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غرس حب القراءة في نفوس الصغار هو غرس ألسس التقدم والتفوق "
"                                                                                                                             لبلداننا

بن راشد آل مكتوممحمد 

رؤية المبادرة

إلى»العربيّ القراءةتحدي«مبادرةوصولعبرالقراءةفينهضةإحداث

فيةالعربيّ الجالياتأبناءشاملةً العربي،الوطنمدارسفيالطلبةجميع

.بغيرهاالناطقينمنالعربيةاللغةومتعلمياألجنبية،الدول

الرسالة

للمبادرةاألهداف االستراتيجية 
:إلى» القراءة العربيتحدِّي «تهدف مبادرة 

ألخذبهاالرتقاءوضرورةالعربي،القراءةبواقعالعامالوعيتنمية1.

.عالمياً متقدمموقع

.مشتركلمستقبلباالنتماءوالشعورالوطنيالحستعزيز2.

.اآلخروقبولواالعتدالالتسامحقيمنشر3.

جميعيفاالبتكارعلىالقادرينوالمبدعينالمتميزينمنجيلتكوين4.

.المجاالت

ذاتتمشروعالتشجيععلميةأسسعلىقائممتكاملنموذجتقديم5.

.العربيالوطنفيمماثلطابَع

النشءبةمكتيثريبماوالنشروالطباعةوالترجمةالتأليفحركةتنشيط6.

.العربي

لحواراتطويريدعمبماوالجامعاتالمدارسفيالثقافيةالبيئةإثراء7.

اء .البنّ
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الخاصة بمسابقة مبادرة تحدي القراءة األهداف 

العربي

.الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربيزيادة 1.

.تعزيز الثقافة العامة لدى المشاركين من الطلبة2.

.تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد واإلبداعي3.

ر بطالقـة تنمية مهارات اللغـة العربيـة لـدى الطلبـة فـي االسـتيعاب والتعبيـ4.

.وفصاحة

بندمحمالشيخالسموصاحباأطلقهبادرةمأكبرهو"العربيالقراءةتحدي

لسمجرئيسالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةرئيسنائبمكتوم،آلراشد

كذلوالعربي،العالمفيالطالبلدىالقراءةلتشجيعدبي،حاكمالوزراء،

2015سبتمبر16الموافقاإلثنينيومفي

منلبةالطفيهايشاركالعربية،باللغةللقراءةمنافسةشكلالتحدييأخذ

برعالمشاركةالمدارسمنعشرالثانيالصفحتىاالبتدائياألولالصف

شهرمنتبدأ،)الجاليات(األجنبيةالدولفيالعربوأبناءناالعربيالعالم

الطالباخاللهيتدرجالتالي،العاممنأبريلشهرحتىعامكلأيلول/سبتمبر

هاوتلخيصكتبخمسقراءةمرحلةكلتتضمنمراحل،خمسعبرالمشاركون

يتخاصةكرَّاساتفي ."التحديجوازات"ُسمِّ

معتمدة،رمعاييوفقالتصفياتمراحلتبدأوالتلخيص،القراءةمناالنتهاءبعد

هائيةالنللتصفياتوصوالً الدولةمستوىثمالمدارسمستوىعلىوتتم

.المتحدةالعربيةاالماراتدولةفيتعقدالتي

التعريف بتحدي القراءة العربي
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المبادرة 

هو جميع الفعاليات المخططة والمنظمة لبلوغ األهداف 
اءة لدى االستراتيجية المحددة والتي ترمي إلى تكوين عادة القر

ائهم في الطلبة، ويشمل جميع الطلبة الذين بادروا بتسجيل أسم
.مبادرةال

المسابقة 
لى هي العملية التي يتنافس المشتركون من خاللها للفوز ع

تاباً المستويات المختلفة، وذلك بعد إتمامهم قراءة خمسين ك
.ولىوحتى بدء التصفيات األالمسابقة انطالقفي الفترة من 

.هو أي كتاب علمي أو أدبي خارج المنهاج الدراسيالكتاب 

.على مستوى الدولةالمسابقة مراحل هو من يوجِّه ويتابع المنسق 

المصطلحات الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي

ويات هم التربويون الذين يحددون أسماء الفائزين في المستالمحكمون 
.اركالمختلفة، وهم محكِّمو فريق التحدي ومحكِّمو القطر المش

التصفيات
مستوى يقصد بها تحديد نسبة الفائزين أو عددهم على 

ة ثانياً والدول مجتمعة في دول) القطر(المدرسة أوالً والدولة 
. االمارات العربية المتحدة ثالثاً 
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المصطلحات الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي

.رسةالمسابقة على مستوى المدمراحلهو كل من يوجه ويتابع مشرف المدرسة

الجوازات 
مقروء هي كراسات صغيرة يسجل في كل صفحة تلخيص للكتاب ال

مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر وقد 
ه من أعطيت الجوازات الواناً مختلفة وقد اعتمدت األلوان لما تضفي

.الطلبهأثر إيجابي على نفوس  
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ول آلية تطبيق مبادرة تحدي القراءة العربي في الد

)الجاليات(الغير عربية 

األولى تنطلق مسابقة تحدي القراءة العربي في األسابيع الثالثة

:تيعلى النحو اآل، ألبنائنا في الدول األجنبيةالدراسي من العام 

حلته من مجاالت العلم واألدب، يكون مناسباً لمرأي الطالب كتاباً في يقرأ 1.

يرة وتحت تأش. العمرية، ثم يلخص هذا الكتاب إلكترونياً في الجواز األحمر

صها ، والتأشيرة تعني كتاباً، حتى ينهي قراءة عشرة كتب، ثم يلخ)1(رقم 

.رتحت عشرة تأشيرات، ذاكراً اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النش
اً اسم يقرأ الطالب عشرة كتب أخرى، ثم يلخصها تحت عشرة تأشيرات ذاكر2.

مَّ الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر، وبذلك يكون الطالب قد أت

.قراءة عشرين كتاباً ولخصها تحت عشرين تأشيرة

اً اسم يقرأ الطالب خمسة كتبٍ أخرى، ثم يلخصها تحت خمس تأشيرات ذاكر3.

الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر، ليتم بذلك قراءة خمسة

.  وعشرين كتاباً 
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شروط الكتاب المقروء

يةالعلمالمعارفتقدمالتيالكتبجميعالكتابمفهومتحتيندرج

نيمكوالتي،)...القصصوالشعر(واألدبية)...والفلكالطب،العلوم،(

البيتأوالمدرسةمكتبةمثلمتنوعةمصادرمنعليهايحصلأنللطالب

.اإللكترونيةالمكتبةأواألصدقاءمكتباتأوالعامةالمكتباتأو

ذلكشملويالعربية،باللغةمكتوباً يكونأنالمقروءالكتابفييشترط1.

.العربيةىإلالمترجمةالكتب

سوليالطالب،لمستوىمالئماً صفحاته،عددحيثمنالكتاب،يكون2.

.العربيةاللغةمعالطالبصلةتوطيدهوفالهدفلعمره،

.موضوعهعنالنظربصرفميولهيشبعالذيالكتابالطالبيختار3.

.اإللكترونيةالكتبقراءةمنمانعال4.

أخرىإلىمرحلةمنواالنتقالالقرائيةالمراحلالمشرفيتابع:ملحوظة5.

.الكتباختيارفيويشاركهمعليهم،يشرفالذينلطلبته

:ةالمبادرقراءات ال تنطبق عليها شروط الكتاب المعتمد في •

.والمجالتالصحففيالقراءة1.

.الدراسيةالمناهجفيالواردةالقصص2.

.تلخيصهالصعوبةوذلكوالمصادرالمراجع3.
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:  التصفيات
قين من الطلالتصفية كل مدرسة بإجراء تقوم 1. بة األولى لترشيح المتفوِّ

.المشاركين للمنافسة على مستوى الدولة 

اءة العربي، تجرى التصفية الثانية على مستوى الدولة من قبل فريق تحدي القر2.

.الختيار المراكز الثالثة األولى على مستوى كل دولة مشاركة

لة مشاركة تجرى التصفية النهائية في دبي للمراكز األولى على مستوى كل دو3.

.الجالياتالختيار بطل التحدي على مستوى 
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