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 حضرات اإلخوة المعلمين والمركزين،

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى،

 نصائح هامة للطالبالمبحث: 

لبطولة وتوجيه النصح المالئم لهم، كي تكون تجربة نرجو من حضرتكم جميعا طمأنة طالبكم بخصوص اختبارات  ا

 من المهم برأينا التطرق للنقاط التالية: المشاركة في البطولة مفيدة إلى أكبر حد.

 ، والتنبهوعلى ضرورة اإللمام بهاالعربية هدف البطولة هو حث الطالب على مزيد من االجتهاد في تعلم اللغة  -

 .األهميته

 .وتطويرها العربية البطولة هي فرصة متميزة للطالب إلظهار مهاراتهم في اللغة -

ات المهار رية في االستزادة من العلم وفي تطوذاتها إنجاز، ألنها تعبير عن رغبالمشاركة في البطولة هي بحد  -

 واستعدادا لخوض تجربة تنافسية مثيرة. اللغوية وتعكس ثقة عالية بالنفس

مجرد االستعداد للبطولة هو اجتهاد محمود إذ أن على الطالب أن يقدموا ما بوسعهم وأن يجتهدوا قدر طاقتهم،  -

 ائدة كبيرة. ومن المهم أن يتدرب الطالب على االمتحانات النموذجية من سنوات سابقة.وسيعود عليهم بف

المشاركين هم طالب متميزين ولذلك تكون المنافسة كبيرة. اشتراك الطالب  الكثير منالطالب أن  يعلممن المهم أن  -

 .من طالبنا العرب والمجتهدة يعني أنهم ضمن الشريحة المتميزة

بة ، واالستفادة من التجر، وتقبل النتيجة برحابة صدر أيًّا كانتبناءةرياضية المنافسة بروح لطالب أخذ على ا -

 ، فهذه مهارة حياتية يجب تطويرها وتذويتها.والتعلم من النجاحات واألخطاء

الطالب أن عالمتهم في البطولة قد تكون أقل من العالمات التي يحّصلونها في المدرسة، ألن  يعلممن المهم أن  -

امتحانات البطولة شاملة وقد تتطرق لمفردات ونصوص لم يألفوها من قبل، وألن البطولة معدة لشريحة الطالب 

 المجتهدين والجديين.

 فيه قد يؤثر سلبا على نتيجة الطالب. المبالغ  التوترللدخول في ضغط أثناء االمتحان،  ال حاجة -

هناك دوما نسبة معينة من الكلمات أوالعبارات أو االستخدامات الجديدة في على الطالب أن يعلموا انه ستكون  -

في استنباط إجابات غير  واإلبداعوالهدف هو معرفة مدى قدرة الطالب على مواجهة أمور لم يألفها  االمتحان،

حن نة بعضهم على طرح خيارات لم نفكر لإليجاب بتفكيرهم اإلبداعي وبقدرجئنا الطالب مألوفة. في كل مرة يفا

 .فيها

ى حت مفرداتها وعباراتها وقواعدها، وال يمكن اإللمام بجميع ال حد لها العربيةلغتنا على الطالب أن يعلموا أن  -

 يوم، وهذا جمال اللغة وسرها!يضا نتعلم أشياء جديدة في كل . نحن كمعلمين ألعلماء اللغة المتمكنين

مة وتقديم الشرح المناسب كقد تكون هناك استفسارات من قبل األهل حول نتيجة أبنائهم، نرجو التعامل معها بح -

الفائدة بمجرد مراجعة المواد وحل النماذج،  إذ تحصللهم، والتأكيد على أن المشاركة قد تكون اهم من العالمة، 

 ناك فرصة للتفوق دوما في مسابقات قادمة.كما نرجو التأكيد على ان ه

يتم تصليح االمتحان من خالل برنامج محوسب، وإن كانت هناك مشكلة في أحد التمارين، فستظهر من خالل  -

 حسابات البرنامج، وسيحاول القائمون على التصليح إيجاد حل مناسب.

 تمريرها لهم ومناقشتها معهم.طباعتها ورجو بالشكل األمثل. نأرفقنا نصائح للطالب من أجل االستعداد لالمتحان  -

. نرجو لكم ولطالبكم النجاح والتفوق دوما إن منشكركم جميعا على جهدكم ونثمن عاليا خدمتكم لطالبكم واهتمامكم به

 شاء هللا.



 

 للبطولةنصائح هامة لالستعداد 

 :ننصح طالبنا بالتنبه لألمور التالية

 قبل االمتحان:

 .هللا دوما التوكل على -

 .قبل فترة معقولة مراجعة المواد وحل األسئلة النموذجية لاالستعداد الجيد لالمتحان من خال -

 .النوم جيدا ليلة االمتحان لكي يأتي الطالب متيقظا وبكامل طاقته -

 المتحاناالنهوض في الوقت المناسب للحضور قبل بداية االمتحان بوقت معقول من أجل الجلوس واالستعداد لبدء  -

 كافة مستلزمات االمتحان قبل يوم:تحضير  -

o  أدوات الكتابة 

o  رقم الكود 

o تفاصيل مكان االمتحان 

o غذاء، ماء ومسليات 

o ساعة لمعرفة الوقت 

 أثناء االمتحان:

 المناسب بحسب تعليمات المسؤولين وعدم التأخر. الدخول لغرفة االمتحان في الوقت -

 المكان المعد لذلكفي  الكودوكتابة التفاصيل الشخصية  -

 ، وتشكيل الكلمات في اإلجابات إن ُطِلَب ذلك.بدقة وانتباه لكل واحد من التمارين قراءة التعليمات -

 وحل األسئلة الواضحة مباشرة ،البداية في الوقت -

عبة بجانب األسئلة الص إشارةعدم التوقف كثيرا على األسئلة الُمشكلة وعدم الدخول في خوف مطلقا. يمكن وضع  -

 والعودة لها الحقا.

دا جه على الطالب، كل طالب يعرف ما يسهل عليه حله من األقسام وما قد يتطلب منه لالبداية باألقسام األسه -

 أكبر. من ال يجد تحديا خاصا في أي قسم فينصح بالحل حسب الترتيب الذي تظهر فيه األسئلة.

خر، من أجل المحافظة على التركيز، اآلخرين او االلتفات ألي شخص آالمحافظة على الهدوء وعدم إزعاج  -

 ومنعا ألي محاولة لتشتيت األفكار أو الغش.

 التأكد من حل جميع أسئلة االمتحان -

لية فضي تسليم ورقة االمتحان. ال توجد أفأكثر من مرة بعد االنتهاء منه وعدم التعجل مطلقا  مراجعة االمتحان  -

 بوقت أسرع! لمن يسلم االمتحان

 

 نرجو لكم النجاح والتفوق!


