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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

عامكلولأيل/سبتمبرشهرمنتبدأالعربي،العالمعبرالمشاركةالمدارسمنعشرالثانيالصف

كلمنتتضمراحل،خمسعبرالمشاركونالطالبخاللهايتدرجالتالي،العاممنأبريلشهرحتى

اساتفيوتلخيصهاكتبعشرةقراءةمرحلة يتخاصةكرَّ ."التحديجوازات"ُسم ِّ

مستوىعلىوتتممعتمدة،معاييروفقالتصفياتمراحلتبدأوالتلخيص،القراءةمناالنتهاءبعد

دولةفيعقدتُ التيالنهائيةللتصفياتوصوال  القطرمستوىثمالتعليميةوالمناطقالمدارس

.سنويا  المتحدةالعربيةاإلمارات

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
منطقة ثانيا ، يقصد بها تحديد نسبة الفائزين أو عددهم على مستوى المدرسة أوال ، وال

.رابعا  ثالثا ، و الدول مجتمعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة( القطر)والدولة 
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المصطلحات الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي

.هو كل من يوجه ويتابع مراحل المسابقة على مستوى المنطقة التعليميةالمشرف العام  

.المسابقة على مستوى المدرسةمراحلهو كل من يوجه ويتابع مشرف المدرسة

الجوازات 

اسات صغيرة يتكون الواحد منها من عشر صفحات، يُسَجل ف ي كل هي خمس كرَّ

ه ودار صفحة تلخيص للكتاب المقروء مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحات

يمها للطالب النشر، وقد أعطيت الجوازات ألوانا  مختلفة مرتبة زمنيا  حيث يتم تسل

.الذهبياألحمر فاألخضر، ثم األزرق، ويليه الفضي، وينتهي ب: على النحو اآلتي

.تضفيه من أثر إيجابي على نفوس الطلبةوقد اعتمدت األلوان لما

7



آلية تطبيق مبادرة تحدي القراءة العربي في المدارس

نحو جميع أرجاء الوطن العربي، على الفي تنطلق مسابقة تحدي القراءة العربي 

:اآلتي

رفمشبمساعدةوذلكبالتحديالخاصاإللكترونيالموقعمناألحمرالجوازالطالبينزل1.

ثملعمرية،المرحلتهمناسبا  يكونواألدب،العلممجاالتمنأي   فيكتابا  ويقرأ.المدرسة

حتىكتابا ،تعنيوالتأشيرة،(1)رقمتأشيرةوتحت.األحمرالجوازفيالكتابهذايلخص

وعددهومؤلفالكتاباسمذاكرا  تأشيرات،عشرتحتيلخصهاثمكتب،عشرةقراءةينهي

.النشرودارصفحاته

شرفمبمساعدةوذلكبالتحديالخاصاإللكترونيالموقعمناألخضرالجوازالطالبينزل2.

ومؤلفهابالكتاسمذاكرا  تأشيراتعشرتحتيلخصهاثمأخرى،كتبعشرةليقرأ.المدرسة

تحتخصهاولكتابا ،عشرينقراءةأتمَّ قدالطالبيكونوبذلكالنشر،ودارصفحاتهوعدد

.تأشيرةعشرين

رفمشبمساعدةوذلكبالتحديالخاصاإللكترونيالموقعمناالزرقالجوازالطالبينزل3.

ومؤلفهابالكتاسمذاكرا  تأشيراتعشرتحتيلخصهاثمأخرى،كتب  عشرةليقرأالمدرسة

.كتاب اثالثينقراءةبذلكليتمالنشر،ودارصفحاتهوعدد

مشرفةبمساعدوذلكبالتحديالخاصاإللكترونيالموقعمنالفضيالجوازالطالبينزل4.

تأشيراترعشتحتيلخصهاثمأخرى،كتب  عشرةليقرأ(األخيرةقبلالمرحلة)فيالمدرسة

أتمَّ قدالطالبيكونوبهذاالنشرودارصفحاتهوعددومؤلفهالكتاباسمذاكرا  أخريات،

قراءة

.تأشيرةأربعينتحتولخصهاكتابا ،أربعين

شرفمبمساعدةوذلكبالتحديالخاصاإللكترونيالموقعمنالذهبيالجوازالطالبينزل5.

أشيراتتعشرتحتيلخصهاثمأخرى،كتبعشرةليقرأ(األخيرةالمرحلة)الذهبيالمدرسة

تلخيصوقراءةأتمَّ قديكونوبذلك.النشرودارصفحاتهوعددومؤلفهالكتاباسمذاكرا  

.األلوانمتعددةجوازاتخمسةفيكتابا  خمسين
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شروط الكتاب المقروء

...والفلك،الطبالعلوم،)العلميةالمعارفتقدمالتيالكتبجميعالكتابمفهومتحتيندرج

ثلممتنوعةمصادرمنعليهايحصلأنللطالبيمكنوالتي،(...القصص)واألدبية(

.ترونيةاإللكالمكتبةأواألصدقاءمكتباتأوالعامةالمكتباتأوالبيتأوالمدرسةمكتبة

ىإلالمترجمةبالكتذلكويشملالعربية،باللغةمكتوبا  يكونأنالمقروءالكتابفييشترط1.

.العربية

:اآلتيالنحوعلىللطالب،العمريةللمرحلةمالئما  صفحاته،عددحيثمنالكتاب،يكون2.

(20-5)منالمقترحةالصفحاتوعددالثالث،إلىاألولمنالصفوف:األولىالمرحلة•

صفحة

.صفحة(30-21)منالمقترحةالصفحاتوعددالسادس،إلىالرابعمن:الثانيةالمرحلة•

.صفحة(50-31)منالمقترحةالصفحاتوعددالتاسع،إلىالسابعمن:الثالثةالمرحلة•

(100-51)منالمقترحةالصفحاتوعددعشر،الثانيإلىالعاشرمن:الرابعةالمرحلة•

.صفحة

ويمكنم،لهقيدا  تشكلوالالمشرفونبهايسترشدمقترحة،أعدادهيالسابقةاألعدادبأنعلما  

.المقترحاألدنىالحدأنهاعلىإليهاالنظر

ؤخذ في غير أنه ي) يختار الطالُب الكتاب الذي يشبُع ميوله بصرف النظر عن موضوعه 3.

(.االعتبار تنوع الكتب التي يقرؤها الطالب 

ال مانع من قراءة الكتب اإللكترونية4.

ب من حيث بالنسبة للناطقين بغيرها وذوي االحتياجات الخاصة فيجب أن يكون الكتا: (1)ملحوظة 

.كتابا  فقط( 25)عدد صفحاته، مالئما  لمستوى الطالب وليس لعمره، علما  أن المطلوب قراءته منهم 

ن يشرف يتابع المشرف المراحل القرائية واالنتقال من مرحلة إلى أخرى لطلبته الذي: (2)ملحوظة 

.عليهم، ويشاركهم في اختيار الكتب
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:قراءات ال تنطبق عليها الشروط

.القراءة في الصحف والمجالت1.

.القصص الواردة في المناهج الدراسية2.

.المراجع والمصادر وذلك لصعوبة تلخيصها، وكذلك دواوين الشعر3.
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مراحل التصفيات

المخرج المنفذونالفعالية 

.تُجرى من محكمين من المدرسة نفسها

رحلة تُجرى للطلبة األوائل على مستوى كل م

من كل مدرسة من محكمين معينين من 

الوزارة 

ى من كل تُجرى للفائزين بالمراكز العشرة األول

ألولى منطقة تعليمية، لتحديد المراكز العشرة ا

ون على مستوى الدولة، ويجريها محكمون معين

.من إدارة التحدي

اكز تُجرى لمجموعة الطلبة الذين فازوا بالمر

األولى في دولهم، من محكمين تعينهم إدارة 

.التحدي

التصفيات األولى على 

مستوى المدرسة 

التصفيات الثانية على 

/المديرية/ مستوى المنطقة

.المحافظة

التصفيات الثالثة على 

.  مستوى القطر

.يةالتصفيات الرابعة والنهائ

ترشيح أعلى المراكز على 

مستوى كل مرحلة من كل 

.مدرسة

لى ترشيح المراكز العشرة األو

على مستوى كل 

/محافظة/منطقة

.ريةيمد

لى ترشيح المراكز العشرة األو

.ةعلى مستوى الدولة المشارك

.بطلة التحدي/ اختيار بطل
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المرحلة األولى

المدرسةمستوىعلىاألولىالتصفياتإجراءآلية

مينمشاركةمدرسةكلإدارةتعي ِّن1. .نفسهاالمدرسةمنمحك ِّ

مياختياريتم2. والدقةاشةوالبشبالنزاهةوالموسومينالواسعةالثقافةذويمنالمدرسةمحك ِّ

.والصبر

مينمعاإلدارةتجتمع3. .التحكيمبإجراءاتلتعريفهمالمحك ِّ

ميتبع4. مناسبةمراعيا  ة،كبيربدقة"المحكميندليل"فيالواردةالتحكيممعاييرالمدرسةمحك ِّ

.مرحلةكلفيالطلبةلمستوىاألسئلة

.ليميةالتعالمنطقةإلىالثانيةللتصفياتالمرشحينالطلبةبأسماءنسخةترسل5.

قدمونسيتبأنهموتبلغهمخاص،اجتماعفيبفوزهمالفائزينالطلبةالمدرسةتهنئ6.

.لهميحددموعدفيالثانيةللتصفيات

المديرية/المنطقةمستوىعلىالثانيةللتصفياتالمرشحونالطلبةيحتفظ:ملحوظة

.أساسهاعلىتقويمهمليتمالسفربجوازاتالمحافظة/
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المرحلة الثانية

ظةالمحاف/ المديرية/آلية إجراء التصفيات الثانية على مستوى المنطقة

المراكزلتحديدسةالمدرمستوىعلىالتصفياتمنالفائزينللطلبةالثانيةالتصفياتجرىت1.

.مشاركقُطركلفيمديرية/محافظة/منطقةكلفياألولىالعشرة

مينوالتعليمالتربيةوزارةترشح2. لواسعةاالثقافةذويمنالتربويالميدانمنمحك ِّ

.بالمناسللتدريبخضعواوالذينوالصبر،والدقةوالبشاشةبالنزاهةوالموسومين

ديا  تصاعترتيبا  مرتبينالمحافظة/المديرية/المنطقةمستوىعلىاألوائلالعشرةترشيحيتم3.

القطريةللتصفياتلترشيحهم

المرحلة الثالثة

آلية إجراء التصفيات الثالثة على مستوى القطر

ميمنالتصفياتتُجرى1. كلمستوىىعلاألولىالعشرةالمراكزلتحديدالتحديفريقمحك ِّ

.نتائجهمحسبتصاعديا  الفائزينترتيبويتممشاركقُطر

.قُطركلمستوىعلىاألولبالمركزالفائزتحديديتم2.

فيالنهائيةياتالتصفإجراءعندلتقديمهاالخمسالسفربجوازاتاألولبالمركزالفائزيحتفظ3.

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولة
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المرحلة الرابعة

آلية إجراء التصفيات الرابعة والنهائية

.  تُجرى التصفيات في دولة اإلمارات العربية المتحدة1.

هم، وذلكتُجرى التصفيات النهائية لمجموعة الطلبة الذين فازوا بالمراكز األولى في دول2.

.  بطلة التحدي/لتحديد بطل

مراحل التصفيات تشمل الناطقين بالعربية والناطقين بغيرها وذوي االحتياجات الخاصة: ملحوظة
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الدليل التفسيري لمعايير فئة

المشرف المتميز
مستوى الوطن العربي–مستوى المنطقة التعليمية 



اطات تشجيع المشرفين العامين على تطوير قدراتهم في اإلشراف على نش

.تحدي القراءة العربي وتحكيم المسابقات في مناطقهم

:تنظيم اإلجراءات الخاصة باإلشراف على المسابقة كما يظهر فيالمعيار الفرعي األول

.وجود خطة شاملة تنظم عمل المشرف1/1

.وجود سجالت دقيقة توضح المتابعة في فترات زمنية محددة1/2

.الدورات التدريبية التي عقدها للمدارس التي يشرف عليها1/3

.المهارة في تنفيذ أو مراعاة المعايير الخاصة بعملية التحكيم1/4

.االحتفاظ بمعلومات شاملة ذات صلة عن المدارس المشاركة تحت إشرافه1/5

.مبادرةتحفيز مشرف المنطقة على تحقيق أكبر إنجاز ممكن في برنامج ال

:مدى اإلنجازات التي تحققت في منطقة إشرافه، كما يظهر فيالمعيار الفرعي الثاني

.عدد المدارس المشاركة في المنطقة نسبة للعدد الكلي1/2

.عدد الطلبة الذين حصلوا على المركز األول في المدارس التي يشرف عليها2/2

.عدد الطلبة المشاركين نسبة إلى العدد الكلي للطلبة في المدارس المشتركة3/2

الهدف األول

الهدف الثاني
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الدليل التفسيري لمعايير فئة

المدرسة المتميزة
مستوى الوطن العربي–مستوى المنطقة التعليمية 



الهدف الرئيسي

.بةتحفيز المدارس لبذل أقصى جهودها في تنشيط حركة القراءة لدى الطل

المعايير الفرعية

:تفعيل العملية اإلدارية في المدرسة وتحسينها لخدمة المبادرة كما يظهر فيالمعيار األول

1/1
.مبادرةى الوالتدريب واإلشراف عللتحفيزالتخطيط والتنظيم الفعَّاالن لعمليات ا

(.تُظهر المدرسة خطة متكاملة شاملة لهذه الغاية مدعومة بالتوثيق التام)

1/2
.ةلمبادرزيادة فاعلية عمليات المتابعة والرقابة والتقويم المستمرة لفعاليات ا

(.تُظهر المدرسة نماذج المتابعة والتقويم مدعومة بالسجالت الالزمة)

المعايير الفرعية

المعيار الثاني

1/2

.لمبادرةتفعيل المشاركة الجماعية والعمل بروح الفريق في خدمة ا

ي ين فتُظهر المدرسة الوثائق الخاصة باالجتماعات واألدوار المختلفة لجميع العامل)

(.المبادرةكما تُظهر دور المجتمع المحلي المسخر في إنجاح لمبادرةا

.المبادرةات المادية وبشكل خاص المكتبات في خدمة يتسخير جميع اإلمكان2/2

:فيكما يظهرالمبادرةتسخير جميع الموارد البشرية والمادية في خدمة 
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المعايير الفرعية

:التحدي كما يظهر فيمبادرةتحسين إنجازات المدرسة ضمن المعيار الثالث

.نسبة عدد الطلبة الذين أنهو قراءة خمسين كتابا  إلى عدد طالب المدرسة1/3

.ارتفاع نسبة الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقة2/3

3/3
ل حصول أحد طالبها على مركز في قائمة العشرة األوائل على مستوى الدولة أو الدو

.مجتمعة

المعايير الفرعية

:االستمرار في المبادرة على مدار العامالمعيار الرابع

.عدد الطالب الذين استكملوا قراءة خمسين كتابا  بعد إجراء المسابقة1/4
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دليل المشاركين

تحدي القراءة العربي 

السابعالموسم 
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