
 

 

 

  "أ ان وكتايب" مسابقة القراءةن املرحةل الهنائية م تفاصيل

 2020/2019للعام ادلرايس 

ىل ال سابعال  للصفوف من   عارشا 

  ا  درسة تعي دور املطالعة، وتوفر جو من أ جل م

 يسوده الانفتاح واحرتام الرأ ي وتعمل احلقوق ال نسانية ال ساس ية

 مؤسسة فيصل احلسيين  مضن برانمج

 مدرسة يف القدس 15التطوير الشامل يف  

 بمتويل من الاحتاد ال ورويب ومبسامهة من بنك فلسطني

                            

 

 

 



 للصفوف السابع وحتى العاشرالنهائية  تفاصيل مسابقة القراءة

 للجميع منى الصحة والسالمةنت

من إعالن حالة  التزمت مؤسسة فيصل الحسيني بالعمل عن بعد في مختلف برامجها منذ اليوم األول
 . 5/3/2020الطوارئ في فلسطن مساء يوم 

 سة. وعليه فإن المؤسمع المدارس لتتناسب مع ذلك ةفترة الحاليللضمن خطتها مت مختلف أعمالها وقد أقل
حلة الصفوف السابع وحتى بقة القراءة النهائية لمر اإلجراءات الخاصة بمسا أدناهنعلن سا و تستكمل مسابقاته

مدرسة في القدس"  15وير الشامل في التط" مؤسسة فيصل الحسيني ضمن برنامج تأتيوالتي  ،العاشر
 همة من بنك فلسطين.بمساو اد األوروبي الممول من االتح

تم  .وطالبة اطالب 1621 عنوان " أنا وكتابي" . واشترك في المسابقة الدراسي قة هذا العامبحملت المسا
سابقا. وقد  اطالبة وطالب 980والتي شارك فيها  قة للصفوف الثالث وحتى السادسابإعالن نتائج المس

منت لبة لمسابقة كتابية تضحددتها المؤسسة. وتقدم الط قراءة أربع قصصلصفوف انت المسابقة لتلك متض
 لة موضوعية وأسئلة إنشائية.أسئ

وتضمنت  طالبة وطالب. 641العاشر فقد شارك فيها  يتعلق بمسابقة الصفوف السابع وحتىأما فيما 
بقة أسئلة موضوعية. وقد التقدم لمسا ثمومن  ،الحسينيقصص حددتها مؤسسة فيصل  ثالث ءةقة قراابالمس

، وبناء عليه تم اختيار كافة الطلبة الذين حصلوا على للقصص الثالث ب متوسط عالمات الطلبةاحتسا تم
 والتي تعتمد على النقاش.  سابقة النهائيةللمشاركة في الم 65عالمة فوق ال

بين على تطوير ر والمتد المتدربات ات والمعلمينالمعلمجهود  تعكسس المسابقةنتائج تجدر اإلشارة إلى أن 
حتاج لمهارات تفكير عليا. تتضمن هذه األسئلة أسئلة تحليل، وتفسير، ومقارنة، ونقد، وافتراض، تأسئلة 
من  ثمانيةدربهم للمسابقة النهائية من سبع مدارس  طالب وطالبة 75قد وصل وغيرها. و  واستخدام لوخيا

نور مار متري، ران، الشابات الثانوية الشاملة، مطمن مدارس ال والمتدربين المتدربات معلميهم /معلماتهم
 .بنات ابو بكر الصديقو عفان، بنات الروضة الحديثة، ان بن القدس، بنات عثم

 

 



 أما تفاصيل المسابقة النهائية فهي كاآلتي:

 

  :تحكيم قدرات الطلبة المشاركين في مسابقة القراءة من حيثتهدف المسابقة النهائية إلى 

 قدرة على فهم وتفسير المقروءال -1
 عرض االستنتاج بشكل منطقي من خالل إعطاء األدلة والحجج -2
 القدرة على تقديم افكار تطبيقية لما تمت قراءته -3
لة بمختلف أنواعها من اسئلة تحليل ونقد ومقارنة وافتراض وحكم وخيال القدرة على طرح االسئ -4

 واستخدام وغيرها

 

  :المسابقةإجراء آلية 

 ابالواتس تطبيق عن بعد، باستخدام ستقام مسابقة القراءة  -1
 واحدة وستكون مدة الجلسة ساعة ةولكل صف على حد ن جلسة تحكيم المسابقة لكل مدرسةستكو  -2
لكل سؤال   دقيقة ١٥ستقسم الساعة إلى أربعة أقسام. حيث سيتم طرح أربعة أسئلة. سيتم إعطاء  -3

 :موزعة زمنًيا كاالتي
من أعضاء الفريق إرسال  ة او عضولإلجابة عن السؤال أي انه على كل عضو   دقائق 5 -أ

 .دقائق من وقت إرسال السؤال ٥و إجابته بمدة اقصاها أابتها إج
 ى الطلبة. علاالجاباتد من األسئلة التي تناقش ستقوم لجنة التحكيم بعد ذلك بإرسال المزي -ب

دقائق  ١٠ن من إرسالها. ستنتهي هذه الجزئية خالل ياألسئلة خالل دقيقت اإلجابة عن هذه
 .من بدئها

دقيقة وبنفس  ١٥سيتم بعد ذلك ارسال السؤال الثاني وسيعطى مثل السؤال األول مدة  -ت
 .التوزيع الزمني

 .دقيقة وبنفس التوزيع الزمني ١٥وسيعطى أيضا   سيتم بعد ذلك إرسال السؤال الثالث -ث
 .دقيقة وبنفس التوزيع الزمني ١٥سيتم بعد ذلك إرسال السؤال األخير وسيعطى أيضا  -ج



األسئلة الموجهة من الحكام بكلمة لجنة التحكيم ومن ثم يتم تحديد اسم الطالب أو الطالبة  أستبد -4
 للمجموعة سيتم ذكر ذلك أيضا، وعلى  التي سيوجه له أو لها السؤال. وإذا كان السؤال موجًهاالذي/

 .أعضاء المجموعة كافة محاولة اإلجابة

 :تعليمات عامة

 .ال يجوز إرسال أي تعليق خارج إطار اإلجابة عن األسئلة -1
 .ال يجوز خالل اإلجابة عن األسئلة االستعانة بأي أحد -2
 .يجب أن ال تتعدى أي إجابة األربعين كلمة -3
فقك الرأي أو أخالفك اكلمات علمية مثل أو  باستخدام يمكن التعليق على إجابة أي طالب أو طالبة -4

 .ي وجهة نظر أخرى دالرأي أو أود اإلضافة أو ل
بين أعضاء الفريق على عدد المرات التي يمكن لكل عضو أو عضوة التعليق يفّضل االتفاق فيما  -5

  .كل األعضاء بينلتكون المشاركة موزعة بعدالة  فيها على أي سؤال،
  .تخدام لغة فيها أي نوع من التنمر أو التحقير أو التمسخر أو العنصريةال يجوز اس -6
 .اإلجابات التي ترسل بشكل صوتيينظر في  تكون اإلجابات مكتوبة ولن  -7

 .٢٠٢٠-٤سيتم اإلعالن عن النتائج في االسبوع االول من شهر  -

 

 أما برنامج المسابقة فهو كاألتي:

واحدة  هاوتناقش خالل ،15:15-13من الساعة   3/24ثاءالثاليوم بع الصف السا فرق  جلسة تحكيم تكون 
 تنين بيت لحم للكاتبة هدى الشوا. لتي قرأها الطلبة وهي روايةامن الروايات الثالث 

 .(طالبات ٨)الشابات الشاملة مدرسة و  (طالب ٣)المطران  مدرسةقة بين بن المساتكو 

 14:00-13:00تحكيم فريق مدرسة المطران:  موعديكون 

 15:15-14:15وعد تحكيم فريق مدرسة الشابات الشاملة : يكون م

 



 هاوتناقش خالل، 19:15-15:40من الساعة   3/24لثامن يوم الثالثاءالصف ا تكون جلسة تحكيم فرق 
 على رصيف المقهى للكاتبة صبا توفيق. رواية لتي قرأها الطلبة وهياواحدة من الروايات الثالث 

 مدرسةو  (طالبات 10)عفان عثمان بن مدرسة و   (طالبات 5)نور القدس مدرسة ما بين تكون المسابقة 
 (.طالب 3)المطران 

 16:40-15:40 :عد تحكيم فريق مدرسة نور القدسيكون مو 

 18:00-17:00تحكيم فريق مدرسة عثمان بن عفان :  موعد

 19:15-18:15: موعد تحكيم فريق مدرسة المطران -

 

 هاوتناقش خالل، 18:30-15:00ِمن الساعة  26/3 يوم الخميسالصف التاسع فرق  جلسة تحكيمتكون 
 رواية برزخ للكاتب سيمون سرونجر. لتي قرأها الطلبة وهياواحدة من الروايات الثالث 

 5ة )الشاملالثانوية الشابات مدرسة و  (طالبات 7)الروضة الحديثة بنات مدرسة ما ببن  تكون المسابقة 
 (.طالبات 7) بن عفان ثمانعمدرسة بنات و ت( طالبا

 16:00-15:00الروضة الحديثة: بنات فريق مدرسة  وعد تحكيمم

 17:15-16:15الشاملة الثانوية لشابات مدرسة ا موعد تحكيم فريق

 18:30-17:30عثمان بن عفان: بنات موعد تحكيم فريق مدرسة 

 

 هاوتناقش خالل، 19:30-13:00الساعة ِمن  28/3السبت يوم  العاشرالصف  جلسة تحكيم فرق  تكون 
 األبهى للكاتب محمود شقير.الرحلة  –رواية فدوى طوقان  لتي قرأها الطلبة وهياواحدة من الروايات الثالث 

الروضة بنات و  (طالبات 9)الصديق  أبو بكرة بنات ومدرس  ،(طالب 4)المطران مدرسة ما بين المساقة  
 (.طالبات 3)الشاملة الثانوية والشابات  (من الطلبة 6) مار متري مدرسة و  (طالبات 5الحديثة 

 14:00-13:00المطران :  مدرسة وعد تحكيم فريقم



 15:15-14:15مار متري : مدرسة وعد تحكيم فريق م

 16:40-15:40: الروضة الحديثةمدرسة بنات موعد تحكيم فريق 

 18:00-17:00 أبو بكر الصديق :بنات  مدرسة وعد تحكيم فريقم

 19:15-18:15: الشاملةالثانوية الشابات مدرسة موعد تحكيم فريق 

 

 انتهى


