ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻲ

Project: Arabic is my language
ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ

Poetry Competition
اﻟــﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

Sixth Session
ﻟ ـﻌــﺎم 2018 – 2017م

يــســر أســرة الــلــغــة العــربــيــة فــي مــدرســة األنــصــار الــعــالــمــيــة أن تعلن عن بدء
فــعــالــيــات مــشــروع )العربية لــغــتــي ( وذلــك من خــالل مــســابــقــة إلقاءالــشــعــر فــي دورتــھا
السادسة للصفين الثاني والثالث اإلبتدائي .
It's a pleasure for the Arabic department in Al Ansar International School to
announce the beginning of the Project ‘’Arabic is my language’’ through the
poetry competition, for the year 2017 – 2018.
فــعــلــى الــراغــبــيــن من الطلبة والطالبات سحب استمارة المشاركة ونص القصيدة من موقع المدرسة
و تــســجــيــل أســمــائــھــم لــدى مــعــلــ مــة الـلـغــة الــعــربــيــة في الفترة الواقعة بين يوم األربعاء
الموافق  2017/!/20و يوم الخميس الموافق"  2017/10/م

Those who would like to participate in the Poetry Competition should register their names
with their Arabic teacher after printing the slips and the content of poetry available online in
the period between 20/ 0!/ 2017 until "/ 10/2017.



يــنــال الــثــالثة األوائــل لــكل فــئــة " شــھــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة،



وينال المشاركون الحاصلون عــلــى نــســبــة " %7فــأكــثــر شھادات المشاركة .
• The first 3 winners will receive gifts and certificates.

• After the 3 winners those who scored 7"% and above will receive certificate of participatio

ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻲ
ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ
اﻟــﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟ ـﻌــﺎم 2018 – 2017م
المكرم ولي أمر الطالب________________:
تــحــيــة طــيــبــة وبــعــد -:
يــســر أســرة الــلــغــة العــربــيــة فــي مــدرســة األنــصــار الــعــالــمــيــة أن تعلن عن بدء فعاليات
مــشــروع ) العربية لــغــتــي ( وذلــك من خــالل مــســابــقــة إلقاءالــشــعــر فــي دورتــھا السادسة
للصفين الثاني والثالث اإلبتدائي .
وفق ما يلي :
الــقــصائــد الــشــعــريــة
الــصــفــوف
الــفــئــات
الــثــانــيــة

الــثــانــي

الــثــالــثــة

الــثــالــث

القرآن – يا أمة القرآن
إماراتي أنا لكن قلبي عروبي

فــعــلــى الــراغــبــيــن من الطلبة والطالبات سحب استمارة المشاركة ونص القصيدة من موقع المدرسة وتــســجــيــل أســمــائــھــم لــدى
مــعــلــمــة الـلـغــة الــعــربــيــة في الفترة الواقعة بين يــوم ااالربعاء 2017 / 9 / 20م و يــوم االخميس 2017 /10 / 5م.
 يــجــرى الــتــحــكــيــم لــمــســابــقــة الــشــعــر في مكتبة المدرسة الــتــابــعــة لــلــقــســم فــي يــومــي االثالثاء و األربعاء
2017 / 10 / 24م  Grade 2و 2017 / 10 /25م .Grade 3 ,



يــنــال الــثــالثة األوائــل في كل فــئــة " شــھــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة.

 وينال المشاركون الحاصلون على نــســبــة  %75فــأكــثــر شھادات الــمــشــاركــة .

 مــعــايــيــر الـــتـــحـــكــيــم:
الحفظ وصحة القراءة

 50درجة

تمثيل المعنى
مواجھة الجمھور

 30درجات
 20درجات

المجموع

 100درجة

اسم الطالب ___________________:الشعبة______:
أرغــب فــي المــشــاركــة
المــشــرفــة الــتربــويــة
أ /ســــوســـــن أحـــمـــد

الشعر

ال أرغــب فــي الــمــشــاركــة
يــعــتــمــد،،
إدارة الــمــدرســة

‘’Poetry Competition’’
(Arabic is my language )العربية لغتي
Sixth Session
2017 - 2018
It's a pleasure for the Arabic department in Al Ansar International School
to announce the beginning of the Project ‘’Arabic is my language’’ through the
poetry competition, for the year 2017 – 2018.
See the schedule below for more information:

Grades
Grade 2
Grade 3

Poems
ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ

رسول

ُِبـالدي ْاإلِمـارات

Judging Category
 Proper Memorization

50 Marks

 Delivery skills

30 Marks

 Ability to inspire

20 Marks

 Total

100 Marks

•

Those who would like to participate in the Poetry Competition should register their names after
printing the slips available online with their Arabic teacher in the period between Wednesday 20/
09/ 2017 until Thursday 5/ 10/ 2017.

•

Judging of the Competition will take place on Tuesday, 24/ 10/ 2017 for Grade 3 and Wednesday
25/ 10/ 2017 for Grade 2 respectively.

•
•

The first 3 winners will receive gifts and certificates.
After the 3 winners those who scored 75% and above will receive certificate of participation.


Please fill in the form below to register for the Poetry Competition.
I give consent for my child (name) ____________________________ Grade ________
to participate in the Poetry Competition.
I do not give consent for my child to participate in the Poetry Competition.

Supervised by
Ms. Sawsan Ahmed

مسابقة الشعر للصف الثاني األساسي لغير الناطقين بالعربية

رسول 

ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ

َ
ار
َ .1يا َكا ِم َل األ ْن َو ِ

َ
ار
َو َمعْ د َِن األسْ َر ِ

األبرار
َ .2و َســ ّيــ َد
ِ

ار
َو ِمــــ َّنـــ َة ال َغ َّف ِ

ب
َ .3و َبـھ َْجــ َة ال ُقلُو ِ

ار
َو ُقــــرَّ َة األَ ْب َ
ص ِ

ِ .4ألَ َّن َك األَمِيــــنُ

لُ ِّق ْبـــ َ
ار
ت ِب ْالم ُْخ َت ِ

َّك الرَّ حْ َمنُ
َ .5ق ْد َخص َ

َ
ار
ِب ْال َمحْ ِو ِل ْأل ْو َز ِ

ان
َ .6ح َب َ
اك ِفي ا ْل ِج َن ِ

َ
ار
ِبا ْل َح ْو ِ
ض َو ْاأل ْن َھ ِ

ُ .7ت َباھِي َي ْو َم َح ْش ٍر

ار
ِب َك ْث َر ِة األَ ْن َ
صــ ِ

َ .8و ُف ْز َ
ت ِفي الوُ جُو ِد

ار
اإل ْك َبـ ِ
ِب ْال ُحبِّ َو ِ

َ .9فأ َ ْن َ
ت ِفي ا ْن ِت َسا ٍ
ب

ار
ِخ َيــا ٌر ِمنْ ِخ َيـ ِ

للشاعر غالب مھنى

مسابقة الشعر للصف الثاني األساسي للطالب العرب

القرآن ..يا أمة القرآن
ُ .1ك ُّل َ
َو ِك َتا ُب ُه َھ ْد ٌ
ان
َّان
ي َعظِ ي ُم ال َّشــ ِ
الخالَئ ِِق فِي ِح َمى ال َّدي ِ
ُ
آن إِنَّ ِك َتا َبـ ُكــ ْم
َ .2يا أ َّمـ َة القُرْ ِ

َ
ان
َلھ َُوال ِّش َفا ُء َوصِ حَّ ُة األبْدَ ِ

َ Pوا ْف َھ ْم ح ُْك َم ُه
 .3ا ْق َر ْأ ِك َت َ
اب ِ

ان
ُت ْد ِركْ َع َطا َء ِ
 Pفِي إِحْ َس ِ

َ .4ي ْھدِي إِ َلى َ
ِيم َوإِ َّن ُه
الخي ِْرال َعم ِ

َ
ان
أَمْ نُ ال ُقلُو ِ
ب َو َر َ
اح ُة األ ْبـدَ ِ

آن َربٌّ َحاف ٌ
ِظ
َ .5ق ْد أَ ْن َز َل ال ُقرْ َ

ان
اإل ْن َس َ
ان َخـي َْر َبـ َيــ ِ
لِي َُعــلِّ َم ِ

 .6ا ْق َر ْأ َك َما أَ َم َر الرَّ ُســـو ُل َت َعلُّـمًا

َوا ْن ِب ْذ َط ِر َ
ان
يق ال َّسھ ِْو َوالـ ِّنسْ َيـ ِ

 .7إِ ِّني أَ ُنـو ُح َم َھا َب ًة َب ْل َخـ ْشـ َيـــ ًة

َ
ان
اق َواأل ْكــ َو ِ
مِنْ َخـال ِِق اآل َفـ ِ

حـبُّ ال ُم ّتـَقِـيــ َن ِبـقُــ َّو ٍة
 .8إِ ِّني أ ُ ِ
العظِ ِيم ِب ِھ َّم ٍة
 .9سِ يرُوا إِ َلى ال َھ ْديِ َ
َ .10فاَ ُWخــ ْيــ ٌر َحاف ًِظا لِـ ِك َت ِابـ ِه

ُ
ان
َوأ ِحـبُّ َمـنْ َيـحْ ِمـي ِحـ َمى الرَّ حْ َم ِ
ان
اإليــ َم ِ
َو َتــ َســلَّ ُحـوا ِبـ َعــقــِيـ َد ِة ِ
ان.
َو ُھــ َو الـ َقـ ِويُّ ِب ِعـ َّز ِة الس ُّْل َط ِ
للشاعر عبد الحميد أبو سعدة

الفصل الدراسي األول عام 2018-2017

الصف الثالث األساسي للطالب العرب

روبي
إماراتي أنا َلكنّ َقل ْبي ُع
ٌّ
 -1إِمـاراتـ ٌّي أنـا َوا ْلـ َفـ ْخـ ُر َحـ ٌّق
ِ -2وإ ّنـي با ْنـ ِتـمائي ا ْل ُمـ ْسـت ِحـ ُّق
 -3إِمـ ُ
ارات ا ْلـمحـَـ َّب ِة ذي ِبـالدي
 -4إذا ُذ ِكـ ْ
رت أمـامـي َزادَ َخـ ْفـ ُق
ب
صـ ٍ
ب َ
صدْ ري َتـ َك َّل َم َق ْلـ ُ
َ -5وفي َ
َ -6وقـــا َم بـ ٌكـل ِّ أ ْ
شـواقــي َيــد ُّ
ُق
ب عِ ـ ْنـدي
 -7إِمـ
اراتي أنـا َوا ْل ُحـ ُّ
ٌّ
َ -8فـزاي ُد كـانَ ُمـ ْرشِ ـدَ نـا َجميعا ً
فاسـ َت َج ْبـنـا
 -9دَ عــانا ال ّتــحــا ٍد ْ
 -10وكانَ ِبـنا إلى ْاأل ْمجا ِد َ
شـ ْو ُق
َ -11تــ َو َّحـدْ نــا َو َ
ش َّيـدْ نــا كـ َيـانـا ً
 -12إلى أَ ْع َلى ّ
الذرى َم َع ُه ْار َت َق ْينا
َ -13و َنـ ْذ ُكــــرهُ إِذا ُذ ِكـ َر ا ّتـحـــا ٌد
اس َمـ ْي ِھـ َما َما كـان َفـ ْر ُق
َ -14ف َب ْينَ ْ
َ -15و َنــذ ُك ُر راشِ ــداً َفـ َلــ ُه ِفـ َعــال

ب َو َ
ش ْر ُق
َ -16يضو ُع بع ِْط ِرھَا َغ ْر ٌ
 -17إِمــاراتي أنــا َلــ ِكــنّ َقـ ْلبــي
ُ -18عــــروبــــ ٌّي َوفـــ ٌّي ال َيـ ُعــ ُّق
 -19وأَ ْحـراراً ُولِـدْ نــا فــي ِبــالدي
َ -20فـ َفـ ْو َق ِرمـالِـھا َما كــانَ ِر ُّق
تجـ ّلــى
 -21وزايـ ٌد ا ْل َعـظـيـ ُم بـ َھـا َ
َ -22وأ َّكـــــدَ أَ ّنـھـا َحـ ٌّق َوصِ ـــدْ ُق
َ -23جمي ُع لُغا ِ
ض عِ ْندي
األر ِ
ت أھْ ل ْ
سـ ُّر ُنـ ْطـ ُق
 -24و َكـ ْم َي ْحـلو ب َھـا َو َي ُ
َ -25خـليـفـ ُة زايــ ٍد لـل َّ
شـ ْعــ ِ
راع
ب ٍ
اء ال َق ْل ِ
ب عِ ــ ْر ُق
َ -26كما َي ْرعى ِد َم َ
خ َ
ُ -27يـســا ِنـ ُدهُ أ ٌ
شـ ْھــ ٌم َكــريــ ٌم
َ -28وذا َك ُم َحــ َّمــ ٌد لـل ّنو ِر أ ُ ْفــــ ُق
 -29إمـارا ِت ٌّي أنـا وال َفـ ْخــ ُر َحقـ ّي
الحـ ّق ُعـ ْم ُق
َ -30وفـي َقـ ْلبي ل َھذا َ
َ -31فـ َقـ ْلبي َمـوطِ نٌ لِـ ْل ُعـر ِ
ب َتـ ْلـ َقى
ضـ ُنـھا ِد َمـ ْ
شـ ُق
ِ -32بـه َب ْغــدَ اد َت ْحـ ُ
الشاعر :الدكتور مانع سعيد العتيبة

الصف الثالث األساسي غير العرب

الفصل الدراسي األول عام 2018-2017

ِبـالدي ْاإلِمـ ُ
ارات
ً
الخاجة
للشاعر:عارف

ُ
ض ا ْل ُجـدودْ
مـارات أَ ْر ُ
ِ -بـالدي ْاإلِ
ــوجــودْ
نور ا ْل ُ
الم َو ُ
َ -و َم ْھـ ُد َّ
الـس ِ
َ -ز َر ْع ُ
ــت ِبـأ َ ْرضِ ــكِ أ ُ ْغــنِـ َيـتي
 – َوسِ ْـر ُ
راءكِ َن ْح َـو ا ْل ُخلودْ
ت َو َ
ـجــ َم ً
ــة
اسـتي َن ْ
ــر َ
 -أَراكِ ِبـ ُك ّ
ـحـ ِّل ُ
ـق َف ْـو َق ا ْل ُحـدودْ
َ -و َطـ ْيـراً ُي َ
َ -و َو ْرداً ُي َـع ِّ
ـرني ِبـالـ َّ
شــذا
ـط ُ
ـنان َيـجـودْ
 َو َنـ ْبـعا ً ِب ِـماء ا ْل َ
ـح ِ
 أُ ِــر ِمـنْ لُ ْـعــ َبــتي
حــ ُّبــ َك أَ ْكـ َث َ
ـض ِ ُ
َ -و ِمـنْ ِ
ـح ا ْل ُـورودْ
ح ْ
ـن أ ّمي َو َنـ ْف ِ

