
  

 

 

 

Ref: sst/SLT/259/19-20AY 

Date: 7/1/2019 

 

Reading Olympics Contest 

Dear Parents, 

 

The Ministry of Education and Higher Education launched 

a competition titled (Reading Olympics) in Arabic and 

English in two phases: Read contest & Express contest. 

Read competition standards: 

- The number of read books should not be less than 5-10 

books or stories for students (from Y1 to Y3), and not 

less than 10-15 books and stories for students (from 

Y4- Y6). 

- The percentage of Arabic books should not be less than 

50% of the books read. 

- Appropriateness of reading books for the age group. 

- The diversity of the topics, required to include topics 

directed towards developing values and culture among 

students with no less than 30% of all readable sources, 

such as reading topics that concern the development of 

the national belonging, culture and societal values, 

developing positive behaviors, and the environmental 

issues and scientific and technological developments. 

- The diversity of resources, by reading stories, books 

and printed and electronic magazines. Electronic 

sources should not exceed 20% of the total read. 

Read competition standards: 

- Students who meet the criteria in the Read competition 

go to the Express competition. 

- Students can express their understanding in a variety of 

ways that correspond to their talents, the method of 

expression should determine when registering for the 

competition. 

- Linguistic integrity is an essential criterion for 

arbitration in the stage of expression, whether written or 

oral or through discussion. 

Students must finish the number of books during January. 

Ten students will be chosen to represent the school to 

participate in the Ministry of Education competition 

according to the above criteria. 

 

Sincerely 

School Management  

 أولمبياد القراءةمسابقة 

 األهالي األعزاء،
 

 أولمبياد) بعنوان مسابقة العالي والتعليم التعليم وزارة أطلقت
ضمن مرحلتين: مسابقة  واإلنجليزية العربية باللغتين( القراءة

 .اقرأ، ومسابقة عبّر
 :اقرأ مسابقة معايير

كتب أو قصص  10-5أال يقل عدد الكتب المقروءة عن  -

كتابًا  15-10تقل عن  لطالب )األول والثاني والثالث(، وال

 وقّصة لطلبة )الرابع والخامس والسادس(.

 % من الكتب المقروءة.50أال تقل نسبة الكتب العربية عن  -

 مالءمة الكتب المقروءة للفئة العمرية. -

مراعاة تنوع القراءات من حيث الموضوع، ويشترط أن  -

تشمل قراءاتهم موضوعات موّجهة نحو غرس وتنمية 

% من مجموع 30دى الطالب بما ال يقل عن القيم والثقافة ل

المصادر المقروءة، مثل قراءة موضوعات تهتّم بتنمية 

الحّس الوطني، والثقافة والقيم المجتمعية، وغرس وتنمية 

القيم السلوكية اإليجابية، وبالقضايا البيئية والتطورات 

 العلمية والتكنولوجية.

أن يتّم مراعاة تنوع القراءات من حيث الشكل، وذلك ب -

قراءة القصص أو الكتب والمجالت المطبوعة 

وااللكترونية، على أال تزيد نسبة المصادر االلكترونية عن 

 من مجمل المقروء. 20%

كتب المناهج الدراسية ال تعد ضمن القراءات المعتمدة في  -

 مسابقات المشروع.

 معايير مسابقة عبّر:

مسابقة اقرأ ينتقل الطالب الذين يحققون المعايير في  -

 للمشاركة بمسابقة عبّر.

يمكن للطالب التعبير عن فهمهم بأساليب متنوعة تتوافق  -

مع مواهبهم، على أن يتّم تحديد أسلوب التعبير عند 

 التسجيل للمسابقة.

تعدّ السالمة اللغوية معياًرا أساسيًّا من معايير تحكيم  -

مرحلة التعبير، سواء الكتابي أو الشفهي أو من خالل 

 لمناقشة.ا

على الطلبة إنهاء عدد الكتب المطلوبة منهم خالل شهر يناير، 

وسيتّم اختيار عشرة طلبة ليمثلوا المدرسة للمشاركة في مسابقة 

 وزارة التعليم وفق المعايير أعاله.

 مرفق نموذج يدون فيه الطالب الكتب التي قرأها وتفاصيلها.

 

 مع خالص التحية

 إدارة المدرسة

 
 


