
 (2014-2013)الدورة الثانية 
 "الصالحة امتنان وإسعادالمواَطنة ":  شعارتحت 

 رؤية المسابقة
ترسيخ القيم واألخالقيات 
 اإلسالمية في نفوس الطلبة

 شعار المسابقة
 لهذا العام 

 ،تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم، والتحلي باألخالقيات والقيم

واإلسهام الفاعل في المجتمع، ومن ثم تقديم المتميزين كنماذج طيبة لالقتداء، كما تعكس 

التمسك بالقيم واألخالق النبوية باإلضافة إلى معنى البذل والمساهمة في العمل المسابقة 

ديننا اإلسالمي، الذي يرسخ معاني التسامح التطوعي، وهما ركيزتان أساسيتان في 
 .  والعالمية، ويشجع على التفاعل مع المجتمع، ويرّغب في ممارسة العمل التطوعي

 ..الصالحةالمواطنة 
 امتنان وإسعاد 

 

 

 المواطنة قيمة أساسية يحث عليها اإلسالم و تنادي بها جميع الحضارات لما لها من دور

يشتمل مفهوم المواطنة على عناصر االنتماء . رئيس في بناء الدول ونهضة المجتمعات

المواطن، المشاركة المجتمعية، واجبات المواطن، ، الوالء لقيادة الوطن، حقوق للوطن

إن المواطنة الصالحة بمفهومها العام تشمل جميع أفراد المجتمع في دولة . والقيم العامة
 .ومقيميناإلمارات العربية المتحدة من مواطنين 

 باالمتنان إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة شعور والمقيم المنتميان لدى المواطن ينمو

لما وفرته الدولة وقيادتها الرشيدة من سبل الرفاهية ومقومات النجاح التي يفخر بها كل 

 .منتسب لهذه األرض الطيبة

  كنتيجة لذلك االمتنان؛ أظهرت الدراسات أن الشعب اإلماراتي يعد من أسعد الشعوب

على مستوى العالم، فهو شعب سعيد بما حققته وما تحققه الدولة، وهو شعب يسعى 
 .للمساهمة في نشر واستدامة مقومات السعادة في دولته وفي دول العالم



 المدارس الخاصة في المشاركة في المسابقة متاحة لجميع طلبة
 .أبوظبي والعين

 في المرحلة األولى يتم اختبار جميع الطلبة المشاركين في كل

مستوى في مدارسهم وتكريمهم من قبل مدارسهم، وترشيح طالب 

 .واحد عن كل مستوى لتمثيل المدرسة في المرحلة الثانية

 على أن يمثل واحدة أن يتم تسجيل عدة متسابقين من مدرسة يمكن
 .كل متسابق مستوى مختلف

 الطالب المشارك أن يلتزم بالمشاركة في المجاالت الثالثة على

، فال يقبل االقتصار على (العملالمقابلة، حفظ القرآن الكريم، )

 .المسابقةالمشاركة في مجال واحد أو اثنين من مجاالت 

على كل مدرسة أن تعين مشرفاً للتواصل بخصوص المسابقة. 

يتم التسجيل والتواصل عبر العنوان البريدي: 
islamiccompetition@ens.sch.ae 

شروط 
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مواعيد 
 للمسابقة

 فبراير 15
آخر موعد لتسجيل المدارس المشاركة ضمن 

 المرحلة األولى

مارس 15  
لتسجيل المتسابقين المتأهلين من قبل موعد آخر 
المدارس المشاركة ضمن المرحلة الثانية   

2014مايو  التكريم للمشاركين وللفائزينحفل    

المعلومات 

المطلوبة 
 للتسجيل

تسجيل المدارس يتم : المدارس المشاركةتسجيل  -األولىالمرحلة 1.

 .عبر إرسال التفاصيل المطلوبةالمشرف المشاركة من قبل 

سيتم التواصل مع مشرف واحد من كل مدرسة سواء كانت المشاركة 2.

 .في مستوى واحد أو في عدة مستويات

حول مكان سيتم إرسال تفاصيل إضافية للمشرف التسجيل، بعد 3.

 .وموعد التحكيم

في كل مدرسة بعد التسجيل في شهر فبراير اختبار الطلبة داخلياً يتم 4.

 .مارس الختيار طالب واحد فقط للتأهل من كل مستوى 14وحتى 

واحد من يتم تسجيل طالب : تسجيل الطلبة المتأهلين -المرحلة الثانية5.

المسابقة عبر إرسال من ( الخارجية)كل مستوى للتأهل للمرحلة الثانية 
 .التفاصيل المطلوبة

آلية 

 التسجيل

  -إبريل 13
إبريل 29  

 التحكيم للمسابقة

المرحلة 
 األولى

اسم المدرسة، اسم المشرف، •

رقم اإللكتروني للمشرف، البريد 

المستويات التي هاتف المشرف، 

 .ها المدرسةستشارك ب

المرحلة 
 الثانية

 .اسم المدرسة واسم المشرف•

اسم الطالب، : لكل مستوى•
 .الصف، رقم هاتف ولي األمر

mailto:islamiccompetition@ens.sch.ae


 (2014-2013)الدورة الثانية 
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 التقييم المجال األهداف مجاالت المسابقة

 :  أوالا 

 القرآن الكريم حفظ

 أن يحفظ الطالب المطلوب منه،•

مراعياً في تالوته تطبيق أحكام 

 .التجويد

يتضمن البند األول من المسابقة حفظ 

الطالب من سورة الزلزلة إلى سورة 

 .الناس حفظاً جيداً 

يتعين على الطالب أن يتلو عند التسميع باسترسال وأناة تالوة صحيحة 

 .السليم للحروف للسور، مراعياً النطق

 :  ثانياا 

 المقابلة

 يستوعب الطالب مفهوم•
وأن يعبر « خدمة الوطن»

 .عنه
أن يفهم الطالب دور الشخص •

الذي قابله في مجال خدمة 

الوطن وإسعاد اآلخرين؛ وأن 
 .يتحدث عنه

أن يعبر الطالب عن الدور •

الذي سيقوم به هو في 
 .المجتمع عندما يكبر

يتضمن البند الثاني من المسابقة 

مقابلة الطالب لشخصية لها دور 

فاعل في خدمة الوطن، فيتعلم عن 

الدور إو العمل الذي يقوم به ذلك 

الشخص، ويحدد من خالل المقابلة 

أي )العمل الذي سيقوم به هو 

 .عندما يكبر( الطالب

 A4عند التحكيم، يسلم الطالب نسخة إلكترونية ومطبوعة لورقة بحجم 

، تحتوي الصفحة (صفحة واحدة للتوثيق)ولي األمر و من إعداد الطالب

على صورة للطالب مع الشخصية التي قام بمقابلتها، وعلى البيانات 

االسم، )وبيانات الشخصية ( االسم، الصف، المدرسة)األساسية للطالب 
 (.الوظيفة، جهة العمل

؟ ما "خدمة الوطن"ما معنى : من األسئلة التي ستطرح على الطالب

في خدمة الوطن؟ ماذا ( اسم الشخص الذي قابله)الدور الذي يقوم به 
 (يجيب الطالب بالفصيحة)ستصبح عندما تكبر؟ كيف ستخدم وطنك؟ 

 :ثالثاا 

 التطوعيالعمل 

أن يقوم الطالب بممارسة العمل •

التطوعي بوعي ألهميته وبأداء 
 .ذي جودة عالية

أن يفهم الطالب اآلثار المترتبة •
 .على العمل الذي قام به

 

يتضمن البند الثالث من المسابقة قيام 

الطالب بعمل تطوعي يترجم شعوره 

باالمتنان عبر إدخال السعادة على 

قلوب اآلخرين، وسيتم احتساب 

درجات أكثر للعمل الذي يعم نفعه 

 .أكثر من ثالثة أشخاص

 

وتحتوي على اسم  عند التحكيم، يسلم الطالب لوحة فلينية تعرض العمل،
 .الطالب وصفه ومدرسته وصور الطالب أثناء قيامة بالعمل

ما سبب قيامك بهذا العمل؟ اذكر : األسئلة التي ستطرح على الطالب هي

ثالثة أحاديث حثنا فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على القيام بهذا 

ما )كيف طبقت هذا العمل . العمل وعلى إدخال السرور على اآلخرين

يجيب الطالب )؟ ما أثر العمل الذي قمت به؟ (الخطوات التي قمت بها
 (بالفصيحة

 مرحلة رياض األطفال: المستوى األول
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 التقييم المجال األهداف مجاالت المسابقة

 :  أوالا 

 القرآن الكريم حفظ

 أن يحفظ الطالب المطلوب منه،•

مراعياً في تالوته تطبيق أحكام 

 .التجويد

يتضمن البند األول من المسابقة حفظ 

إلى سورة  الطالب من سورة الشمس

 .الناس حفظاً جيداً 

يتعين على الطالب أن يتلو عند التسميع باسترسال وأناة تالوة صحيحة 

وتطبيق أحكام النون والميم  نطق السليم للحروف،ال للسور، مع

 (يحاسب الطالب على التطبيق ولن يتم سؤاله عن الحكم)المشددتين 

 :  ثانياا 

 المقابلة

يستوعب الطالب مفهوم •

وأن يعبر « خدمة الوطن»
 .عنه

أن يفهم الطالب دور الشخص •

الذي قابله في مجال خدمة 

الوطن وإسعاد اآلخرين؛ وأن 

 .يتحدث عنه

أن يستخلص الطالب القيم •

واألخالق النبوية المرتبطة 
 .بخدمة الوطن

أن يعبر الطالب عن الدور •

الذي سيقوم به هو في 
 .المجتمع عندما يكبر

يتضمن البند الثاني من المسابقة 

مقابلة الطالب لشخصية لها دور 

فاعل في خدمة الوطن، فيتعلم عن 

الدور إو العمل الذي يقوم به ذلك 

الشخص، ويحدد من خالل المقابلة 

أي )العمل الذي سيقوم به هو 

 .عندما يكبر( الطالب

 A4عند التحكيم، يسلم الطالب نسخة إلكترونية ومطبوعة لورقة بحجم 

، تحتوي الصفحة على صورة (صفحة واحدة للتوثيق)من إعداد الطالب 

للطالب مع الشخصية التي قام بمقابلتها، وعلى البيانات األساسية للطالب 

االسم، الوظيفة، جهة )وبيانات الشخصية ( االسم، الصف، المدرسة)
 (.العمل

؟ ما "خدمة الوطن"ما معنى : من األسئلة التي ستطرح على الطالب

الدور الذي يقوم به الشخص الذي قمت بمقابلته في خدمة الوطن؟ ما هي 

األخالق التي يلتزم بها هذا الشخص  في عمله؟ ماذا ستصبح عندما 
 (يجيب الطالب بالفصيحة)تكبر؟ كيف ستخدم وطنك؟ 

 :ثالثاا 

 التطوعيالعمل 

أن يستوعب الطالب مفهوم •

العمل التطوعي لخدمة الوطن 
 .وإسعاد اآلخرين

أن يقوم الطالب بممارسة العمل •

التطوعي بوعي ألهميته وبأداء 
 .ذي جودة عالية

أن يفهم الطالب اآلثار المترتبة •
 .على العمل الذي قام به

يتضمن البند الثالث من المسابقة قيام 

الطالب بعمل تطوعي يترجم شعوره 

باالمتنان عبر إدخال السعادة على 

قلوب اآلخرين، وسيتم احتساب 

درجات أكثر للعمل الذي يعم نفعه 

 .أكثر من خمسة أشخاص

وتحتوي على اسم  عند التحكيم، يسلم الطالب لوحة فلينية تعرض العمل،

الطالب وصفه ومدرسته وصور الطالب أثناء قيامة بالعمل وجمالً من 
 .تعبير الطالب تصف ما قام به

العمل "كيف يمكنك أن تمارس : األسئلة التي ستطرح على الطالب هي

؟ ما سبب قيامك بهذا العمل؟ اذكر خمسة أحاديث حثنا فيها "التطوعي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على القيام بهذا العمل وعلى إدخال 

ما الخطوات التي قمت )كيف طبقت هذا العمل . السرور على اآلخرين
 (يجيب الطالب بالفصيحة)؟ ما أثر العمل الذي قمت به؟ (بها

 من الصف األول إلى الصف الثالث: المستوى الثاني
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 التقييم المجال األهداف مجاالت المسابقة

 :  أوالا 

 القرآن الكريم حفظ

 أن يحفظ الطالب المطلوب منه،•

مراعياً في تالوته تطبيق أحكام 

 .التجويد

يتضمن البند األول من المسابقة حفظ 

 .الطالب جزء عم كامالً حفظاً جيداً 

يتعين على الطالب أن يتلو عند التسميع باسترسال وأناة تالوة صحيحة 

للسور، بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وتطبيق أحكام النون الساكنة 

يحاسب الطالب على التطبيق ولن يتم )والتنوين وأحكام الميم الساكنة 

 (.سؤاله عن الحكم

 :  ثانياا 

 المقابلة

يستوعب الطالب مفهوم •

وأن يعبر « خدمة الوطن»
 .عنه

أن يفهم الطالب دور الشخص •

الذي قابله في مجال خدمة 

الوطن وإسعاد اآلخرين؛ وأن 

 .يتحدث عنه

أن يستخلص الطالب القيم •

واألخالق النبوية المرتبطة 
 .بخدمة الوطن

أن يعبر الطالب عن الدور •

الذي سيقوم به هو في 
 .المجتمع عندما يكبر

يتضمن البند الثاني من المسابقة 

مقابلة الطالب لشخصية لها دور 

فاعل في خدمة الوطن، فيتعلم عن 

الدور إو العمل الذي يقوم به ذلك 

الشخص، وعن القيم واألخالق 

النبوية التي يلتزم به ذلك الشخص 

في عمله، ويحدد في ضوء المقابلة 

أي )العمل الذي سيقوم به هو 
 .عندما يكبر( الطالب

 A4عند التحكيم، يسلم الطالب نسخة إلكترونية ومطبوعة لورقتين بحجم 

من إعداد الطالب، تحتوي الصفحتان على صورة للطالب مع الشخصية 

االسم، الصف، )التي قام بمقابلتها، وعلى البيانات األساسية للطالب 

، وعلى (االسم، الوظيفة، جهة العمل)وبيانات الشخصية ( المدرسة
 .ملخص لما دار في المقابلة

، الدور الذي تقوم به "خدمة الوطن"سيختبر الطالب حول مفهوم 

الشخصية التي قام بمقابلتها في خدمة الوطن، األخالق والقيم التي يلتزم 

، (مع ذكر خمسة أحاديث تحث عليها)بها الشخص الذي قابله في عمله 

يجيب . )وعن الدور الذي سيقوم به الطالب عندما يكبر في خدمة الوطن
 (الطالب بالفصيحة

 :ثالثاا 

 التطوعيالعمل 

أن يستوعب الطالب مفهوم •

العمل التطوعي لخدمة الوطن 
 .وإسعاد اآلخرين

أن يقوم الطالب بممارسة العمل •

التطوعي بوعي ألهميته وبأداء 
 .ذي جودة عالية

أن يفهم الطالب اآلثار المترتبة •
 .على العمل الذي قام به

يتضمن البند الثالث من المسابقة قيام 

الطالب بعمل تطوعي يترجم شعوره 

باالمتنان عبر إدخال السعادة على 

قلوب اآلخرين، وسيتم احتساب 

درجات أكثر للعمل الذي يعم نفعه 
 .أكثر من عشرة أشخاص

عند التحكيم، يسلم الطالب لوحة فلينية تعرض العمل وتحتوي على اسم 

الطالب وصفه ومدرسته وصور الطالب أثناء قيامة بالعمل وجمالً من 
 .تعبير الطالب تصف ما قام به

؟ ما "العمل التطوعي"ما هو : األسئلة التي ستطرح على الطالب هي

سبب قيامك بهذا العمل؟ اذكر خمسة أحاديث حثنا فيها رسول هللا صلى 

.  هللا عليه وسلم على القيام بهذا العمل وعلى إدخال السرور على اآلخرين

ما الخطوات التي )كيف قمت باإلعداد للعمل؟ كيف طبقت هذا العمل 
 (يجيب الطالب بالفصيحة)؟ ما أثر العمل الذي قمت به؟ (قمت بها

 من الصف الرابع إلى الصف السادس: المستوى الثالث
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 التقييم المجال األهداف مجاالت المسابقة

 :  أوالا 

 القرآن الكريم حفظ

 أن يحفظ الطالب المطلوب منه،•

مراعياً في تالوته تطبيق أحكام 

 .التجويد

يتضمن البند األول من المسابقة حفظ 

وسورة الملك  الطالب جزء عم  كامالً 

 .حفظاً جيداً 

يتعين على الطالب أن يتلو عند التسميع باسترسال وأناة تالوة صحيحة 

للسور، بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وتطبيق أحكام النون الساكنة 

يحاسب الطالب على التطبيق ولن )والتنوين وأحكام الميم الساكنة والقلقلة 

 (.يتم سؤاله عن الحكم

 :  ثانياا 

 المقابلة

أن يستوعب الطالب مفهوم •
 .وأن يعبر عنه« خدمة الوطن»

أن يفهم الطالب دور الشخص •

الذي قابله في مجال خدمة 

الوطن وإسعاد اآلخرين؛ وأن 
 .يتحدث عنه

أن يستخلص الطالب القيم •

واألخالق النبوية المرتبطة 
 .بخدمة الوطن

أن يعبر الطالب عن الدور الذي •

سيقوم به هو في المجتمع عندما 

 .يكبر

يتضمن البند الثاني من المسابقة 

مقابلة الطالب لشخصية لها دور 

فاعل في خدمة الوطن، فيتعلم عن 

الدور إو العمل الذي يقوم به ذلك 

الشخص، وعن القيم واألخالق 

النبوية التي يلتزم به ذلك الشخص 

في عمله، ويحدد في ضوء المقابلة 

أي )العمل الذي سيقوم به هو 
 .مستقبالً ( الطالب

 A4عند التحكيم، يسلم الطالب نسخة إلكترونية ومطبوعة لورقتين بحجم 

من إعداد الطالب، تحتوي الصفحتان على صورة للطالب مع الشخصية 

االسم، الصف، )التي قام بمقابلتها، وعلى البيانات األساسية للطالب 

، وعلى (االسم، الوظيفة، جهة العمل)وبيانات الشخصية ( المدرسة
 .ملخص لما دار في المقابلة، وأبرز الدروس المستفادة من اللقاء

، الدور الذي تقوم به "خدمة الوطن"سيختبر الطالب حول مفهوم 

الشخصية التي قام بمقابلتها في خدمة الوطن، أخالقيات العمل والهدي 

، وعن الدور الذي سيقوم به (مع التدليل بخمسة أحاديث)النبوي في ذلك 
 (يجيب الطالب بالفصيحة. )الطالب عندما يكبر في خدمة الوطن

 :ثالثاا 

 التطوعيالعمل 

أن يستوعب الطالب مفهوم •

العمل التطوعي لخدمة الوطن 
 .وإسعاد اآلخرين

أي يقوم الطالب بممارسة العمل •

التطوعي بوعي ألهميته وبأداء 
 .ذي جودة عالية

أن يفهم الطالب اآلثار المترتبة •
 .على العمل الذي قام به

يتضمن البند الثالث من المسابقة قيام 

الطالب بعمل تطوعي يترجم شعوره 

باالمتنان عبر إدخال السعادة على 

قلوب اآلخرين، وسيتم احتساب 

درجات أكثر للعمل الذي يعم نفعه 
 .أكثر من خمس عشرة شخصاً 

 

عند التحكيم، يسلم الطالب لوحة فلينية تعرض العمل وتحتوي على اسم 

الطالب وصفه ومدرسته وصور الطالب أثناء قيامة بالعمل وجمالً من 
 .تعبير الطالب تصف ما قام به

؟ ما "العمل التطوعي"ما هو : األسئلة التي ستطرح على الطالب هي

سبب قيامك بهذا العمل؟ اذكر خمسة أحاديث حثنا فيها رسول هللا صلى 

.  هللا عليه وسلم على القيام بهذا العمل وعلى إدخال السرور على اآلخرين

ما الخطوات التي )كيف قمت باإلعداد للعمل؟ كيف طبقت هذا العمل 
 (يجيب الطالب بالفصيحة)؟ ما أثر العمل الذي قمت به؟ (قمت بها

 من الصف السابع إلى الصف التاسع: المستوى الرابع
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 التقييم المجال األهداف مجاالت المسابقة

 :  أوالا 

 القرآن الكريم حفظ

 أن يحفظ الطالب المطلوب منه،•

مراعياً في تالوته تطبيق أحكام 

 .التجويد

يتضمن البند األول من المسابقة حفظ 

الطالب جزء عم كامالً وسورة يس 

 .حفظاً جيداً 

يتعين على الطالب أن يتلو عند التسميع باسترسال وأناة تالوة صحيحة 

للسور، بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وتطبيق أحكام النون الساكنة 

يحاسب الطالب على )والتنوين وأحكام الميم الساكنة والقلقلة والمدود 

 (.التطبيق ولن يتم سؤاله عن الحكم

 :  ثانياا 

 المقابلة

أن يستوعب الطالب مفهوم •
 .وأن يعبر عنه« خدمة الوطن»

أن يفهم الطالب دور الشخص •

الذي قابله في مجال خدمة 

الوطن وإسعاد اآلخرين؛ وأن 
 .يتحدث عنه

أن يستخلص الطالب القيم •

واألخالق النبوية المرتبطة 

 .بخدمة الوطن
أن يعبر الطالب عن الدور الذي •

سيقوم به هو في المجتمع عندما 
 .يكبر

يتضمن البند الثاني من المسابقة 

مقابلة الطالب لشخصية لها دور 

فاعل في خدمة الوطن، فيتعلم عن 

الدور إو العمل الذي يقوم به ذلك 

الشخص، وعن القيم واألخالق 

النبوية التي يلتزم به ذلك الشخص 

في عمله، ويحدد في ضوء المقابلة 

أي )العمل الذي سيقوم به هو 
 .مستقبالً ( الطالب

 A4عند التحكيم، يسلم الطالب نسخة إلكترونية ومطبوعة لورقتين بحجم 

من إعداد الطالب، تحتوي الصفحتان على صورة للطالب مع الشخصية 

االسم، الصف، )التي قام بمقابلتها، وعلى البيانات األساسية للطالب 

، وعلى (االسم، الوظيفة، جهة العمل)وبيانات الشخصية ( المدرسة
 .ملخص لما دار في المقابلة، وأبرز الدروس المستفادة من اللقاء

، والدور الذي تقوم به "خدمة الوطن"سيختبر الطالب حول مفهوم 

الشخصية التي قام بمقابلتها في خدمة الوطن، أخالقيات العمل والهدي 

، وعن الدور الذي سيقوم به (مع التدليل بخمسة أحاديث)النبوي في ذلك 

. الطالب عندما يكبر في خدمة الوطن، وحول استفادات الطالب من اللقاء
 (يجيب الطالب بالفصيحة)
 

 :ثالثاا 

 التطوعيالعمل 

أن يستوعب الطالب مفهوم •

العمل التطوعي لخدمة الوطن 
 .وإسعاد اآلخرين

أي يقوم الطالب بممارسة العمل •

التطوعي بوعي ألهميته وبأداء 
 .جودة عاليةذي 

أن يفهم الطالب اآلثار المترتبة •
 .على العمل الذي قام به

يتضمن البند الثالث من المسابقة قيام 

الطالب بعمل تطوعي يترجم شعوره 

باالمتنان عبر إدخال السعادة على 

قلوب اآلخرين، وسيتم احتساب 

درجات أكثر للعمل الذي يعم نفعه 
 .أكثر من عشرين شخصاً 

عند التحكيم، يسلم الطالب لوحة فلينية تعرض العمل وتحتوي على اسم 

الطالب وصفه ومدرسته وصور الطالب أثناء قيامة بالعمل ووصفاً 
 .مفصالً من تعبير الطالب لما قام به

؟ وما "العمل التطوعي"ما هو : األسئلة التي ستطرح على الطالب هي

أشكاله وصوره؟ اذكر سبعة أحاديث حثنا فيها رسول هللا صلى هللا عليه 

كيف . وسلم على القيام بهذا العمل وعلى إدخال السرور على اآلخرين

ما الخطوات التي قمت )قمت باإلعداد للعمل؟ كيف طبقت هذا العمل 
 (يجيب الطالب بالفصيحة)؟ ما أثر العمل الذي قمت به؟ (بها

 من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر: المستوى الخامس


