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 " للقراءة العربية الفراهيدي الخليل بن أحمد مسابقة " 

في لندنمدارس اللغة العربية بين   
 مدعومة من قبل سفارة سلطنة عمان في لندن
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للمطالعة في حياة األطفال والشباب أهمّية كبيرة، سواًء أكانت في حياتهم األكاديمّية أو 
االجتماعية فهي تعّد من األدوات والوسائل الهاّمة لتطوير وبناء قدراتهم ومهاراتهم ، حيث 
تفتح المجال أمامهم لينهلوا من مختلف العلوم والمعارف اإلنسانية حاضرا وماضيا وفي 

جاالت التربوّية، والترفيهّية، واالجتماعّية، والتعليمّية، وغيرها ، وهي من أهّم وسائل جميع الم
تواصل اإلنسان مع أفكار اآلخرين وعقولهم، كما أّنها غذاٌء ورافٌد للروح والعقل، ونافذٌة 

 ُمشّرعة تجاه العالم بكل مكوناته. 

على أهمّيتها عندما خاطب نبيه ألّول مّرة عبر الوحي بقوله: )اْقَرْأ  وقد أكّد هللا عزوجلّ  
ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق(. ودون القراءة والُمطالعة لن تفهم عقيدة ولن تكتسب معارف جديدة، 
و لن ُيعّمر وطن ولن تطّور أّمة ، ولن تبنى حضارة ، لذلك فإّنه من واجب الوالدين 

 ين أن ُييّسروا درب الُمطالعة أمام الناشئة.والمدرسين والمربّ 

" الخليل  مسابقةمن هنا يتشرف المركز الثقافي اإلسالمي في لندن باإلعالن عن تنظيم 
لطالب وطالبات المدارس العربية التكميلية العاملة ،  العربية لقراءةل بن أحمد الفراهيدي "

 .في لندن

 المشاركةأهداف 

القراءة وضرورة اإلرتقاء به ألخذ موقع متقدم لدى المدارس تنمية الوعي بأهمية  .1
 والمراكز المهتمة بنشر اللغة العربية وتعليمها في الغرب.

رفع مستوى مهارات اللغة العربية للطالب في المدارس العربية التكميلية ، من قراءة  .2
ب وفهم واستماع ومحادثة وكتابة من خالل زيادة عدد المفردات واكتساب أسالي

 جديدة و متنوعة من خالل الكتب التي يقرؤونها. 
 الحضاري لدى الطالب وربطهم بهويتهم العربية االسالمية.  تعزيز االنتماء .3
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المساهمة في نشر الوعي الثقافي وتنشيط ملكة اإلبداع واالطالع والمبادرة لدى  .4
 الطالب.

والتعارف بين الطالب إرساء قيم التسامح وقبول اآلخر من خالل مد جسور التعاون  .5
 في مختلف المدارس العربية التنكميلية.

غرس حب القراءة والتعامل مع الكتاب في نفوس طالب وأبناء األقلية العربية  .6
والمسلمة في الغرب ، وإنشاء جيل من الشباب محب للعلم والمعرفة ومعتز بلغته 

 العربية ويعمل على نشرها. 
 

 شروط المشاركة

  فترة شهر من تاريخ هذا اإلعالن ، بإرسال بريد الكتروني إلى أن يتم التسجيل خالل
 ويحتوي على المعلومات التالية:  education@iccuk.orgالعنوان التالي : 

 عدد المدرسين –يوم التدريس  –العنوان  –عدد الطالب  –اسم المدرسة  -
 ويبلغ عدد  الكبرى  لندن محيط عاملة فيتدرس اللغة العربية و ،  كون المدرسةأن ت

 .طالب و أكثر 50طالبها 
  سنة 16إلى  11المسابقة مفتوحة للطالب من الجنسين ، من.   
  تناسب  سبعة كتب باللغة العربية )قصص أو كتب علمية أو غيرها(أن يقرأ الطالب

، ويقوم  ) على أن ال يقل عدد الكلمات في كل كتاب عن ألف كلمة ( مستواه وسنه
اسم الكتاب والكاتب ودار النشر وعدد  على األقل مع ذكركلمة  70بتلخيصها في 

 الصفحات.
  ا في مسابقة الدور ليشارك طالبينأن تقوم كل مدرسة بالتصفيات الداخلية وترشح

 الثقافي اإلسالمي الكتب إلى المركزالنهائي، مع إرسال أسماء الطالب وتالخيص 
 .2019مايو 31 يوم في أجل أقصاه

  وأن  2019/ 06/ 23االختبار النهائي مع مشرفيهم يوم أن يحضر المترشحون ،
 يصطحبوا معهم الكتب التي قرؤوها والتي ال تقل عن سبعة كتب.

 لكتب السبعة يختار المترشح كتابا ليختبر فيه وتختار لجنة االمتحان كتابا آخر من ا
 وتتمحور األسئلة حول:

 فهم معاني مفردات الكتاب .1

mailto:education@iccuk.org
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 الحديث عن شخصيات الكتاب .2
 الحكم المستخلصة من الكتاب .3

  التي تسجل أوال. مدرسة 30عدد المدارس المشاركة المقبولة محدود بـ 
  توزع الجوائز في حفل يقام في المركز الثقافي االسالمي يحضره الطالب المشاركون

، برعاية السفارة العمانية  ومدارسهم ، توفر فيه مأكوالت خفيفة ومشروباتوأوليائهم 
 وسعادة السفير العماني.

  أعضاء تشرف على  أربعةيختار المركز الثقافي االسالمي لجنة تحكيم مكونة من
 االختبار النهائي وتختار الفائزين.

 مالحظة
للدور النهائي أن يتقوا هللا  يجب على المشرفين في المدارس وأثناء اختيارهم للمؤهلين

قواعد لإلختيار تقوم على العدل وتراعي سالمة اللغة والنطق وثراء المفردات  ضعواوي
المستعملة وفهم المقروء والحكمة المستخلصة من الكتاب وكل هذا للتأكد أن الطالب قد قرأ 

  الكتاب واستفاد منه.
 

 الجوائز

  : 800£المركز األول 
  : 700£المركز الثاني 
  : 600£المركز الثالث 
  : 500£المركز الرابع  
  : 400£المركز الخامس  
  لكل واحد 300£:  10إلى  6المراكز من 
  لكل واحد 50£:  50بقية المشاركين وعددهم 
  لكل واحد 100£:  10المشرفون على المسابقة في المدارس الفائزة وعددهم 
  ( أربعة أعضاءلجنة التحكبم : )£لكل واحد 100 

 .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 قسم التعليم بالمركز الثقافي اإلسالمي في لندن


