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

لتزام أكثر إاإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي عبر 

 .كتاب خالل كل عام دراسيمن مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون 

بتدائي وحتى الصف الثاني عشر من يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلبة من الصف األول اإل

حتى نهاية شهر مارس من العام التالي، يتدرج خاللها الطالب  سبتمبرالمدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر 

عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي. بعد االنتهاء من  المشاركون

القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى 

 .سنوياً في شهر أكتوبراألقطار العربية وصوالً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي 

 آلية التحدي: 
 يتم تسجيل الطالب من خالل مدارسهم ومشرفيهم. 

  تأشيرات قراءة  ١٠بعد التسجيل، يستلم كل طالب مسجل جواز المرحلة األولى ذي اللون األحمر والذي يحتوي على

 صفحات ١٠بواقع 

  القراءةيقرأ الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة 

  يكمل الطالب عشر كتب ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة األولى وينتقل للمرحلة الثانية والجواز

 األخضر

  يكمل الطالب عشر كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الثانية وينتقل للمرحلة الثالثة والجواز

 األزرق

  في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الثالثة وينتقل للمرحلة الرابعة والجواز يكمل الطالب عشر كتب جديدة ويلخصها

 الفضي

  يكمل الطالب عشر كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الرابعة وينتقل للمرحلة الخامسة

 والجواز الذهبي



 واألخيرة من القراءة، ويكون  يكمل الطالب عشر كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الخامسة

 .كتاباً خارج المقرر خالل العام الدراسي ٥٠بذلك قد قام بقراءة وتلخيص 

 تبدأ التصفيات الشفوية من تحدي القراءة العربي حيث يقوم الطالب بطرح عرض تقديمي للكتب التي قرأها 

 يتم اختيار الفائزين على مستوى مراحلهم من كل مدرسة. 

 معايير التحكيم:- 
 .اللغة العربية السليمة للحوار والمناقشة .1

 .استيعاب المقروء، ومدى استجابة الطالب لألسئلة الموجهة له ،وصحة ودقّة إجابته .2

 .نوع الكتاب والتزام الطالب بالكتب الموضوعة لمرحلته .3

 .المستوى الثقافي والمعرفي العام لدى الطالب .4

 .معايير الكتاب المقروء في تحدي القراءة العربي .5

 .أن يكون باللغة العربية .6

أن يكون من الكتب الثقافية التي يمكن أن تضيف لرصيد القارئ الثقافي ) فن ، أدب ، علوم ، ثقافة عامة ، تاريخ ،  .7

 .سياسة ...إلخ ( ، قصة أو رواية

 .أن يكون في مستوى مرحلة الطالب من حيث الموضوع و عدد الصفحات .8

 .أن ال يكون مرجعا .9

 .أو صحيفة أن ال يكون مجلة .11

 .أن ال يكون من المنهاج الدراسي للطالب .11

المدرسية ، المكتبة الشخصية للطالب ، المكتبات العامة ، المكتبات الجامعية  ةالمكتب التالية:يتم االستعانة بالمكتبات  .12

 . ، مكتبات النوادي ، دور النشر

االختيار من جميع فروع المعرفة البشرية مثال ) ختيار مع عدم تكرار الكتب و يتم يتم التنوع في اإل الكتب:نوع  .13

  .الديانات ، العلوم ، الرياضيات ، الفنون ، اآلداب ، األشعار ، القصص ، التاريخ ، الجغرافيا .... إلخ (

 عدد الصفحات المسموحة لكل مرحله مع مراعاة االلتزام بالحد األدنى من عدد الصفحات: 

  :بتدائيةالمرحلة اإل
 الصف الثالث،  الصف الثاني،  الصف األول

 صفحة لكل كتاب 15: 5دد الصفحات تتراوح بين ع. 
 الصف السادس،  الصف الخامس،  الصف الرابع

  صفحة لكل كتاب 31:  21عدد الصفحات يتراوح بين 
  : المرحلة اإلعدادية

  الصف التاسع،  الصف الثامن،  الصف السابع

  لكل كتاب صفحة 51:  25عدد الصفحات  يتراوح بين . 
 يتم مراعاة كتابة البيانات التالية عند كتابة كل ملخص :  

  عنوان الكتاب ، اسم المؤلف ، دار النشر ، عدد الصفحات. 
 ال يزيد الملخص عن صفحة كاملة مع مراعاة قواعد اللغة العربية في كتابة الملخص . 

 
 

 


