيروني اإلعدادية - جديدة 

مدرسة احلديقة أ - يافة الناصرة 

مدرسة املطران - الناصرة 

مدرسة الكروم - الناصرة 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة العربّية 

اسعة 2018 - 2017
ّ

القطرّية الت

مدرسة مرمي بواردي - عبلني 
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مدرسة الرسالة الشاملة - نحف

مدرسة صور باهر للبنات - القدس 

مدرسة احلوار - فسوطة 

مدرسة الطور اإلعدادية للبنات - القدس 

صور من تكريم الفائزين في بطولة اللغة العربّية 

اسعة 2018 - 2017
ّ

القطرّية الت

مدرسة املناهل - مجدل شمس 

مدرسة الكمانة - جبل الكمانة  
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املدارس الفائزة مبراتب قطرّية 
جماعّية يف بطولة اللغة العربّية  

القطرّية الّتاسعة

املرحلة االبتدائية

املرتبة األولى: مدرستا حسني ياسني - عرابة واملجد - الناصرة.
املرتبة الثانية: الفاروق - جت، املعالي - كفر كنا ورأس العني - عرابة.
املرتبة الثالثة: األفق - كابول، الغزالي - الطيرة ووادي العني - سخنني.

املرتبة الرابعة: الزهراء - الطيبة، االبتدائية ج - يافة الناصرة، احلكمة 
- باقة الغربية، العني أ - نحف، االبتدائية - صندلة، 
البشائر - سخنني، االبتدائية - مشيرفة  واملطران - 

كفر ياسيف.
 املرتبة اخلامسة: الكندي - دبورية، عبد العزيز أمون - دير األسد، 

الغدير - سخنني، آفاق - دير األسد والسالم - سخنني.

املرحلة اإلعدادية

 املرتبة األولى: اإلعدادية - دبورية والظهرات الّشاملة - الفريديس. 
املرتبة الثانية: مرمي بواردي - عبلني، اإلعدادية أ - الطيرة 

سالة الّشاملة - نحف.                    والرِّ
املرتبة الثالثة: ابن رشد - املكر، النَّهضة األهلية - كفر قرع، 

                   البيروني - جت، واإلعدادية ج - الطيرة. 
املرتبة الرابعة: ابن خلدون - كفر مندا، الغزالي - أم الفحم

                  والبشائر - سخنني. 
املرتبة اخلامسة: اإلعدادّية ب - طرعان، البيروني - جديدة،  

الّشاملة - الفريديس واإلعدادية - كابول. 

شكر وتقدير للمدارس التي استضافت
 بطولة اللغة العربّية القطرّية الّتاسعة  

 مدرسة الهزيل االبتدائية - رهط 
 املدرسة اإلعدادية ب - طرعان

  املدرسة االبتدائية ج - يافة الّناصرة 
 املدرسة االبتدائية زين - كفر قاسم

  مدرسة الفاروق االبتدائية - جت
  مدرسة املجد االبتدائية - الناصرة       

 املدرسة الشاملة - الفريديس 
 مدرسة مرمي بواردي - عبلني 

 مدرسة الرسالة الّشاملة - نحف 
  مدرسة الطور اإلعدادية للبنات - القدس

 مدرسة الّتسامح اإلعدادية - أم الفحم

مدرسة عبد العزيز أمون - دير األسد 
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نشعر بالفخر والّسعادة َعقَب استضافة مدرستنا لبطولة اللغة العربّية الّتاسعة، وما زادنا متعة ونشوة رؤية السعادة 
يف عيون طّلبنا وأهاليهم املرافقني. نسأل اهلل أن تشّكل مبادرتنا هذه، وحرص مدرستنا على استضافة البطوالت 
القادمة التي تنظمها جمعية إبداع مستقبًل، عامًل محّفًزا لزيادة عدد مدارس النقب املشاركة يف البطوالت يف 

السنوات القادمة بإذن اهلل.
األستاذ رائد الهزيل مدير مدرسة الهزيل االبتدائية - رهط، ومرّكزة اللغة العربية املعلمة عواطف شامّية وطاقم 

اللغة العربّية واألهالي
املدارس  واستقبال  قبل طاقم اجلمعّية،  للطلب من  كامل  توجيه  يوجد  ومنّظمة،  األجواء مريحة  رائع،  انطباعنا 
املستضيفة على أحسن ما يكون. األسئلة متنّوعة وشاملة، املعرفة اللغوّية ملئمة للجيل وللمنهاج التعليمّي، نصوص 

فهم املقروء ممتعة وقريبة من عالم الطالب، ونوعية األسئلة املرافقة لها واضحة وشاملة وسلسة.   
طاقم اللغة العربّية من املدرسة االبتدائية ج - كفر كنا

من املؤكد أن للمشاركة أثر بالغ على معظم الطّلب املشاركني، خاّصة الفائزين. املشاركة تقّوي الّثقة بالنفس، وتتيح 
املجال للتعّرف على طّلب من مدارس أخرى.

منال صندوقة مرّكزة اللغة العربّية يف مدرسة الّسواحرة اإلعدادية للبنات - القدس
طّلبنا  يُقِبل  ومبادًرا،  مسئوال  قيادّيًا  الطالب  من  يجعل  الذي  األمر  طّلبنا،  لدى  املنافسة  روح  املسابقة  تنّمي 
كان سريًعا.                                                                                                                        الكتب  وإيصال  للجمعية ممتاز وسريع،  اإللكتروني  البريد  والتواصل عبر  كبير،  بتلهف  البطولة  على 

املعلمة ميرة شحادة مرّكزة اللغة العربّية يف مدرسة الواصفية - الناصرة
املشاركة بحّد ذاتها رائعة وممّيزة، وأرى فيها دافعا وتعزيزا للطالب، على ُحبِّ املبادرة والتحلّي بالروح الرياضّية، 

باإلضافة لزيادة املعلومات والثروة اللغوّية، شكًرا جلمعية إبداع وبالتوفيق دائًما.
املعلمة سائدة خلف مرّكزة اللغة العربّية يف مدرسة بنات الطور - القدس

تثري  ألنها  املسابقات،  من  األنواع  هذه  أشّجع  االستقبال حسًنا، وصراحة  كان  العمل،  هذا  على  القائمني  نشكر 
الطالب باملعلومات القّيمة، وتنّمي لديه روح املثابرة واالجتهاد والتحّدي، إضافة إلى أّن أنواع النصوص املوجودة يف 

الكتب لها دور كبير يف تطوير مهارات القراءة والفهم والتعبير عند الطالب.
عليا جبارين مرّكزة اللغة العربّية يف املدرسة االبتدائية - مشيرفة

 مقتطفات من انطباعات املدارس حول بطولة اللغة العربّية القطرّية الّتاسعة

مدرسة الهالل - عارة 



إصدار : جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم
  ص. ب 511 أم الفحم  3001000

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