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

محمد بن راشد آل مكتوم

رؤية المبادرة

فيةالطلبجميعإلى«العربي  القراءةتحدي»مبادرةوصولعبرالقراءةفينهضةإحداث

العربيةاللغةومتعلمياألجنبية،الدولفيالعربي ةالجالياتأبناءشاملة  العربي،الوطنمدارس

.بغيرهاالناطقينمن

الرسالة

للمبادرةاألهداف االستراتيجية 

ي القراءة العربي»تهدف مبادرة  :إلى« تحد ِّ

.ميا  عالمتقدمموقعألخذبهاالرتقاءوضرورةالعربي،القراءةبواقعالعامالوعيتنمية1.

.مشتركلمستقبلباالنتماءوالشعورالوطنيالحستعزيز2.

.اآلخروقبولواالعتدالالتسامحقيمنشر3.

.المجاالتجميعفياالبتكارعلىالقادرينوالمبدعينالمتميزينمنجيلتكوين4.

الوطنفيمماثلطابَعذاتمشروعاتلتشجيععلميةأسسعلىقائممتكاملنموذجتقديم5.

.العربي

.يالعربالنشءمكتبةيثريبماوالنشروالطباعةوالترجمةالتأليفحركةتنشيط6.

.البن اءالحوارتطويريدعمبماوالجامعاتالمدارسفيالثقافيةالبيئةإثراء7.
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الخاصة بمسابقة مبادرة تحدي القراءة العربياألهداف 

.زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي1.

.تعزيز الثقافة العامة لدى المشاركين من الطلبة2.

.تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد واإلبداعي3.

.ةتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة في االستيعاب والتعبير بطالقة وفصاح4.

نائب،مكتومآلراشدبنمحمدالشيخالسموصاحباأطلقهبادرةمأكبرهو"العربيالقراءةتحدي

دىلالقراءةلتشجيعدبي،حاكمالوزراء،مجلسرئيسالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةرئيس

2015سبتمبر16الموافقاإلثنينيومفيذلكوالعربي،العالمفيالطالب

حتىاالبتدائياألولالصفمنالطلبةفيهايشاركالعربية،باللغةللقراءةمنافسةشكلالتحدييأخذ

األجنبيةالدولفيالعربوأبناءناالعربيالعالمعبرالمشاركةالمدارسمنعشرالثانيالصف

خاللهاجيتدرالتالي،العاممنأبريلشهرحتىعامكلأيلول/سبتمبرشهرمنتبدأ،(الجاليات)

فيوتلخيصهاكتبخمسقراءةمرحلةكلتتضمنمراحل،خمسعبرالمشاركونالطالب

اسات يتخاصةكرَّ ."التحديجوازات"ُسم ِّ

مستوىعلىوتتممعتمدة،معاييروفقالتصفياتمراحلتبدأوالتلخيص،القراءةمناالنتهاءبعد

.المتحدةعربيةالاالماراتدولةفيتعقدالتيالنهائيةللتصفياتوصوال  الدولةمستوىثمالمدارس

التعريف بتحدي القراءة العربي
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المبادرة 

ة والتي هو جميع الفعاليات المخططة والمنظمة لبلوغ األهداف االستراتيجية المحدد

روا ترمي إلى تكوين عادة القراءة لدى الطلبة، ويشمل جميع الطلبة الذين باد

.مبادرةبتسجيل أسمائهم في ال

المسابقة 

لمختلفة، هي العملية التي يتنافس المشتركون من خاللها للفوز على المستويات ا

تى بدء المسابقة وحوذلك بعد إتمامهم قراءة خمسين كتابا  في الفترة من انطالق

.التصفيات األولى

.هو أي كتاب علمي أو أدبي خارج المنهاج الدراسيالكتاب 

ه ويتابع المنسق  .المسابقة على مستوى الدولةمراحل هو من يوج ِّ

المصطلحات الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي

المحكمون 
مو هم التربويون الذين يحددون أسماء الفائزين في المستويات المختلفة، و هم محك ِّ

مو القطر المشارك .فريق التحدي ومحك ِّ

التصفيات
(  القطر)ولة مستوى المدرسة أوال  والديقصد بها تحديد نسبة الفائزين أو عددهم على 

. ثانيا  والدول مجتمعة في دولة االمارات العربية المتحدة ثالثا  
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المصطلحات الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي

.المسابقة على مستوى المدرسةمراحلهو كل من يوجه ويتابع مشرف المدرسة

الجوازات 
اسم هي كراسات صغيرة يسجل في كل صفحة تلخيص للكتاب المقروء مع ذكر

فة وقد الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر وقد أعطيت الجوازات الوانا  مختل

.اعتمدت األلوان لما تضفيه من أثر إيجابي على نفوس  الطلبة
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ية آلية تطبيق مبادرة تحدي القراءة العربي في الدول الغير عرب

(الجاليات)

الدراسي تنطلق مسابقة تحدي القراءة العربي في األسابيع الثالثة األولى من العام

:، على النحو اآلتيألبنائنا في الدول األجنبية

م يلخص هذا يقرأ الطالب كتابا  في أي من مجاالت العلم واألدب، يكون مناسبا  لمرحلته العمرية، ث1.

، والتأشيرة تعني كتابا ، حتى ينهي(1)وتحت تأشيرة رقم . الكتاب إلكترونيا  في الجواز األحمر

فحاته قراءة عشرة كتب، ثم يلخصها تحت عشرة تأشيرات، ذاكرا  اسم الكتاب ومؤلفه وعدد ص

.ودار النشر

ومؤلفه يقرأ الطالب عشرة كتب أخرى، ثم يلخصها تحت عشرة تأشيرات ذاكرا  اسم الكتاب2.

صها تحت وعدد صفحاته ودار النشر، وبذلك يكون الطالب قد أتمَّ قراءة عشرين كتابا  ولخ

.عشرين تأشيرة

ومؤلفه يقرأ الطالب خمسة كتٍب أخرى، ثم يلخصها تحت خمس تأشيرات ذاكرا  اسم الكتاب3.

.  وعدد صفحاته ودار النشر، ليتم بذلك قراءة خمسة وعشرين كتابا  

7



شروط الكتاب المقروء

...والفلك،الطبالعلوم،)العلميةالمعارفتقدمالتيالكتبجميعالكتابمفهومتحتيندرج

تنوعةممصادرمنعليهايحصلأنللطالبيمكنوالتي،(...القصصوالشعر)واألدبية(

.إللكترونيةاالمكتبةأواألصدقاءمكتباتأوالعامةالمكتباتأوالبيتأوالمدرسةمكتبةمثل

ىإلالمترجمةبالكتذلكويشملالعربية،باللغةمكتوبا  يكونأنالمقروءالكتابفييشترط1.

.العربية

هوففالهدلعمره،وليسالطالب،لمستوىمالئما  صفحاته،عددحيثمنالكتاب،يكون2.

.العربيةاللغةمعالطالبصلةتوطيد

.موضوعهعنالنظربصرفميولهيشبعالذيالكتابالطالبيختار3.

.اإللكترونيةالكتبقراءةمنمانعال4.

يشرفينالذلطلبتهأخرىإلىمرحلةمنواالنتقالالقرائيةالمراحلالمشرفيتابع:ملحوظة5.

.الكتباختيارفيويشاركهمعليهم،

:المبادرةقراءات ال تنطبق عليها شروط الكتاب المعتمد في •

.والمجالتالصحففيالقراءة1.

.الدراسيةالمناهجفيالواردةالقصص2.

.تلخيصهالصعوبةوذلكوالمصادرالمراجع3.
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: التصفيات

قين من الطلبة المشارك1. ِّ ين للمنافسة على تقوم كل مدرسة بإجراء التصفية األولى لترشيح المتفو 

.مستوى الدولة 

ختيار المراكز تجرى التصفية الثانية على مستوى الدولة من قبل فريق تحدي القراءة العربي، ال2.

.الثالثة األولى على مستوى كل دولة مشاركة

يار بطل تجرى التصفية النهائية في دبي للمراكز األولى على مستوى كل دولة مشاركة الخت3.

.التحدي على مستوى الجاليات
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