
دليل المشاركين



 

 
 تمهيــد

 
 سمو الشيخ العربي القائد أطلق  ومعرفيا   إطار الرؤية الشاملة للرقي باألمة العربية ثقافيا   في

 حاكم دبي مشروع تحدي ،الوزراء مجلس رئيس ،الدولة رئيس نائب راشد آل مكتوم  بن محمد

 .القراءة العربي ليكون إحدى مبادرات سموه العالمية

 وتحصيل المعرفة القراءة مستويات في المخيف التراجع إيقاف له يراد الذي المسار تصحيح إن

 أي برنامج أولويات رأس على القراءة يجعل بالقصير ليس زمن منذ أمتنا العربية منه تعاني الذي

 بناء األجيال نحو بها نعبر تنموية قيمة هو حيث من ويةالترب قياداتنا تتبناه قومي، أو وطني

 .المبدعة

 بقرار علينا التمسك يفرض تراجعها، مسؤولية جميعنا نتقاسم التي حضارتنا استئناف أن كما

 الخاطر، عفو ال ينساق من وبمهنية اليأس، يقبل ال من بجدية والعمل الستعادتها، الشراكة

مال  في أن فكان هذا المشروع أ .المعرفة وسؤدد العلم عزة إال ألجياله يرضى ال من وبإصرار

 .تعبر به أجيالنا إلى واقع تكون فيه أكثر قدرة على مواجهة التحدياتيكون طوق نجاة 

 وأهدافه االستراتيجية ورسالته المشروع رؤية يضم الدليل هذا أن إلى اإلشارة وتجدر

 . التحدي مسابقة رأسها وعلى الصلة ذات األساسية والفعاليات

 هذا مؤسساتها نقدم بكل عامة العربية المجتمعات وإلى العربية واألسرة العربي الطالب فإلى

 .المشروع

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 األمين العام
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  رؤية المشروع

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

 محمد بن راشد آل مكتوم
 

 الرسالة
 إلى جميع الطلبة في مدارس «تحدي القراءة العربي  »إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مشروع 

ة في الدول األجنبية، ومتعلمي اللغة العربية  وجامعات الوطن العربي، شاملةا أبناء الجاليات العربي 

 .من الناطقين بغيرها

 

 األهداف االستراتيجية للمشروع
ي القراءة العربي»يهدف مشروع       :إلى «تحدِّ

 .، وضرورة االرتقاء به ألخذ موقع متقدم عالمياا تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي .1
  .تعزيز الحس الوطني و القومي والشعور باالنتماء إلى أمة عربية واحدة  .2
 .نشر قيم التسامح واالعتدال وقبول اآلخر نتيجة للثراء العقلي الذي تحققه القراءة .3
 .تكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على االبتكار في جميع المجاالت .4
 تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في الوطن العربي باإلفادة من نتائج تقويم البيانات .5

 .في مشروع تحدي القراءة العربي المتوافرة      
 ذات طاَبع مماثل في تقديم ُأنموذج متكامل قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات .6

 .الوطن العربي     
 .تنشيط حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر بما يثري المكتبة العربية .7
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 مسابقة مشروع تحدي القراءة العربيباألهداف الخاصة 

 زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي. 

  الطلبةتعزيز الثقافة العامة لدى المشاركين من. 

 الناقد واإلبداعي تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير. 

 تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة في االستيعاب والتعبير بطالقة وفصاحة. 

 التعريف بتحدي القراءة العربي 

هو أكبر مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب  "تحدي القراءة العربي"

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطالب 

 2116سبتمبر  26 الموافقاالثنين لعالم العربي، و ذلك في يوم في ا

يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلبة من الصف األول االبتدائي 

أيلول كل /ي عشر من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبرحتى الصف الثان

من العام التالي، يتدرج خاللها الطالب المشاركون عبر خمس مراحل؛ تتضمن كل  أبريلعام حتى شهر 

يت  اسات خاصة ُسمِّ بعد االنتهاء من  ".جوازات التحدي"مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في كرَّ

ة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق القراء

التعليمية ثم مستوى القطر وصوالا للتصفيات النهائية التي ُتعقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .سنوياا 
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 المصطلحات الخاصة بمشروع تحدي القراءة العربي
هو جميع الفعاليات المخططة والمنظمة لبلوغ األهداف االستراتيجية المحددة  :المشروع

والتي ترمي إلى تكوين عادة القراءة لدى الطلبة، ويشمل جميع الطلبة الذين بادروا 
النظر عن مشاركتهم في أيٍّ من تصفيات بصرف بتسجيل أسمائهم في المشروع، 

 .المسابقة المختلفة
 

التي يتنافس المشتركون من خاللها للفوز على المستويات المختلفة،  هي العملية :المسابقة
 وذلك بعد إتمامهم قراءة خمسين كتاباا في الفترة من انطالق

 .المسابقة وحتى بدء التصفيات األولى
 

 .هو أي كتاب علمي أو أدبي خارج المنهاج الدراسي :الكتـــــــــاب
 

ه ويتابع فعاليات :المنسق  .المسابقة على مستوى الدولة هو من يوجِّ
 

هم التربويون الذين يحددون أسماء الفائزين في المستويات المختلفة، وهم محكِّمو  :المحكِّمــون
 .فريق التحدي ومحكِّمو القطر المشارك

 

، والمنطقة           :التصفيات يقصد بها تحديد نسبة الفائزين أو عددهم على مستوى المدرسة أوالا
، ، و الدول مجتمعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة رابعاا  (القطر)والدولة  ثانياا  .ثالثاا

 

اسات صغيرة يتكون الواحد منها من عشر صفحات، ُيسَجل في كل  :الجوازات هي خمس كرَّ
صفحة تلخيص للكتاب المقروء مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار 

ألواناا مختلفة مرتبة زمنياا حيث يتم تسليمها للطالب النشر، وقد أعطيت الجوازات 
 .األحمر فاألخضر، ثم األزرق، ويليه الفضي، وينتهي بالذهبي :على النحو اآلتي

 .تضفيه من أثر إيجابي على نفوس الطلبة وقد اعتمدت األلوان لما
 

 .هو كل من يوجه ويتابع فعاليات المسابقة على مستوى المدرسة :مشرف المدرسة
 

 .هو كل من يوجه ويتابع فعاليات المسابقة على مستوى المنطقة التعليمية    :مشرف المنطقة
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 آلية تطبيق مسابقة تحدي القراءة العربي في المدارس
تنطلق مسابقة تحدي القراءة العربي في األسابيع الثالثة األولى من العام الدراسي في جميع أرجاء 

 :على النحو اآلتيالوطن العربي، 

من مجاالت العلم واألدب، يكون  أيٍّ ويقرأ كتاباا في  .جواز األحمريتسلم الطالب بمساعدة مشرف المدرسة ال .1

، والتأشيرة تعني (1) وتحت تأشيرة رقم .مناسباا لمرحلته العمرية، ثم يلخص هذا الكتاب في الجواز األحمر

، حتى ينهي قراءة عشر تأشيرات، ذاكراا اسم الكتاب ومؤلفه وعدد  تحت عشرة كتب، ثم يلخصها كتاباا

 .صفحاته ودار النشر

أخرى، ثم يلخصها تحت عشر ليقرأ عشرة كتب  .الجواز األخضريتسلم الطالب بمساعدة مشرف المدرسة  .2

تأشيرات ذاكراا اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر، وبذلك يكون الطالب قد أتمَّ قراءة عشرين 

 ، ولخصها تحت عشرين تأشيرة، كتاباا 

يتسلم الطالب من مشرف المدرسة الجواز األزرق ليقرأ عشرة كتٍب أخرى، ثم يلخصها تحت عشر تأشيرات  .3

ا   .ذاكراا اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر، ليتم بذلك قراءة ثالثين كتابا

عشر تأشيرات  شرة كتٍب أخرى، ثم يلخصها تحتليقرأ ع (المرحلة قبل األخيرة)يتسلم الطالب الجواز الفضي  .4

 أخريات، ذاكراا اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر وبهذا يكون الطالب قد أتمَّ قراءة

، ولخصها تحت أربعين   .تأشيرة أربعين كتاباا

تأشيرات  عشر ليقرأ عشرة كتب أخرى، ثم يلخصها تحت (المرحلة األخيرة)يتسلم الطالُب الجواز الذهبي  .5

وبذلك يكون قد أتمَّ قراءة وتلخيص خمسين كتاباا  .ذاكراا اسم الكتاب ومؤلفه وعدد صفحاته ودار النشر

 .في خمسة جوازات متعددة األلوان
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 شروط الكتاب المقروء

 ( ...العلوم، الطب، والفلك )يندرج تحت مفهوم الكتاب جميع الكتب التي تقدم المعارف العلمية 
، والتي يمكن للطالب أن يحصل عليها من مصادر متنوعة مثل مكتبة  ...(الشعر والقصص )واألدبية 

  .المدرسة أو البيت أو المكتبات العامة أو مكتبات األصدقاء أو المكتبة اإللكترونية

 يشترط في الكتاب المقروء أن يكون مكتوباا باللغة العربية، ويشمل ذلك الكتب المترجمة إلى .1
 .العربية     
 :يكون الكتاب، من حيث عدد صفحاته، مالئماا للمرحلة العمرية للطالب، على النحو اآلتي  .2
  صفحة (21-5)الصفوف من األول إلى الثالث، وعدد الصفحات المقترحة من  :المرحلة األولى 
  صفحة (31-21)من الرابع إلى السادس، وعدد الصفحات المقترحة من  :المرحلة الثانية. 
  صفحة (51-31)من السابع إلى التاسع، وعدد الصفحات المقترحة من  :المرحلة الثالثة. 
  صفحة (111-51)من العاشر إلى الثاني عشر، وعدد الصفحات المقترحة من  :المرحلة الرابعة. 

 علماا بأن األعداد السابقة هي أعداد مقترحة، يسترشد بها المشرفون وال تشكل قيداا لهم،      
 .إليها على أنها الحد األدنى المقترح ويمكن النظر     

 صفحة في المرحلة الثانوية مثالا ، فال مانع من تلخيصه تحت (111)إذا زاد الكتاب على  .3
 .تأشيرتين     

 .اب الذي يشبُع ميوله بصرف النظر عن موضوعهيختار الطالُب الكت .4
 .ال مانع من قراءة الكتب اإللكترونية .5

يتابع المشرف المراحل القرائية واالنتقال من مرحلة إلى أخرى لطلبته الذين يشرف  :ملحوظة
 .عليهم، ويشاركهم في اختيار الكتب

 
 قراءات ال تنطبق عليها شروط الكتاب المعتمد في المسابقة: 

 .القراءة في الصحف والمجالت .1
 .القصص الواردة في المناهج الدراسية .2
 .المراجع والمصادر وذلك لصعوبة تلخيصها .3
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 مراحـل التصفيات

 

 

 

 الفعالية المنفذون المخرج الجائزة
مقدمـــــــة شـــــــهادة تقـــــــدير 

 . من التحدي
ترشــــــــــــيح أعلــــــــــــى 
ـــــز علـــــى  ـــــة مراك ثالث
مســـــــــــــتوى كـــــــــــــل 
ـــــــن كـــــــل  ـــــــة م مرحل

 .مدرسة

تجـــــــــرى مـــــــــن قبــــــــــل 
مــــــــــــــــن  محكمــــــــــــــــين

 .المدرسة نفسها

ـــــــــــى علـــــــــــى  التصـــــــــــفيات األول
 .مستوى المدرسة 

و جــــــائزة شــــــهادة تقــــــدير 
 . مالية بدل هدية

ترشــــــــــيح المراكــــــــــز 
ـــــــــى  العشـــــــــرة األول
علـــــى مســـــتوى كـــــل 

/محافظـــــــة/منطقـــــــة

 .مديرية

ــــــــــــــرىتُ  للعشــــــــــــــرة  ج
ــــــــــــــــى  األوائــــــــــــــــل عل
 مســـــــتوى كـــــــل دولـــــــة

ـــــــل محكمـــــــين  مـــــــن قب
ــــــــل  معينــــــــين مــــــــن قب
ـــــــــــوزارة وب شـــــــــــراف  ال

 .فريق التحدي

ـــــــــــى  ـــــــــــة عل التصـــــــــــفيات الثاني
 /المديريــــــة /مســــــتوى المنطقــــــة

 .المحافظة

ـــــــــــــــــــدير  شـــــــــــــــــــهادة تق
دوالر للفـــــــــــــــــــــائز  11.111و 

ــــــــــــة األول  و جــــــــــــائزة مالي
ــــــــــــــــالمراكز  للفــــــــــــــــائزين ب

ــــــرىالتســــــعة  ــــــة  األخ و رحل
 .الى دبي لجميعهم

ترشــــــــــيح المراكــــــــــز 
ـــــــــى  العشـــــــــرة األول
علـــــــــــى مســـــــــــتوى 

 .الدولة المشاركة

ُتجــــــــــــــرى للفــــــــــــــائزين 
 العشــــــــــــرةبــــــــــــالمراكز 

ـــــــــى مـــــــــن كـــــــــل  األول
منطقـــــــــــة تعليميـــــــــــة، 
لتحديـــــــــــــد المراكـــــــــــــز 
العشــــــــــــرة األولــــــــــــى 
علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى 

 .الدولة

ـــــــــــى  ـــــــــــة عل التصـــــــــــفيات الثالث
  .مستوى القطر

بطلــــة  /اختيــــار بطــــل دوالر 151.111
 .التحدي

ُتجــــــــــــرى لمجموعــــــــــــة 
الطلبــــــة الــــــذين فــــــازوا 
بـــــالمراكز األولـــــى فـــــي 

 .دولهم

 .التصفيات الرابعة والنهائية
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 التصفياتمراحـل 

 آلية إجراء التصفيات األولى على مستوى المدرسة :أوالا 

ن إدارة كل مدرسة مشاركة محكِّمين من المدرسة نفسها .1  .تعيِّ
يتم اختيار محكِّمي المدرسة من ذوي الثقافة الواسعة والموسومين بالنزاهة والبشاشة والدقة  .2

 .والصبر
 .التحكيم تجتمع اإلدارة مع المحكِّمين لتعريفهم ب جراءات .3
ة بدقة كبيرة، مراعياا مناسبة األسئل "دليل المحكمين"يتبع محكِّم المدرسة معايير التحكيم الواردة في  .4

 .المطروحة في كل مرحلة
الذين أنهوا قراءة خمسين كتاباا أعلى ثالثة مراكز من كل مرحلة من الطلبة يختار محكِّمو المدرسة  .5

                 (12-11)المرحلة        (9-7)المرحلة        (6-4)مرحلة ال     (3-1)المرحلة   :،والمراحل هي
 .على أن ُتراعي كل دولة تقسيمات المراحل لديها

 .المرشحين للتصفيات الثانية إلى المنطقة التعليمية و إلدارة التحدي ترسل نسخة بأسماء الطلبة  .6
وتبلغهم بأنهم سيتقدمون للتصفيات  تهنئ المدرسة  الطلبة الفائزين بفوزهم في اجتماع خاص، .7

 .الثانية في موعد يحدد لهم 

 

المحافظة /المديرية  /يحتفظ الطلبة المرشحون للتصفيات الثانية على مستوى المنطقة :ملحوظة
 .بجوازات السفر ليتم تقويمهم على أساسها
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 المحافظة /المديرية/المنطقةآلية إجراء التصفيات الثانية على مستوى   :ثانياا 

راكز لتحديد المالفائزين من التصفيات على مستوى المدرسة ُتجرى التصفيات الثانية للطلبة 

  .مديرية في كل ُقطر مشارك /محافظة/العشرة األولى في كل منطقة

 ترشح وزارة التربية والتعليم محكِّمين من الميدان التربوي من ذوي الثقافة الواسعة .1

 .والموسومين بالنزاهة والبشاشة والدقة والصبر، والذين خضعوا للتدريب المناسب

ا للجودة .2  .يشرف فريق تحدي القراءة العربي على تنفيذ عمليات التحكيم، ضبطا

 المحافظة مرتبين ترتيباا تصاعدياا /المديرية /يتم ترشيح العشرة األوائل على مستوى المنطقة .3

 .القطريةلترشيحهم للتصفيات 

                                  

 .آلية إجراء التصفيات الثالثة على مستوى القطر   :ثالثاا 

 ُتجرى التصفيات من محكِّمي فريق التحدي لتحديد المراكز العشرة األولى على مستوى كل ُقطر .1

 .مشارك ويتم ترتيب الفائزين تصاعدياا حسب نتائجهم   

 .كز األول على مستوى كل ُقطريتم تحديد الفائز بالمر .2

 يحتفظ الفائز بالمركز األول بجوازات السفر الخمس عند إجراء التصفيات النهائية في دولة .3

 .اإلمارات العربية المتحدة    
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 آلية إجراء التصفيات الرابعة والنهائية  :رابعاا  

  .ُتجرى التصفيات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .1

 التصفيات النهائية لمجموعة الطلبة الذين فازوا بالمراكز األولى في دولهم، وذلكُتجرى  .2

  .بطلة التحدي/لتحديد بطل   
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 الدليل التفسيري لمعاييـر فئة الطالب

 

 .تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة في االستيعاب والتعبير بطالقة وفصاحة

  المعايير الفرعية 
 درجة (35)   استيعاب المقروء                                                       .0

 :يجيب عن عشرة أسئلة على األقل حول مضمون الكتاب مبيناا ما يلي   
1/  درجة (5) .الفكرة الرئيسة       1

      1/  درجة (25) .أهم المعلومات التفصيلية 2
1/  درجة (5) .الدروس المستفادة    3

  درجة (31)                               :التحدث بلغة عربية سليمة من حيث   .2
     2/  درجة (5) .وضوحها وبساطة تركيبها وخلوها من التعقيد :التراكيب 1
     2/  درجة (5) .صحة لفظها ومالءمتها للمعاني :المفردات 2

2/  درجة (5) .الترابط بين األفكار المختلفة      3
 درجة (15) .التدفق في الحديث ووضوح الصوت    4/2      
 

 

 

 

 

 

                               الهدف األول                                                           
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 .مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد واإلبداعيتنمية 

           المعايير الفرعية

        درجة (10)التعلم الذاتي                                                                           .0
   1/  .يذكر الطالب ثالثة أهداف محددة سعى لبلوغها أثناء القراءة  1
      1/  .يذكر الطالب كيف حقق هذه األهداف من خالل القراءة 2

                                                      درجة (5)التفكير الناقد                                                                           .2
  2/  نتيجة القراءة التحليلية، واصفاا كيف تميذكر مثالين لفكرتين دخلتا باعتقاده أو رفضهما    1
 .ذلك      

 2/  يذكر موقفين ألحكام أصدرها على شخصيات أو مواقف مختلفة نتيجة القراءة، مع ذكر    2
 .السبب         

                                           درجة (5)التفكير اإلبداعي                                                                        .3
  3/  بنفسه لم يكن يعرفها من قبل، ويوضح ذلك من خالل (أبدعها)يذكر ثالث أفكار أنتجها  1
 (التجديد) .قراءاته       

   3/  (حل المشكالت) .يحدد مجموعة الخطوات الالزمة لحل مشكلة تعطى له 2
 الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة ومظاهرها، تحديد األسباب، توليد )   

 (اختبار الحلول المقترحة، اختيار الحل والتعميم .الحلول   
  3/  (.اتخاذ القرار) .يبين كيفية اختياره لحٍل ما من بين مجموعة حلول لمشكلة أعطيت له 3

لحل المالئم، التشاور، فترة  جمع المعلومات، الموازنة بين الحلول، اختيار ا )  
 (االنتظار، اتخاذ القرار

 

  

 

 

 الهدف الثاني
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 .تعزيز الثقافة العامة لدى المشاركين من الطلبة

  المعايير الفرعية
 درجة (5)    .ذكر ثالث مشكالت عالمية من وجهة نظره، رابطاا إياها بما قرأه من الكتب .1
 درجة                                              (5)                                         .نسب خمسة كتب على األقل إلى مؤلفيها .2
 درجة (5)           .الكاتب أو المضمونالمقارنة بين كتابين على األقل من حيث أسلوب  .3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                     الهدف  الثالث                                        
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 الدليل التفسيري لمعاييـر فئة المشرف على مستوى المنطقة التعليمية

 

تشجيع مشرفي المدارس على تطوير قدراتهم في اإلشراف على نشاطات تحدي القراءة 
 .العربي وتحكيم المسابقات في مدارسهم

المعيار الفرعي 
 األول

 :تنظيم اإلجراءات الخاصة باإلشراف على المسابقة كما يظهر في

1/  .وجود خطة شاملة تنظم عمل المشرف 1
1/  .وجود سجالت دقيقة توضح المتابعة في فترات زمنية محددة 2
1/  .الدورات التدريبية التي عقدها للمدارس التي يشرف عليها 3
1/  .المعايير الخاصة بعملية التحكيمالمهارة في تنفيذ أو مراعاة  4
1/ االحتفاظ بمعلومات شاملة ذات صلة عن المدارس المشاركة تحت  5

 .إشرافه
 

 .حفز مشرف المدرسة على تحقيق أكبر إنجاز ممكن في برنامج المشروع

المعيار الفرعي 
 الثاني

 :مدى اإلنجازات التي تحققت في منطقة إشرافه، كما يظهر في

 .عدد المدارس المشاركة في المنطقة نسبة للعدد الكلي 2/0
عدد الطلبة الذين حصلوا على المركز األول في المدارس التي يشرف  2/2

 .عليها
عدد الطلبة المشاركين نسبة إلى العدد الكلي للطلبة في المدارس  2/3

 .المشتركة
 

 الهدف األول

 الهدف الثاني
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 الدليل التفسيري لمعاييـر فئة المدرسة
 

 .تحفيز المدارس لبذل أقصى جهودها في تنشيط حركة القراءة لدى الطلبة

  المعايير الفرعية

 :تفعيل العملية اإلدارية في المدرسة وتحسينها لخدمة البرنامج كما يظهر في  .0
االن لعمليات الحفز والتدريب واإلشراف على البرنامج  1/1  .التخطيط والتنظيم الفعَّ

 (.ُتظهر المدرسة خطة متكاملة شاملة لهذه الغاية مدعومة بالتوثيق التام)      
 .زيادة فاعلية عمليات المتابعة والرقابة والتقويم المستمرة لفعاليات البرنامج  1/2   

 (.ُتظهر المدرسة نماذج المتابعة والتقويم مدعومة بالسجالت الالزمة)      

 :ة والمادية في خدمة البرنامج كما يظهر فيتسخير جميع الموارد البشري  .2
 .تفعيل المشاركة الجماعية والعمل بروح الفريق في خدمة البرنامج  2/1  

 ُتظهر المدرسة الوثائق الخاصة باالجتماعات واألدوار المختلفة لجميع العاملين في)      
 (.البرنامج كما ُتظهر دور المجتمع المحلي المسخر في إنجاح البرنامج      

 .تسخير جميع اإلمكانات المادية وبشكل خاص المكتبة في خدمة البرنامج  2/2

 :تحسين إنجازات المدرسة ضمن مشروع التحدي كما يظهر في .3
 .الب المدرسةنسبة عدد الطلبة الذين أنهوا قراءة خمسين كتاباا إلى عدد ط  3/1 
 .ارتفاع نسبة الطلبة الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات  3/2 
 .حصول أحد طالبها على مركز في قائمة العشرة األوائل على مستوى الدول مجتمعة  3/3 

 

 :االستمرار في المشروع على مدار العام  .4
  المسابقة عدد الطلبة الذين أنجزوا قراءة خمسين كتاباا بعد إجراء. 

 
 

 الهدف الرئيس 
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 أوال
المهارات 
 اللغـويــة

(09) 
 

 . استيعاب1
 المقروء

(09) 

 
 
 
 
 

 
 
 

. )عرض الكتاب 1.1

 بالتفصيل(

(10) 
 

 

 

1 - 3 

8-19 
يذكر بسهولة عدداً كافياً من 

المعلومات التفصيلية الواضحة 

 ،بشكل متسلسل المنتمية للموضوع

من  قرأهانثنين من الكت  الت  ال

 .المرة األولى
 

5-7 
يذكر عدداً غير كاٍف من المعلومات  -

التفصيلية الواضحة المنتمية للموضوع 

 .من المرة األولى

معلومات تفصيلية كافية من أو يذكر  -

 .المرة الثانية
 

2-0 
 أربعيذكر أقل من 

من معلومات تفصيلية 

 ، الي يُسأل عنهذب الاالكت

تبين فكرة الكتاب 

 .األساسية بشكل واضح
 

ثم اطلب من الطالب أن يذكر أهم األفكار األساسية التي  ختر كتابينا
 .ينالكتابكل من اشتمل عليها 

 
0 - 6  
  
 

عدداً كافياً من المعلومات يذكر 

التفصيلية الواضحة المنتمية 

من الكت  الت   ، النثنينللموضوع

مع     .من المرة األولى قرأها
 استخدام مقدمة للعرض.

 

المعلومات التفصيلية من يذكر عدداً  -

ولكنه ال الواضحة المنتمية للموضوع، 

 يقدم الكتاب بشكل كاف.

 .الثانيةأو يجي  عن السؤال من المرة -
 أو يقدم التفصيالت بدون مقدمة.-

 
 
 
 

 أربعيذكر أقل من 

من معلومات تفصيلية 

  .ي يُسأل عنهذب الاالكت
ال تبين فكرة الكتاب 

 .األساسية بشكل واضح
 

ثم اطلب من الطالب أن يذكر أهم األفكار األساسية التي  ختر كتابينا
 .ينالكتابكل من اشتمل عليها 

عدداً كافياً من المعلومات يذكر - 12 - 7

التفصيلية الواضحة المنتمية 

من الكت  الت   ، النثنينللموضوع

مع     .من المرة األولى قرأها
والتعليق استخدام مقدمة للعرض، 

في أثناء العرض وتقديم خاتمة في 
 نهاية العرض.

 

المعلومات التفصيلية من يذكر عدداً  -

 .الواضحة المنتمية للموضوع

وفق المعيار أو يجي  عن السؤال -

 .من المرة الثانيةالسابق ولكن 
أو يقدم التفصيالت بدون مقدمة أو -

 تعليق أو خاتمة.
 
 

 أربعيذكر أقل من 

من معلومات تفصيلية 

 .ي يُسأل عنهذب الاالكت
 
 

ثم اطلب من الطالب أن يذكر أهم األفكار األساسية التي  ختر كتابينا
 .ينالكتابكل من اشتمل عليها 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. تحديد محاور 1.2
 الكتاب األساسية

)األفكار األساسية 
 للكتاب(

(5) 

 
 

 

 
1-  3 

 
0-5 
يذكر ثالث أفكار أساسية في  -

 الكتاب مرتبة بشكل منطقي.

 
2-3 
يخلط بين األفكار األساسية والمعلومات  -

 التفصيلية.
يذكر األفكار األساسية غير مرتبة  -

 ترتيبا منطقيا.
 

 
9-1 
يذكر بعض المعلومات  -

 التفصيلية.
 

 
 

اختر كتابا ثم اطلب من الطالب أن يذكر أهم األفكار األساسية التي  -
 اشتمل عليها الكتاب.

 
0-6 

 
األفكار األساسية في معظم يذكر  -

مرتبة بشكل  أفكار( 5-0)الكتاب 
 منطقي.

 
يذكر أفكارا ال تغطي موضوع الكتاب   -

 بشكل كاف.
 

 
يذكر أقل من ثالث أفكار  -

 أساسية في الكتاب.   أو:
 المعلومات بعض يذكر -

 .التفصيلية
 
 

 
اختر كتابا ثم اطلب من الطالب أن يذكر أهم األفكار األساسية التي  -

 اشتمل عليها الكتاب.
 
 
 

 
7-12 

 
 الكبرىيذكر المحاور األساسية   -
 ثم يفّصلها في محاور أصغر.-
يربط بينها وبين الفكرة العامة  -

 بطريقة منطقية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكبرى األساسية المحاورمعظم  يذكر  -

ال تغطي موضوع الكتاب بشكل   لكنها
 كاف.

 أو
 محاور فيها ليفصّ ال يستطيع أن  -

 .، أو الربط فيما بينهاأصغر
 
 

 
األفكار يخلط بين  -

األساسية والمعلومات 
 التفصيلية.

 
اختر كتابا ثم اطلب من الطالب تقديمه بحيث يقسم الكتاب إلى أقسام  -

كبرى، ثم يضع تحت كل قسم تفصيالته األساسية على النحو الذي 
يطلب منه. ويربط بين الفكرة األساسية وموضوع الكتاب، وبين األفكار 

 التفصيلية والفكرة األساسية.
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.تحديد األفكار 1.3

الداعمة لفكرة 
 أساسية

(5) 

 
 
1 - 3 

0-5 
 
( من التفصيالت 3-2يذكر عددا) -

الداعمة الخاصة بفكرة 
أساسية محددة من أفكار 

 الكتاب.

2-3 

 

 

يذكر فكرة واحدة من التفصيالت   -
الداعمة الخاصة بالفكرة األساسية 

 المحددة.

9-1 
 
 

يخلط بين التفصيالت 
وردت حول الداعمة التي 

فكرة معينة وبين األفكار 
 أو التفصيالت األخرى.

 

 
 لبالطا واسألكنت سجلتها من اإلجابات السابقة،  أساسية فكرة اختر  -

 ما الفكرة أو العبارة التي دعم الكاتب بها هذه الفكرة؟.: مثل سؤاال

 
0-6 

0-5 
( من التفصيالت 3-2يذكر عددا) -

الداعمة الخاصة بفكرة 
محددة من أفكار أساسية 
 الكتاب.

 ويوضح كيف تمت عملية الدعم -

2-3 

( من التفصيالت 3-2يذكر عددا)   -
الداعمة الخاصة بفكرة أساسية محددة 
من أفكار الكتاب، دون توضيح كيفية 

 الدعم.
 أو
يذكر فكرة واحدة من التفصيالت  -

الداعمة الخاصة بالفكرة األساسية 
 المحددة.

9-1 
التفصيالت يخلط بين 

الداعمة التي وردت حول 
فكرة معينة وبين األفكار 

 أو التفصيالت األخرى.

 
 لبالطا واسألكنت سجلتها من اإلجابات السابقة،  أساسية فكرة اختر  -

ما الفكرة أو العبارة التي دعم الكاتب بها هذه الفكرة؟  : مثل سؤاال
 وكيف دعمت الفكرة األساسية؟.

 
7 - 12 

 
 
( من التفصيالت 3-2عددا)يذكر  -

الداعمة الخاصة بفكرة 
أساسية محددة من أفكار 

 الكتاب.
 و

يحدد الطرق التي دعم بها  -
الكاتب فكرة معينة، مع ذكر 

 األمثلة.
 
 
 
 
 
 

 
 
يذكر عددا من التفصيالت الداعمة -

الخاصة بفكرة أساسية محددة من أفكار 
 الكتاب، دون توضيح طرق الدعم.

 
دون أن يكون قادرا  يحدد طرق الدعم -

 عل إعطاء األمثلة.

 
 
يخلط بين تفصيالت   -

لدعم الفكرة وتفصيالت 
أخرى غير ذات عالقة 

 بالدعم.

 
 
اختر فكرة أساسية كنت سجلتها من اإلجابات السابقة، واسأل   -

 ما الطريقة التي دعم بها الكاتب فكرته؟.الطالب سؤاال مثل: 
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 عناوين تحديد. 1.0
 للكتاب ىخرأ

(5) 
 

 
1-3 

 
0-5 
 -  يذكر عنوانا مختلفا تماما عن

العنوان األساسي يكون  
 مرتبطا بـ:

 المضمون العام للكتاب أو 
 . بحدث أساسي 

ُيسأل الطالب عن العنوان في 
 كتابين.

 

 
2-0 

 يذكر عنوانا مختلفا يكون:

 بعض الشيء طويال 
 .أو مرتبطا بحدث ثانوي 
  أو يجيب إجابة كما في المعيار

 ولكن من المرة الثانية.السابق 
 

 
9-1 

 األصلي العنوان يذكر
 .التحوير من بقليل

 

 

 
 
 اختر كتابين واطلب منه أن يعطي عنوانا آخر مالئما لكل منهما.  -

 
0-6 

 
 
يذكر عنوانين مختلفين تماما عن  -

العنوان األساسي بحيث يكون 
 العنوان:

 .قصيرا خاليا من الحشو 

 مرتبطا بـ 
 للكتاب أو بالمضمون العام -
 بحدث أساسي أو -
ببعض الدروس المستفادة من  -

 الكتاب.
 

 
 
 يذكر عنوانا واحدا فقط مختلفا. -

 أو
 يذكر عنوانا واحدا فقط مختلفا يكون:   -

 طوبال بعض الشيء أو 

 مرتبطا بحدث ثانوي 
 أو
يذكر عنوانين بالشروط السابقة لكتاب  -

 جديد من المرة الثانية.
 

 
 

األصلي يذكر العنوان 
 بقليل من التحوير

 
 

 

 
 
اختر كتابا واطلب منه أن يعطي عنوانين آخرين )مختلفين(   -

 مالئمين.
 إذا لم يستطع اإلجابة يعطى كتابا آخر. -

 
7-12 

 
 
يذكر عنوانين مختلفين تماما عن  -

العنوان األساسي، على النحو الذي 
 ورد سابقا.

ويقدم أسبابا الختياره هذين  -
 العنوانين.

 
 
عن  ، تماما ينمختلف ينعنوان يذكر -

العنوان األساسي، دون أن يكون قادرا 
 نأيا م الختياره مقنعة أسبابعلى تقديم 

 .ينالعنوان
يذكر عنوانا واحدا فقط مختلفا مع   -

 تقديم األسباب.
 

 
 
يذكر عناوين غير  -

 مالئمة.
يذكر عنوانا واحدا  -

مالئما دون القدرة على 
 تقديم األسباب.

 

 
 
اختر كتابا واطلب منه أن يعطي عنوانين آخرين مالئمين، مع بيان   -

 سبب اختياره لهذين العنوانين.
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الدروس . 1.5

 المستفادة
 والربط بالواقع

(19) 

 

 

1 - 3 

8-19 
يذكر فائدة واحدة من قراءته ف  

الكتاب الُمحدَّد له من المرة األولى 

 .ويوضحها

5-7 
فائدة واحدة من قراءته ف  الكتاب يذكر 

 .الُمحدَّد من المرة الثانية ويوضحها
2-0 

يذكر فائدة واحدة من 

قراءته ف  الكتاب المحدد 

 .دون أن يوضحها

 

 :اختر كتاباً جديداً للمرة األولى، نثم اسأل
 ؟ أو، وضح ذلكما الدروس المستفادة من هذا الكتاب -
 .اذكر باختصار فائدة واحدة أفدتها من هذا الكتاب مع توضيحها -
م كتاباً آخر للمرة -  إذا لم يج  الطال  يختار الُمحكِّ
 الثانية، نثم يكرر السؤال، فإذا أجاب الطال  توضع  
 .الثان  العالمة حس  المعيار  

 
 

0 – 6 

 
من الفوائد / الدروس  عددايذكر  -

-2) المستفادة لكتاب الُمحدَّد لفوائد(  3

 من المرة األولى، و

 يوضحها، -
 .يربط الفائدة بالواقع -

 عددا من الفوائد / الدروس المستفادةيذكر  - -

(2- لكتاب الُمحدَّد ، ويوضحها، فوائد( ل 3

 الثانيةمن المرة   ،يربط الفائدة بالواقعو
 أو
 عددا من الفوائد / الدروس المستفادةيذكر  -

لكتاب الُمحدَّد من المرة األولى، فوائد( ل 2-3)

 .ربط الفائدة بالواقعدون ويوضحها، 
 أو
لكتاب الُمحدَّد، ل فائدة واحدةيذكر   -

 .بالواقعها يربط و .ويوضحها

 
من  عددا من الفوائديذكر 

الكتاب المحدد دون 

 .توضيحها، أو ربطها بالواقع

 
 :قلاختر كتاباً جديداً للمرة األولى، نثم 

من هذا الكتاب مع  الفوائد/ الدروس المستفادة الت  حصلت عليهااذكر باختصار 

 .توضيحها، وربطها بالواقع
، سهنف إذا لم يج  الطال  يختار الُمحكِّم كتاباً آخر للمرة الثانية، نثم يكرر السؤال

 .الثان  فإذا أجاب الطال  توضع العالمة حس  المعيار

 7 – 12 
 

 
من الفوائد / الدروس  عددايذكر  -

لكتاب الُمحدَّد لفوائد(  5-0) المستفادة

 من المرة األولى، و

 .يوضحها -1
 .يربط الفائدة بالواقع -2
 ويوضح كيف أفاد منها في الواقع. -3

 
 
 
 
 

 عددا من الفوائد / الدروس المستفادةيذكر  - -

 يربطولكتاب الُمحدَّد ويوضحها، فوائد( ل 0-5)

من ويوضح كيف أفاد منها  ،بالواقعالفائدة 

 الثانية.المرة 
 أو
 عددا من الفوائد / الدروس المستفادةيذكر  -

لكتاب الُمحدَّد من المرة األولى، فوائد( ل 0-5)

 .لكنه ال يف  بأحد الشروط الثالنثة السابقةا
 أو
فوائد(  3-2) عددا قليال من الفوائديذكر   -

يربط الفائدة و .لكتاب الُمحدَّد، ويوضحهال

 .بالواقع

 
أو  نثالنثا من الفوائديذكر  -

من الكتاب المحدد دون أقل 

 .توضيحها، أو ربطها بالواقع
عددا من الفوائد / يذكر  -

 5-0) الدروس المستفادة

لكتاب الُمحدَّد من فوائد( ل

لكنه ال يف  المرة األولى، 

بانثنين من  الشروط الثالنثة 

 السابقة.

 
 :للمرة األولى، نثم اسأل اختر كتاباً جديداً 
من هذا الكتاب مع  الفوائد/ الدروس المستفادة الت  حصلت عليهااذكر باختصار 

 .توضيحها، وربطها بالواقع
، سهنف إذا لم يج  الطال  يختار الُمحكِّم كتاباً آخر للمرة الثانية، نثم يكرر السؤال

 .الثان  فإذا أجاب الطال  توضع العالمة حس  المعيار
 



6 
 

. تحديد غرض 1.6 
 الكاتب وجمهوره.

(5) 

 
 
1- 3 
0-6 

0-5 
يجيب الطالب عن السؤالين اآلتيين  -

 إجابة مرتبطة بمضمون الكتاب:
 . لماذا ألف الكاتب هذا الكتاب؟1
 أو

 ماذا يريد منا هذا الكتاب؟
 أو

ما غرض الكاتب من تأليف هذا 
 الكتاب؟

 أو
 . من يستفيد من قراءة هذا الكتاب؟2

2-3 
يجيب الطالب عن سؤال واحد  -

 من السؤالين السابقين.

9-1 
في إجابته يكرر بعض  -

معلومات وردت في الكتاب 
. 

 

 

يختار المعلم كتابا ويسأل السؤالين السابقين على التوال ،   -

ويحاول قدر اإلمكان توضيح فكرة السؤال للطال  ليمكنه من 

 اإلجابة.

 

 

 
 

7- 12 

يجيب الطالب على األسئلة اآلتية  -
إجابة مرتبطة بمضمون الكتاب 

 :وبثقافته العامة

. ما غرض الكاتب من تأليف هذا 1
 الكتاب، وما الدليل على ذلك؟

. من جمهور القراء الذي وجه الكاتب 2
 رسالته إليه؟ وما الدليل على ذلك؟

. لماذا اختار الكاتب هذا الموضوع 3
 للتأليف فيه؟

 

يجيب الطالب عن سؤالين من  -
األسئلة السابقة إجابة مرتبطة 

 .وبثقافته العامةبمضمون الكتاب 

 

يجيب الطالب عن سؤال  -
واحد فقط من األسئلة 

 السابقة.

 أو

ال يستطيع اإلجابة عن  -
 أي من األسئلة.

 

 

 يختار المعلم كتابا ويسأل األسئلة السابقة على التوال .  -

 مختلفا لكل سؤال.وقد يختار كتابا 
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 . التحدث2

 عالمة 39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
التراكي  . 2.1

 وترابط األفكار

(29) 

 
 
1 - 3 

10-29 
معظم التراكيب التي يستخدمها الطالب  -

 تكون فصيحة من حيث المطابقة والترتيب.
 يستخدم معظم حروف العطف. -
 ينظم أفكاره بشكل مترابط  باستمرار. -

 

7-13 
غالبية التراكيب التي يستخدمها  -

الطالب تكون فصيحة من حيث 
 المطابقة والترتيب.

 يستخدم غالبية حروف العطف. -
يغلب على أفكاره أن تكون مترابطة  -

 ومنطقية.

 
2-6 

 تغلب على حديثه اللغة العامية.

م فصاحة التراكي  من حيث  :يالحظ الُمحكِّ
 .فصاحة المفردات  -
 ف  الجملة من حيث الترتي توال  المفردات  -
 .والمطابقة  
 الربط باستخدام حروف العطف. -

 
 
 
0 – 6 

 

 
معظم التراكيب التي يستخدمها الطالب  -

 تكون فصيحة من حيث المطابقة والترتيب.
ويميل إلى يستخدم معظم حروف العطف،  -

 استخدام الكلمات الرابطة.
ينظم أفكاره بشكل مترابط ومنطقي  -

 باستمرار.
يحاول االلتزام  بقواعد النحو البسيطة )  -

الفاعل والمفعول به، والمبتدأ والخبر 
 ونصب الفعل المضارع وجزمه(

 
غالبية التراكيب التي يستخدمها  -

الطالب تكون فصيحة من حيث 
 المطابقة والترتيب.

يستخدم معظم حروف العطف، دون  -
 ميل إلى استخدام الكلمات الرابطة.

يغلب على أفكاره أن تكون مترابطة  -
 ومنطقية.

يحاول االلتزام  بقواعد النحو  -
البسيطة ) الفاعل والمفعول به، 

 والمبتدأ والخبر(

 
 تغلب على حديثه اللغة العامية.

م فصاحة التراكي  من حيث  :يالحظ الُمحكِّ
 .فصاحة المفردات -
 .توال  المفردات ف  الجملة من حيث الترتي  والمطابقة -
 .كلمات الربط األخرىبعض استخدام حروف العطف و -
، بما يتفق مع ضبط أواخر الكلمات إلى حد ما ضبطاً سليماً  -

 .المعيار
 .تنظيم األفكار وترابطها -

 
7 - 12 

 
معظم التراكيب التي يستخدمها الطالب  -

 تكون فصيحة من حيث المطابقة والترتيب.
يستخدم أدوات الربط المختلفة؛ الحروف  -

 والكلمات.
ينظم أفكاره بشكل مترابط ومنطقي  -

 باستمرار.
يلتزم بقواعد النحو بدرجة كبيرة )الفاعل  -

والمفعول به، والمبتدأ والخبر ونصب الفعل 
المضارع وجزمه واألفعال واألدوات 

 الناسخة(.
 يستخدم اللغة البيانية المعبرة أحيانا. -

 
غالبية التراكيب التي يستخدمها  -

تكون فصيحة من حيث الطالب 
 المطابقة والترتيب.

 
يستخدم غالبا حروف العطف في  -

 الربط بين الجمل.
في الغالب ينظم أفكاره بشكل مترابط  -

 ومنطقي.
 يلتزم بقواعد النحو بدرجة متوسطة. -
نادرا ما يستخدم اللغة البيانية  -

 المعبرة.
 
 
 
 

 

 
 تغلب على حديثه اللغة العامية.

 

م فصاحة التراكي  من حيثيالحظ   :الُمحكِّ
 .فصاحة المفردات -
 .توال  المفردات ف  الجملة من حيث الترتي  والمطابقة -
 .كلمات الربط األخرىواستخدام حروف العطف  -
، بما يتفق مع ضبط أواخر الكلمات إلى حد ما ضبطاً سليماً  -

 .المعيار
 .األخرىاستخدام التشبيه والمجاز وبعض المحسنات البديعية  -
 .تنظيم األفكار وترابطها  -
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 تدفق الحديث. 2.2

 ووضوح الصوت

 وشخصية المتحدث

 

(19) 

 

 
 

1 – 3 
 

8-19 
 يظهر في حديثه بشكل واضح:

 .طالقةال -

 وضوح الصوت. -

 التحكم ف  درجة الصوت والتعبير عن -

 .المعنى

 لغة الجسد -

5-7 
يظهر في حديثه غالبية المعايير  -

قليل من التأتأة السابقة، مع 
 والتقطيع.

 

 

2-0 
يتوقف مراٍت عدَّة ف  أنثناء  -

حديثه، ال يبدو أنه وانثق من 

 .نفسه
الدخول في التفصيالت   -

 غير الضرورية

 :يالحظ الُمحكِّم
 .درجة الصوت ووضوحه  -
تتابع األفكار وفترات التوقف غير العادي بين الجمل وفقرات  -

 .الحديث ف  المقابلة كلها
 .النبرة المعبـِّرة عن المعنى  -
 .استخدام لغة الجسد -
 
 

 
 
 

4 – 6 
 

 

 يظهر في حديثه بشكل واضح:
 .طالقةال -

 وضوح الصوت. -

 التحكم ف  درجة الصوت والتعبير عن -

 .المعنى

 لغة الجسد. -

 .الحماسة والثقة المتواضعة بالنفس -
 فترات صمت ذات معنى. -

 المعاييريظهر في حديثه غالبية  -
السابقة، مع قليل من التأتأة 

 والتقطيع.

 

يتوقف مراٍت عدَّة ف  أنثناء  -

حديثه، ال يبدو أنه وانثق من 

 .نفسه
الدخول في التفصيالت   -

 غير الضرورية

 :يالحظ الُمحكِّم
 .درجة الصوت ووضوحه  -
تتابع األفكار وفترات التوقف غير العادي بين الجمل وفقرات  -

 .المقابلة كلهاالحديث ف  
 .، والتحكم ف  درجة الصوتالنبرة المعبـِّرة عن المعنى  -
 .استخدام لغة الجسد -

 
 

7 – 12 
 

 يظهر في حديثه بشكل واضح:
 .طالقةال -
 وضوح الصوت. -

 التحكم ف  درجة الصوت والتعبير عن -

 .المعنى

 .الحماسة والثقة المتواضعة بالنفس -
 فترات صمت ذات معنى. -
 لغة الجسد. -

 العفوية والبعد عن التكلف. -
التكرار الهادف غير الممل والعودة إلى  -

 التأكيد على النقاط المهمة.
 الخاتمة الملخصة للموضوع. -
 
 
 
 
 

يظهر في حديثه غالبية المعايير  -
السابقة، مع قليل من التأتأة 

 والتقطيع.

 

 

يتوقف مراٍت عدَّة ف  أنثناء  -

وانثق من  حديثه، ال يبدو أنه

 .نفسه
الدخول في التفصيالت   -

 غير الضرورية

 

م  :يالحظ الُمحكِّ
 .طالقةال

 العفوية والبعد عن التكلف. -

 وضوح الصوت. -

 .المعنى التحكم ف  درجة الصوت والتعبير عن -

 .الحماسة والثقة المتواضعة بالنفس -
 لغة الجسد. -
 فترات صمت ذات معنى. -
الممل والعودة إلى التأكيد على النقاط التكرار الهادف غير  -

 المهمة.
 الخاتمة الملخصة للموضوع. -
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.القراءة 3
 الوظيفية

 
(29) 

  
 

 

 
 
 . القراءة3.1

 الناقدة
(19) 

 
 
 

1 – 3 

8-19 
للطالب كتاب ما فإنه يجيب عن عندما ُيحدد 

 السؤالين اآلتيين:
ما الحكم الذي تصدره على الشخصيات اآلتية  -

 في الكتاب الذي قرأته؟.
لماذا تنصحنا بقراءة / عدم قراءة  هذا   -

 الكتاب؟
 أو

ما الذي أعجبك /  لم يعجبك في قراءة هذا 
 الكتاب؟

 

5-7 
يجي  عن السؤالين من المرة   -

 الثانية.
2-0 
يجي  عن سؤال واحد من   -

 المرة الثانية.

 

م كتاباً جديداً للمرة األولى، ويطل  من الطال   اإلجابة يختار الُمحكِّ
 عن األسئلة.

 
م جوان  الحكم   .الكتاببمحتوى  اعتمادا على معرفتهيالحظ الُمحكِّ

م كتاباً آخر للمرة  - إذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّ

 .ويسأل السؤال نفسهالثانية، 
 
 

 
 
 

0 – 6 
 

ة ثالثعندما ُيحدد للطالب كتاب ما فإنه يجيب عن 
 من األسئلة اآلتية:

ما الحكم الذي تصدره على الشخصيات اآلتية  -
 في الكتاب الذي قرأته.

 
 ما تقويمك للكتاب ولماذا؟ -
 بماذا تصف أسلوب الكاتب في هذا الكتاب  -
مع الكاتب في هذا أين اتفقت وأين اختلفت  -

 الكتاب، ولماذا؟

 
يجيب عن سؤالين من األسئلة  -

 السابقة.
 
أو يجيب عن  األسئلة الثالثة أو  -

 سؤالين من المرة الثانية.

 
يجيب عن سؤال واحد من  -

األسئلة السابقة من المرة 
 األولى أوالثانية.

 

 :الطال يختار الُمحكِّم كتاباً جديداً للمرة األولى، ويطل  من 
 .أن يصدر حكماً على الكتاب -
 يالحظ المحكم جوان  الحكم من حيث أسلوب)

 (الكات  أو محتوى الكتاب أو أغراض الكات   
 .يذكر أسباب إصداره هذا الحكم -
 إذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّم كتاباً  -

 .آخر، وتوضع العالمة حس  المعيار  
 إصدار الحكم على موقف يمكن أن يطل  المحكم -

 .أو شخص من الكتاب، إذا استطاع ذلك  
 

 
 

 
7 – 12 

 

 
عندما يحدد للطالب كتاب ما فإنه يجيب عن 

 من األسئلة اآلتية:أربعة 
 ما األشياء التي لفتت انتباهك وأنت -

 تقرأ الكتاب؟
ما الذي نجح الكاتب في إيصاله للقارئ وما  -

 الذي لم ينجح؟ وضح.
كتاب قرأته يشبه في أفكاره أو مضمونه أي  -

 هذا الكتاب؟ وضح.
أي شخصيات القصة/الكتاب أعطاها / لم يعطها  -

 الكاتب حقها، ولماذا؟
إلى أي مدى نجح الكاتب في تصوير العصر  -

 الذي يمثله الكتاب؟ وضح.
ما الفكرة التي يحاول الكاتب بثها أو التبشير  -

 بها، وما تفسيرك لذلك؟
يء المشترك في أسلوب الكاتب بين ما الش -

 الكتب التي قرأتها له؟

 
عندما يحدد للطالب كتاب ما فإنه -

 من األسئلة السابقة.ثالثة يجيب عن 
أو يجيب على األسئلة من المرة -

 الثانية.

 
عندما يحدد للطالب كتاب ما 

من اثنين فإنه يجيب عن 
 األسئلة السابقة.

أو يجيب على ثالثة من -
 من المرة الثانية.األسئلة 

اإلجابة عن  يختار الُمحكِّم كتاباً جديداً للمرة األولى، ويطل  من الطال 

 :أربعة أسئلة من األسئلة المذكورة جانبا

 .أن يصدر حكماً على الكتاب -

 .يذكر أسباب إصداره هذا الحكم -  -
 إذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّم كتاباً  -

 .العالمة حس  المعيارآخر، وتوضع   
 يمكن أن يطل  المحكم إصدار الحكم على موقف -

 .أو شخص من الكتاب، إذا استطاع ذلك  
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 .القراءة3.2

 ةاإلبداعي

(19) 
 
 
 
 
 
 

1 – 3 
8-19 
 
يذكر مشكلة قرأ عنها ف  قصة تُحدَّد له  -

من المرة األولى، ويتحدث عن خطوات 

 .حلِّها
معلومة ضمنية أو يجيب عن سؤال حول  -

 وردت في الكتاب.

5-7 
 
يذكر مشكلة قرأ عنها ف  واحدة من -

الت  تُحدَّد له من المرة الثانية،  الكت 

 .ويتحدث عن خطوات حلِّها
أو يجيب عن سؤال من المرة الثانية  -

حول معلومة ضمنية وردت في 
 الكتاب.

2-0 
 

يجي  على أي من السؤالين 

 السابقين بشكل غير واضح.

 

 

 

 :للمرة األولى، ويطل  من الطال  كتابايختار الُمحكِّم 
 .ذكر خطوات الحليو الت  عرض لها الكتاب تحديد المشكلة -
 أو يسأل عن معلومة ضمنية وردت في الكتاب. -
 للمرة الثانية، وتوضع كتابا آخرإذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّم -

 .العالمة حس  المعيار

 
0 – 6 

 

 
 اآلتيين:السؤالين يجيب الطالب عن 

يجيب على سؤال حول معلومة ضمنية  -
 وردت في الكتاب.

يذكر فكرتين جديدتين أوحت بهما إليه  -

 قراءته لكتاب ُحدد له.

 

يجي  عن واحد من السؤالين  -

 السابقين إجابة صحيحة.

أو يجي  عن السؤالين السابقين من  -

 المرة الثانية.

 
واحد من يجيب عن سؤال 

السؤالين السابقين من 
 المرة الثانية.

اإلجابة عن  يختار المحكِّم كتاباً جديداً للمرة األولى، ويطل  من الطال 
 السؤالين السابقين.

إذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّم كتاباً آخر للمرة الثانية،  -

 .وتوضع له العالمة حس  المعيار

  
7 – 12 

 

 

 األسئلة اآلتية:يجي  عن 

تحديد معلومتين ضمنيتين وردتا في   -
 الكتاب.

 

أفكار جديدة أوحت بها إليه نثالث ذكر  -

وبيان سب  كونها قراءته لكتاب ُحدد له، 

 جديدة.

 

ذكر معلومتين ضمنيتين عن   -
شخصية الكاتب أو عصره وبيان كيفية 

 استنتاجهما من الكتاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
السابقة إجابة يجيب عن األسئلة  -

 كاملة من المرة الثانية.
أو يجيب عن سؤالين فقط إجابة  -

 كاملة من المرة األولى.

 
يجيب عن سؤال واحد  -

 فقط من المرة الثانية.
أو يجيب إجابة ناقصة  -

عن أي من األسئلة السابقة 
 من المرة الثانية.

 

م كتاباً جديداً للمرة األولى، ويطل  من   الطال يختار المحكِّ
 اإلجابة عن السؤالين السابقين.

م كتاباً آخر للمرة  - إذا لم يستطع الطال  اإلجابة يختار الُمحكِّ

 .الثانية، وتوضع له العالمة حس  المعيار
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التنوع  .0

 رفاوالمع

 المكتبية
 

 عالمات(19)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 التنوع

(5) 
 

 
 
 
1 -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
0-12 

4-5 

 
  مجالين تغط  قراءاته بوضوح

 فرعيين.

  ينوع إلى حد ما ف  قراءته

 داخل المجال الواحد.

  ينوع إلى حد ما بين المؤلفين

 الذين يقرأ لهم.

 
 
 
 
 

  نثالنثة تغط  قراءاته بوضوح

 مجاالت المعرفة.مجاالت من 

  ينوع بشكل واضح ف  قراءته

 داخل المجال الواحد.

  ينوع بشكل واضح بين

 المؤلفين الذين يقرأ لهم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 
 

يحقق معيارين من المعايير الثالنثة 

 السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحقق معيارين من المعايير الثالنثة 

 السابقة.

9-1 

 
يحقق معيارا واحدا من المعايير الثالنثة 

 .السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحقق معيارا واحدا من المعايير الثالنثة 

 .السابقة

 
 
 
 
 

 

م من الطال  تسمية  من  مجالينف  نثالنثة كت  يطل  المحكِّ

 المعرفة.مجاالت 

 يالحظ المحكم التنوع الداخل  ف  المجاالت الت  قرأها الطال .

 
 المؤلفين  الذين قرأ  لهم الطال يالحظ المحكم تنوع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م من الطال  تسمية  من  مجالينف  نثالنثة كت  يطل  المحكِّ

 المعرفة.مجاالت 

 يالحظ المحكم التنوع الداخل  ف  المجاالت الت  قرأها الطال .

 
 

 يالحظ المحكم تنوع المؤلفين  الذين قرأ  لهم الطال 



12 
 

  

 

 معلومات مكتبية

(5) 

 
1 -3 

0-5 
 

 يذكر أسماء المؤلفين لكتابين يحددا له

2-3 
 
 يذكر اسم مؤلف واحد فقط. -
 

9-1 
 
 ال يستطيع ذكر اسم مؤلف واحد. -

 
 

يختار المعلم كتابين ويسأل عن المؤلف، فإذا أجاب الطالب 
 تحسب له العالمة.

 
0-6 

 
يذكر أسماء المؤلفين لثالثة كتب تحدد 

 له

 
 يذكر اسم مؤلفين اثنين فقط. -
 

 
 يذكر اسم مؤلف واحد فقط.

 
يختار المعلم ثالثة كتب ويسأل عن المؤلف، فإذا أجاب الطالب 

 تحسب له العالمة.

 
7-12 5 

 
يذكر أسماء المؤلفين لثالثة كتب  -

 تحدد له.
ويقدم معلومات عن ثالثة جوانب   -

من سيرة واحد من الكتاب 
 )عصره،بلده،ثقافته،فكره،مؤلفاته(

 
 

3-0 

 
أسماء المؤلفين لكتابين يذكر  -

 اثنين فقط.  و
يقدم معلومات عن جانبين من  -

 جوانب سيرة الكاتب

2-1 

 
 يذكر اسم مؤلف واحد فقط.  و -
يقدم معلومات عن جانب واحد من  -

 جوانب سيرة الكاتب

 

 

 

 

 

 .امؤلفيه ويسأل عن نثالنثة كت  من جوازات مختلفة  المعلميختار 
نثم تُوضع العالمة وفق ويترك للطالب الحديث عن مؤلف يختاره، 

 .المعايير
 

 

 


