מדינת ישראל  -משרד החינוך
מינהל הפדגוגי ,אגף א' חינוך מיוחד

הפיקוח על חינוך תלמידים
כבדי שמיעה וחרשים

مسابقة الكتابة القطرية
2020-2019
نعلن بهذا عن انطالق مسابقة الكتابة للسنة الدراسية  2020-2019حيث سيقوم الطالب المشتركون بكتابة نص أدبي
في أحد المواضيع التالية:


إن الطبيعة بمثابة هدية لإلنسان ،فهي تلبّي جميع حاجياته .قد تطرأ تغييرات على الطبيعة والتي تكون خارجة
عن سيطرة االنسان ،وذلك بسبب تفاعل العناصر المختلفة فيها.
قد تتحول الظواهر الطبيعية الى كوارث بسبب خلل في التوازن الطبيعي ،وقد يتسبب االنسان في حريق
ً
زلزاال مد ّم ًرا.
كبيرا ،أو
نار صغيرة .هذه الكوارث قد تكون حريقًا ً
كبير ،عندما يلقي بشرارة ٍ
كيف تؤثر هذه الظواهر والكوارث على مجرى حياتنا ،وما هي األساليب التي يستطيع ان يتّبعها االنسان
لكي يخفّف من هذه الظواهر؟



تغيير في العالم ،فاالختراعات في ازدياد ،والعقول تخطط وتنتج بسرعة وذلك
كل ساعة وكل دقيقة يطرأ
ٌ
بسبب اآلليات المتطورة ،والتكنولوجيا التي اجتاحت بيوتنا.
اكتب نصا تعبيريا تصف فيه كيف سيكون العالم بعد مائة عام من وجهة نظرك.



جميال كامنًا في داخله ،وكل واحد منا مزروعة في جوفه ّ
ً
الطيبة ومغروس في اعماقه
كل واح ٍد منا يملك شيئًا
الخير .
ماذا نستطيع أن نقدّم للعالم لنجعله أجمل؟

لمن معدة؟
صم في المرحلتين اإلعدادية والثانوية.
المسابقة معدة لطالب عسيري سمع وال ّ

إرشادات لكتابة الموضوع:







على النص أن يكتب بلغة عربية فصحى.
سطرا.
شعرا فحتى 25
سطرا ,اما اذا كان
سطرا وأ ّال يزيد عن 40
على طول النص ّأال يقل عن 25
ً
ً
ً
ً
على الموضوع أن يقدم مطبو ًعا
كبر الخط 12
فراغات بين الـسطور بمقدار 1.5

التقدم للمسابقة والتصنيف:
 على كل مشترك أن يقدم نسخة الكترونية ونسخة مطبوعة من الموضوع
 تصنيف أولي :المراكز العالجية تقوم بإرسال النصوص لطاقم االرشاد القطري حيث يتم اختيار خمس
نصوص (نص من كل لواء)
 تصنيف نهائي :لجنة التحكيم العليا والمؤلفة من أشخاص من مجال األدب والفن تقوم باختيار النص الفائز.

مستندات إضافية:
موقّعة من األهل
 ورقة موافقة ّ
 ورقة تشمل تفاصيل عن الطالب

تاريخ التقديم:
على كل مركز عالجي ارسال المواضيع حتى تاريخ أقصاه1.3.2020 :

لجنة التحكيم واختيار الفائز
لجنة التحكيم مؤلفة من أعضاء حياديين من مجال األدب .يعلن عن أسماء األعضاء بعد ظهور النتيجة.
يتم اخبار الفائز بفوزه في تاريخ 20.3.2020
يتم دعوة الفائز الي اليوم الدراسي القطري الذي سيقام في بئر السبع في تاريخ  24.3.2020إللقاء موضوعه امام
الحضور واستالم الجائزة.

لتفاصيل إضافية يرجى التوجه الى د.منار حداد حنا عبر البريد الكترونيmanarhad@gmail.com :

باحترام.
التفتيش القطري,
وطواقم االرشاد الرائدة
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ورقة موافقة
تحية وبعد,
أنا ولي أمر الطالب/ة _____________________ أوافق على اشتراك ابني ابنتي في مسابقة الكتابة القطرية.
وأوافق على نشر موضوع االنشاء في موقع االنترنت التابع للتفتيش القطري  -وزارة المعارف.

اسم ولي األمر_____________________:

تفاصيل الطالب

تفاصيل شخصية:
االسم الشخصي_____________:

اسم األب ____________:اسم العائلة_______________:

تاريخ الميالد _______________ ___:الصف______________________:
اسم المدرسة __________________:البلد______________________:
عنوان الطالب__________________:
نوع الصف :صف في التربية العادية /صف لعسيري السمع في مدرسة عادية /صف لعسيري السمع في مدرسة
خاصة/اخر________________:
اسم معلمة المركز العالجي_________________:
اسم مربية الصف______________________:
تفاصيل عن الوضع السمعي:
درجة النزول في السمع في اإلذن اليمنى______ درجة النزول في السمع في اإلذن اليسرى______
نوع اإلصابة :عصبية حسية /توصيلية /مختلطة

