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رؤیة
المشروع

"غرس حب القراءة في نفوس الصغار ھو غرس ألسس التقدم 

والتفوق لبلداننا"

محمد بن راشد آل مكتوم



الرســـا
إحداث نھضة في القراءة عبر وصول مشروع «تحدي القراءةلة

العربّي» إلى جمیع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي،

شاملةً أبناء الجالیات العربیّة في الدول األجنبیة، ومتعلمي اللغة

العربیة من الناطقین بغیرھا.



األھداف االستراتیجیة
للمشروع

الوطنيالحستعزیز.2
نشر قیم التسامح واالعتدال وقبول  .3والعربي.

تكوین جیل من المتمیزین  .4.اآلخر
تطویر مناھج تعلیم اللغة العربیة في الوطن  .5.والمبدعین

تقدیم أُنموذج متكامل قائم على أسس  .6.العربي
تنشیط حركة التألیف والترجمة و الطباعة  .7.علمیة

.والنشر

تنمیة الوعي العام بواقع القراءة العربي ، واالرتقاء بھ ألخذ موقع متقدم .1
ً .عالمیا



األھداف الخاصة لمسابقة مشروع تحدي
. زیادة الوعي بأھمیة القراءة لدى الطلبة في1القراءة العربي

. تعزیز الثقافة العامة لدى المشاركین من2العالم العربي.

.الطلبة
. تنمیة مھارات التعلم الذاتي والتفكیر الناقد3

.واإلبداعي . تنمیة مھارات اللغة العربیة لدى الطلبة في4

االستیعاب والتعبیر بطالقة وفصاحة.



التعریف بتحدي القراءة
بنمحمدالشیخالسموصاحبأطلقھأكبرمشروعھوالعربي"القراءة"تحديالعربي

الوزراءمجلسرئیسالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةرئیسنائبمكتوم،آلراشد

منأكثرالتزامعبرالعربي،العالمفيالطالبلدىالقراءةلتشجیعدبي،حاكم

للمشروعاألولالعامفيكتابملیونخمسینبقراءةبالمشاركةطالبملیون

لتزداد فیما بعد بشكل متسارع.



المصطلحات الخاصة بمشروع تحدي القراءة
العربي

ھو جمیع الفعالیات المخططة والمنظمة لبلوغ األھداف
االستراتیجیة المحددة والتي ترمي إلى تكوین عادة القراءة لدى
الطلبة، ویشمل جمیع الطلبة الذین بادروا بتسجیل أسمائھم في

المشروع، بغض النظر عن مشاركتھم في أّيٍ من تصفیات
المسابقة المختلفة.

المشـــــــروع



المسابقــــــة
ھي العملیة التي یتنافس المشتركون من خاللھا للفوز على

المستویات المختلفة، وذلك بعد إتمامھم قراءة خمسین كتاباً في
الفترة من انطالق

المسابقة وحتى بدء التصفیات األولى.

ھو أيُّ كتاب علمي أو أدبي خارج المنھاجالكتــــــاب
الدراسي.



ھ ویتابع فعالیات المسابقة على مستوىالمنســـــــق ھو من یوّجِ
الدولة.

مــــُــــــــــ المحّكِ
ون

ھم التربویون الذین یحددون أسماء الفائزین في المستویات
مو القطر المشارك. مو فریق التحدي ومحّكِ المختلفة، وھم محّكِ



مستوىعلىعددھمأوالفائزیننسبةتحدیدبھایقصدالتصفیــــــــات
والدولثالثاً،(القطر)والدولةثانیاً،والمنطقةأوالً،المدرسة

مجتمعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة رابعاً.

ھو كل من یوجھ ویتابع فعالیات المسابقة على مستوىمشرف المدرسة
المدرسة.



ھو كل من یوجھ ویتابع فعالیات المسابقة على مستوى المنطقة التعلیمیة.مشرف المنطقة

اسات صغیرة یتكون الواحد منھا من عشر صفحات، یُسَجلالجوازات ھي خمس كرَّ
في كل صفحة تلخیص للكتاب المقروء مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفھ وعدد

صفحاتھ ودار النشر، وقد أعطیت الجوازات ألواناً مختلفة مرتبة زمنیاً حیث
یتم تسلیمھا للطالب على النحو اآلتي: األحمر فاألخضر، ثم األزرق، ویلیھ

الفضي، وینتھي بالذھبي. وقد اعتمدت األلوان لما تضفیھ من أثر إیجابي
على نفوس الطلبة.



الجوازات



شروط الكتاب
یشترط في الكتاب المقروء أن یكون مكتوباً  .1المقروء

یكون الكتاب، من حیث عدد صفحاتھ، مالئماً للمرحلة العمریة .2.باللغة العربیة
.للطالب

(20-5الصفوف من األول إلى الثالث، وعدد الصفحات المقترحة من (االمرحلة األولى : ∙
صفحة

) صفحة.30-20من الرابع إلى السادس، وعدد الصفحات المقترحة من (المرحلة الثانیة : ∙

) صفحة.50-30من السابع إلى التاسع، وعدد الصفحات المقترحة من (المرحلة الثالثة : ∙

(100-50من العاشر إلى الثاني عشر، وعدد الصفحات المقترحة من (المرحلة الرابعة : ∙
ة



) صفحة في المرحلة الثانویة مثالً ، فال100.  إذا زاد الكتاب على (3
مانع من تلخیصھ تحت تأشیرتین، أو ثالث حسب حجمھ.

.  ال مانع من قراءة الكتب4
اإللكترونیة.



. تختار الطالبة الكتاب الذي یشبع میولھا .5

. القراءة في الصحف و المجالت التلخص في الجوازات6

. القراءات في المناھج الدراسیة ال تلخص في الجوازات .7

. تحصل الطالبة على الكتاب الذي ترغب في قراءتھ من أي جھة تتیسر لھا من8
المكتبات أو من أي

جھة أخرى



قراءات ال تنطبق علیھا شروط الكتاب المعتمد في 
المسابقة

القراءة في الصحف.1
والمجالت.

. القصص الواردة في المناھج2
الدراسیة.

. المراجع والمصادر وذلك لصعوبة3
تلخیصھا.



تأشیرات الكتب 
: المقروءة



: ضوابط اختیار الكتب في مشروع تحدي القراءة العربي
1 الكتب التي تحوي في مضمونها عبارات وأفكار فيها تطاول على ا� سبحانه وتعالى والدين أو

السخرية من القران الكريم أو الخطاب الديني أو الوطن .
2 كتب الديانات والمذاهب والطوائف وااللحاد . كتب التنجيم واألبراج.

3 الكتب التي تثير الصراعات والفتن وتشجع عليها .

4 الروايات التي تدعو إلى الفسق والتمرد على قيم المجتمع أو تحوي إيحاءات ال أخالقية .

5 كتب األطفال التي تحوي سحر وشعوذة وخرافات  .

6 القصص التي تبعث الخوف والشك واليأس والتردد والشعور بالذنب واحتقار الذات بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة .

7 القصص المتضمنة مواقف مزعجة ومثيرة لالنفعاالت الحادة كالتعذيب المؤلم وثؤثر سلبًيا في
نفسية المتسابق .

8 كتب الشبهات التي تبعث على القلق والتمرد الفكري والكتب المحظور تداولها على المستوى المحلى .



: كیفیة االشتراك و التسجیل

یتم التسجیل عبر موقع تحدي القراءة
العربي

https://www.arabreadingchallenge.com/



مراحـل
التصفیات



: مصفوفة تقدیر العالمات في تحكیم القراءة
: تقوم عملیة التحكیم على جوانب ثالث

المھارات اللغویة .1
استیعاب الكتاب المقروء ، التحدث بلغة عربیة

المھارات العقلیة .2
التفكیر الناقد

تعزیز الثقافة العامة .3
التنوع , معلومات مكتبیة



معايير
الّتحكي
م

المهارات
 اللغوية

المهارات
العقلّية

تعزيز
الثقافة
العامة

التراكيب و األفكار

الفكرة الّرئيسة

المعلومات الّتفصيلّية

الدروس المستفادة وتحديد غرض
الكاتب

استيعاب المقروء

أسئلة معلومات عاّمة

نسبة الكتاب إلى
المؤّلف

وصف الكتاب

مستوى الكتاب

الّتعّلم الّذاتي

الّتفكير الّناقد

الّتفكير اإلبداعي

عمق ووضوح الصوت وتدفق الحديث



قبل أن نبدأ
قبل بدایة التحكیم یجب
االنتباه إلى ما یلي:



. حسن االستقبال ودوام التعزیز للطالبة1



. المسح البصري للجوازات2



السؤال في التفصیالت یكون في  الكتاب المعروف .3
للمحكم



طرح األسئلة العامة یكون من خالل الكتب غیر .4
المعروفة للمحكم



عدم إسقاط القناعات الشخصیة على نوعیة .5
الكتاب وموضوعھ























التحكيم من إلى
التحكيم في المدرسة 1443/8/17 1443/8/21

التحكيم في مكتب التعليم 1443/8/24 1443/8/28

التحكيم في إدارة التعليم بمنطقة
عسير

1443/9/9 1443/9/13

التصفيات في وزارة التعليم 1443/10/14 1443/10/18

حفل التكريم للمتأهلين على مستوى
المملكة

1443/10/22

: تواریخ ھامة



: التوصیات
بھاالخاصالموقعفيماوردحسبالعربيالقراءةتحديمشروعبشروطااللتزام∙

.
مصفوفةوحسبالتعمیمفيالمعتمدةالخطةحسبالتقییموآلیةبزمنااللتزام∙

تقدیر الدرجات .
,المسابقةمتطلباتحسبتلخیصاتھنوصحةالمشاركاتتسجیلمنالتأكد∙

وتسلیمھن الجوازات الخاصة بھا .
مشاركاتیكنلملوحتىالقراءةفيوالبدءالتحديفيللمشاركةالطالباتتحفیز∙

ھذا العام , مع اإلحصاء العام لكل الطالبات القارئات .
فيللمشاركةالصعوباتلتذلیلاألفكاربتبادلواالستئناسالخططتنفیذإكمال∙

تحدي القراءة العربي
الموقعفيالطالبةتسجیلبدایةمنفیھانقعقدالتيالسلبیةالمالحظات.تجنب∙

حتى التلخیص واإلخراج النھائي واألداء




