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 "أنا وكتابي" مسابقة القراءة
 إىل العاشر ثالثال للصفوف من 

 جّو  وتوفر ،دور املطالعة عيمن أجل مدرسة ت
 اإلنسانية األساسيةاحلقوق  تعلميسوده االنفتاح واحرتام الرأي و 

 مدرسة يف القدس 15برنامج التطوير الشامل يف ضمن 
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ومبسامهة من بنك   القدس" واملمّول من االحتاد األورويبيف  مدرسة 15 التطوير الشامل يف"إطار برناجمها  طلق مؤسسة فيصل احلسيين، يفت

 إىل العاشر.  لثالثمن ا ، مسابقة يف القراءة للصفوففلسطني
 والطالب الراغبات للطالبات ميكن. ولخالل الفصل األ هيوتنت 2020-2019 الدراسي العام من األول الفصل بداية مع املسابقة تبدأ

 أو املعلم املسؤول املسؤولة املعلمة من 07/09/2019الموافق  السبت يوم من ابتداء الكتب على احلصوليف املسابقة  والراغبني باملشاركة
 . املدرسة يف

 تفاصيل المسابقة
  ؟  من يستطيع المشاركة في المسابقة

 الثالث ولغاية الصف العاشر  من الصف كل طالبة وطالب
 ؟ ما هي أهداف المسابقة وما هي مراحلها

علميهم ومعلماهتم يف جو يسوده مع زمالئهم وزميالهتم وم بني الطلبةنقاش ل، وخلق مساحة لالطلبةلدى  القراءة عادة تعزيزهتدف املسابقة اىل 
ملساواة بني اجلنسني إضافة اىل أمهية التعليم هتدف املسابقة أيضا اىل تعلم قيم وحقوق مهمة كحقوق الطفل، واحرتام الرأي. كما و نفتاح وااال

 اجلامع وقيمة الدميقراطية. 
يتم ومن مث يناقشوهنا يف الغرفة الصفية ، ويف النهاية ، يف املسابقة بقراءة الكتب اخلاصة باملشروعواملشاركني  اتاملشارك البات والطالبقوم الطت

       .تضمنة يف كتب املسابقةالوعي للقضايا املو الفهم قيس مدى ت سابقةمل التقدم

 ؟ كيف يتم التسجيل للمسابقة
 بتسجيل معلومات املدرسة، يف القراءة مسابقة عن ة/املسؤول ة/املعلم تقومي/ توحة للجميع ضمن الفئات املذكورة.املشاركة يف املسابقة مف

 .املسابقةمعهم وت/يتابع تسليمهم كتب  اصلة/املشارك يف مناذج خاصة لذلك، وي/تتو املشارك
 

  ؟ الكتب تجدونأين 
 . املدرسة مكتبة يف مجيعها توضع كتاب، كل من كافية نسخا مدرسةلل احلسيين فيصل مؤسسة ستوفر

 

 ؟ القراءة وكيف ستعقد مسابقةمتى 
 وال الكتاب، يف دقيقة تتفصيال على املسابقة سئلةأال ترتكز . ائيٍ نشٍل إسؤا باإلضافة اىل باألساس من أسئلة خيارات القراءة مسابقةكون تت

ختتلف مواعيد املسابقة وفق  مكانيات املتوفرة يف املدرسة.ما كتابية أو عرب احلاسوب وفق اإل، وتكون إبالضرورة حفظا عليها اإلجابة تتطلب
 املراحل كاآليت:
 .1920خالل شهر تشرين الثاني من العام مرة واحدة  للصفوف من الثالث وحتى السادس  تعقد المسابقة
 على اربع مراحل كاآلتي: للصفوف من السابع وحتى العاشر  تعقد المسابقة
قراءة كتاب كل شهر على حدة. يتم تعيين وفيها ثالث محطات حيث يتم عقد مسابقة لكل كتاب من الكتب الثالثة : المرحلة األولى

 بدء موعد القراءة. بعد شهر من   هبالمسابقة الخاصة  وتقدم
لحاصلين على امسابقة على مستوى المدارس بين الطلبة إجراء ، ويتم ةالمعدل التراكمي للكتب الثالثيتم احتساب : ةرحلة الثانيمال

وقد تتضمن المناظرات  حيث ستعتمد على النقاش واالسئلة المفتوحةة مختلفا في هذه المرحلة قل المسابيكون شك أعلى التئائج.
 .2020تعقد المسابقة النهائية خالل شهر كانون الثاني من العام   .عروض حول الكتب وغيرهاوتقديم 
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 ؟للحاصلين والحاصالت على المراتب األولى هل هناك حوافز وجوائز 
و طالهبا أ هناك جائزة ألكثر مدرسة شارك نأمن الفئات، كما  فئة لكل والثانية األوىل اتباملر  ألصحاب جوائز احلسيين فيصل مؤسسة تقدم

 .النتائجعلى على أ واا يف املسابقة وحصلطالباهت
 

 جائزة الطلبة على مستوى كل مدرسة:
  .يورو 80وقيمة اجلائزة الثانية  يورو 100: األوىل اجلائزة قيمة

 

  (.ة) يمكن للمدرسة الواحدة تحصيل أكثر من جائز  جائزة المدرسة الفائزة
)جتمع عالمات كافة الطلبة املشاركني يف الصف  ليت حّصل طلبتها أعلى العالماتالمدرسة ل يورو 330: فئة الصفوف الثالث والرابعجائزة 

ن عالمة النجاح هي ، علمًا أفما فوق %70جناح طلبتها معدل تكون نسبة مشاركة و  ضمن املسابقة على أن الواحد وتقسم على عددهم(
60 %. 

  نفس الشروط أعاله.ب لمدرسةل يورو 330اخلامس والسادس والسابع:  فئة الصفوف جائزة 
 بنفس الشروط أعالهلمدرسة ل يورو 330الثامن والتاسع والعاشر: فئة الصفوف جائزة 

 
 قائمة الكتب

 الكاتب/ة كتب فئة الصف الرابعقائمة  الكاتب/ة كتب فئة الصف الثالثقائمة  
 روز شوملي مصلح سوا سوا يحيى يخلف ساق القصب 1
 ماريا تيستا يرفع شارة النصرريكو  يارا بامية السر الصغير 2
 سامح العبوشي من سيغني لياسمين ميس داغر الجنية الغجرية 3
 يارا بامية بولقُش زكريا محمد شعشبون 4
 
 
 الكاتب/ة كتب فئة الصف السادسقائمة  الكاتب/ة كتب فئة الصف الخامسقائمة  
 بيفيرلي نادو رحلة الى جوهانسبرغ انس أبو رحمة حارة مرو 1
 انس أبو رحمة ذاهبون الى  يوليا فريزة الثعلب أبو البطات 2
 توفيق فياض الكلب سمور محمود شقير بنت وثالث أوالد 3
 محمود شقير نا وجمانةأ محمود شقير ختي الملكةاكوكب بعيد أل 4
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 الكاتب/ة كتب فئة الصف الثامنقائمة  الكاتب/ة كتب فئة الصف السابعقائمة  
 أحالم بشارات اسمي الحركي فراشة هدى الشوا يت لحمتنين ب 1
 صبا توفيق على رصيف المقهى هوكون أوفروس برونه 2
 مجموعة مؤلفين مجموعة قصص انس أبو رحمة ُنزل الذرة الصفراء 3
 
 
 
 الكاتب/ة كتب فئة الصف العاشرقائمة  الكاتب/ة كتب فئة الصف التاسعقائمة  
الرحلة  –فدوى طوقان  انيغسان كنف رجال في الشمس 1

 األبهى 
 محمود شقير 

 غسان كنفاني عائد الى حيفا سيمون سترونجر برزخ 2
 محمد يوسف سيف غيد عبد العزيز الهسي شيء من نور 3

 انتهى


