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2021سبتمبر شر كلمة 

الكرام،األمور أولياء

وبعد،طّيبةتحّية

يةالللمجلةاألولاإلصدار لكمنرسلأنليسرنافإنه شر
.يمللتعلالّدار فياإللزاميةالمواّد أقسامعنالصادرة

اخلدمنوالفعالياتاألنشطةبعضالنشرةستتضمن
ّيةغرفنا

ّ
.الّصف

هنادي مصطفى
رئيسة مجموعة

تطوير اللغة العربية
الدار للتعليم

يز إلىجاهديننسعى وإبراز أبنائها،فوسنفيالعربّيةحّب غرسمعوتراثنا،لوّيتناكحاضنةالعربّيةلغتنادور تعز
ّيةالمواهب عر

ّ
غوّيةالمهاراتودمجوتنميتها،وتشجيعهاواألدبّية،الش

ّ
الّتكنولوجّية،والرقمّيةباألدواتالل

يد.واألدبللغةالعميقفهمموتطوير  لبةأبناؤنايدركأننر
ّ
قّراًء يكونوابأنالتزاممضرورةأفضلبشكلالط

.لحياةامدىوالتعلمالشاملالتعليممنعاليةمستوياتلتحقيقمجتمعم؛فيفاعلينوكّتاًبا

يز بدعمإالتكتملالوالمعرفةالعلمرسالةأنندركوألننا مينادور وتعز
ّ
العمليةعماديشكلونالذينمعل

يبمموتأهيللدعممللتدريبالدار أكاديميةخاللمندائًمانسعىفإنناوالتربويةالتعليمية ورفدهموتدر
.الحديثةالتقنيةبوسائل

الّتمنيات،أطيبمع
مصطفىهنادي

للتعليمالدار -العربيةاللغةتطوير مجموعةرئيسة

لبةأبناءنانرىونحنسعيدون
ّ
مجّدًدايعودونالط

،2022-2021الدراسيالعامهذاخاللالّدراسةمقاعدإلى
ورعايتنااهتمامنابعميقيحظونالطلبةأبناءنابأنلكمنؤكدوإننا
الوسائلكلوتوفير واإلبداعللتميز أماممالمالئمةاألجواءتهيئةعلىحرصنامع

المضيفيستمر المسعيناإلىباإلضافةوتحفزها،وإبداعاتمطاقاتموتطلقتجاربمتثريالتيالحديثة
مهاالعربيةاللغةتعليممسيرةتطوير فيقدًما

ّ
.بهاوالنوضوتعل



العام الدراسي الماضيبعض اإلنجازات في 

.خالل العام الماضيكتاًبا193,869قرأ أبناؤنا الطلبة 

 
ّ

لبة بحل
ّ
 لقياس فهمم واستيعابم للكتب المقرو5,525,560قام أبناؤنا الط

ً
.ءةسؤاال

–لةالمقبالخمسوناألعوام-بالعربيةأبدع(للتعليمالدار مسابقاتمنمسابقةكلفيشارك
ينبالطلبةواحتفلناوطالبة،طالبآالف10.000منأكثر )واالبتكاراالستكشاف راضي،افتحفلعبر الفائز

الدار،ارةِ إدمجلسِ وأعضاءالمبارك،خليفةمحمدمعالي(الكرامالضيوفمنعدًداخاللهمنفنااستض
رينابالكتّ منالتحكيمولجنةوالتوزيع،للنشر ميدياالبرجدار والسادةأدنوك،إدارةِ مجلسِ وأعضاء

ّ
.)الموق

ين في مسابقة أبدع بالعربية وبلغ عدد الفائ ين ت طباعة الكتاب األول للفائز فائًزا 29ز
الدراسي ، وسيتم عقد حفل توقيع كتابم األول الذي ت طباعته خالل الفصلوفائزة

.األول

لبةأعمالتضمنالذي"المقبلةالخمسوناألعوام"كتابطباعةت
ّ
ينالط مدارستوىمسعلىالفائز

منأكثر سابقةالمفيشاركوقدوالتعليم،التربيةووزارةوالمعرفةالتعليمدائرةومدارسللتعليمالدار 
تعليموالالتربيةووزارةوالسياحةالثقافةدائرةمعبالتعاونمدرسة،70منوطالبةطالبآالف10.000

.لاألوالدراسيالفصلخاللاألولكتابمتوقيعحفلعقدسيتم.والمعرفةالتعليمودائرة

صور نابضة بالحياة قام الطلبة الموهوبون في أكاديمية التميز التابعة ألكاديميات الدار برس
.  للقصص الفائزة التي ت طباعتها

التعليمفيياالتكنولوج توظيفكيفيةعلىجميعماإللزاميةالموادمعلميتدريبتم
يبيةورشة50منأكثر وعقدتاإللزامية،للمواددعمهاوكيفيةوالتعلم، العامخاللتدر
يبيةالورشاتفيالمشاركينالمعلمينعددوبلغالماضي ومعلمةمعلم2301قرابةالتدر

.الذاتيالتعلم/المسجلةأواإلنترنتعبر المباشرةالورشاتفيسواء



االختبارات التشخيصية

العامينخاللالجائحةبسبببعدعنللتعلمالتحولعنالناتجةالتعليميةالفجواتتحديدأهميةكتربويينأدركنا
تنظيمهاعلىرفأشالتيالموحدةالتشخيصيةاالختباراتللتعليمللدار الرئيسالمقر أصدر هناومنالماضيين

ين؛المعلمينمنونخبةاإللزاميةالموادشبكةلجنةوإعدادها فيالتعلموعيةنتحسينفيللمساعدةالمتمّيز
والجماعيةالفرديةاالحتياجاتتستهدفالتيالتدخالتتنفيذمنالمعلمتمكينوبالتاليللتعليمالّدار مدارس
والتربيةربيةالعاللغةومعارفمهاراتفيالتعليميالفاقدلمعالجةالعالجية؛الخططتنفيذخاللمنللطالب،

.اإلسالمية

.عشرالثانيفالصحتىالثانيةالروضةمرحلةمنجميعهاللتعليمالدار مدارسفياالختباراتهذهتنفيذتم
التربيةوزارةاهجلمنالعامةاألطر وتتبعالمهاراتعلىللتعليمالّدار منالصادرةالتشخيصيةاالختباراتتعتمد

والقواعدستيعابواالوالفموالكتابةالقراءةفيالكفاءةلتقييمالعربيةاللغةاختباراتوصممتوالتعليم،
.النصوصمنمتنوعةلمجموعةاستجابةالخياراتمتعددةأسئلةخاللمنوالمفرداتواإلمالء

اإللهي،الوحي:تيةاآلالجوانبفيالطلبةتحصيلفيالكفاءةلتقييماإلسالمية؛التربيةاختباراتصّممتكما
الُويةووالشخصيات،والسيرةومقاصدها،اإلسالموأحكاموآدابه،اإلسالموقيماإلسالمية،والعقيدة

.الخياراتمتعددةأسئلةخاللمنالعمريةوفئاتميتفقبماالمعاصرة،والقضايا



مسابقات أكاديميات الدار

طانمن أقوال والدنا الغالي الشيخ زايد بن سل

:آل نهيان رحمه اهللا

هلةومؤحقيقيةبشريةثروةهناكتكونلن"

ادئبمبتتمّسكلمإنالوطن،بناءعلىوقادرة

الكريمالقرآنألّن الّسمحاء؛وشريعتناالحنيفديننا

ر عبوالتقّدمالحياةوجوهر اإليمانأساسهو

."األجيال

ل"مسابقة •
ّ
"اقرأ وارتق ورت

يةالفئاتجميعمنالطلبةأبناؤناسيتمكن الصف(عشرالثةالثالسنةإلى)أولىروضة(ثانٍ تمهيديمنالعمر
لجنةعتوضحيثالمباركرمضانشر بعدالنتائجإعالنوسيتمالمسابقةفيالمشاركةمن)عشرالثاني

.الفائزينختيار العلميةمعايير التحكيم

لعلىحرًصا
ّ
لبةألبنائناًعاوتشجيواإلبداع،الّتميز مسيرةالستكمالوسعًياالّسمحة،الكريمالقرآنقيمتمث

ّ
الط

فيالكريمآنللقر الّدار مسابقةللتعليمالّدار فياإلسالمّيةالّتربيةأسرةأطلقتالكريم؛القرآنتالوةعلى
."ورّتلوارتقاقرأ"شعارتحتالّرابعةدورتها



مبادرات مدارس الدار للتعليم
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (

ادلغةلنهضةالّرشيدةوقيادتهااإلماراتجودمعجودناتتكاتفأنعلىحرصناللّتعليمالّدار في
ّ

وجعلالض
غةفيلالمتياز مركًزاالّدولة

ّ
اليوبيلمعتزامنبالكتاًباخمسينقراءةمبادرةأطلقناالمنطلقهذاومن.العربّيةالل

هبّي 
ّ

لبةسيقومحيثالمّتحدة،العربّيةاإلماراتلدولةالذ
ّ
حّتىالّصيفعطلةخاللكتاًبا50بقراءةالمشاركونالط

.2021نوفمبر25

غةمستوىرفعفيودورهمالوطنّيةللقياداتشكرهمعنللّتعبير لطلبتناالفرصةستتيحالمبادرةهذه
ّ
الل

.الوطنّيةهوّيتمإلىباالنتماءوشعورهمفخرهمعنالّتعبير وكذلكالعربّية

كتاًبا50مبادرة قراءة •

غةمكانةعلىالحفاظفيالرغبةإّن 
ّ
يز العربّيةالل شعور وتعز

المبادرة،ههذطليعةفييأتيالعربّيةولثقافتنالهااالنتماء
تي

ّ
غةالوطنّيةلألجندةترجمةتعّد ال

ّ
فهابأهداالعربّيةلل

العامفيالمهّمةالمناسبةمعالمرتبطةوأولوياتها
.لإلماراتالخمسين



ّيقةبالكتقراءةفيوشرعواالمبادرة،هذهفيللمشاركةكبيًراحماًساللتعليمالّدار مدارسطلبةأظر 
ّ

الش
.التعليميةوالمنصاتوالصفيةالمدرسيةبالمكتبةباالستعانةالموضوعاتوالمتعددة

موناحرص
ّ
تصبحّتىح تلميذلكلجديدةانطالقنقطةالمبادرةهذهلجعلللقراءة؛وقتأكبر توفير علىمعل

.عنهاالستغناءيمكنالوروتينيومّيةعادةالقراءة

القصصعددبلغ
مستوىعلىالمقروءة

:اآلنحتىالمدارس

264,479
كتاًبا

كتاًبا50مبادرة قراءة •

مبادرات مدارس الدار للتعليم
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (

أسبوع إعادة تدوير المخلفات•

"تدامةاالس"لدعمأنشطةعدةالياسمينةأكاديميةفيالطلبةنفذ
ة،العربياللغةمعلميمنبدعٍم المخلفاتتدوير إعادةأسبوعفي

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةرؤيةمعتماشًيا



2022مبادرة نقرأ نبدع •

اـــــــائنـــــحكايات آب: فيلم وثائقّي •

ةهوايغرسإلىتهدفمبادرةالنخلساسأدنوكمدارسأطلقت
لبة،لدىالمطالعة

ّ
البركتتحيثنفوسم،إلىوتحبيبهاالط

ّ
للط

ّية صلفكتاب،فيمقالصحفّي،خبر :المقروءةالماّدةاختيار حّر
البيقومثّم ...قصيرةقّصةرواية،من

ّ
مصّور عمقطبتسجيلالط

تيالماّدةفيهيعرضقصير 
ّ
بلىإموّجهالّنشاطهذا.يقرؤهاال

ّ
طال

ين
ّ

بويمنحتحديًدا،والّسابعالّسادسالّصف
ّ

ال
ّ
آرائمبداءإلفرصةالط

.يقرؤونهفيما

بهااظواالحتفواألجداد،اآلباءقصصجمعإلىالنخلساسأدنوكمدارسأطلقتهالذيالمشروعهذايهدف
يخّيةرواياتخالل،من)المستقبلقادة(األبناءلمستقبل مدىحّيةاراتّي اإلمالّتاريخقصصوإبقاءشفوّية،تار

.الّتاريخ

ذيالفيلمويعرض.االّتحادقيامعلىعاًما50مروربمناسبةالفيلمهذايعّد 
ّ
بسيعّدهال

ّ
ال

ّ
أنفسمالط

العّم أوجّد الأواألبيرويهاشفهّيةرواياتالّنخلساس-أدنوكمدارسفيالّتراثّيةاألنشطةمنّسقبإشراف
الباألسرةأفرادمنفردأّي أو

ّ
.للط

غة
ّ
غةهيللحديثالمعتمدةالل

ّ
غةإلىبترجمتهمتخّصصفريقوسيقومالعربّية،الل

ّ
ّيةاإلنج الل لتعميمليز

الّتراثّيةللّرقصةصور :مثلمنمناسبةصوًراالفيلتضمينسيتّم .المشاهدينمنشريحةأكبر علىالفائدة
ارةالفيديوومقاطع،)وحديثهاقديمها(ظبيأبوإلمارةومشاهد،)اليوال(

ّ
.وغيرها،للّصق

مبادرات مدارس الدار للتعليم
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (



حتفاالت باليوم الوطني السعودياال

أدنوكمدارس–الدارأكاديميات(للتعليمالدار مدارستاحتفل
تانةمعكستلالّسعودّي؛الوطنّي باليوم)الشراكاتمدارس–

والتيقيقينالشوالشعبينالبلدينتربطالتياألخويةالعالقات
-السعوديةأبًدا،-مًعا"العامهذااالحتفالشعار يجسدها
."اإلمارات

البأنشدحيث
ّ
المأعحاملينالّسعوديالوطنيالّنشيدالط

عربّيةالمملكة
ْ
علمالرسم:الفعالّياتوضّمتالّسعودّيةال
لمملكةلوتقديرهمحّبمعنوالّتعبير وتلوينه،الّسعودّي 

.تهنئةبطاقاتكتابةخاللمن



غير للطلبةةالعربياللغةتعليموتحفيز تهيئةإطار ضمن
لصفاطلبةاستمتعالدراسي،العامبدايةفيالعرب
أصواتهابالحروفبمراجعةاللؤلؤةأكاديميةفيالثاني

ةمتعددأنشطةخاللمنوذلكوالطويلة،القصيرة
أدواتباستخدامقامواحيثاللعب،طريقوعن

منالحروفوتشكيلالحروف،كبطاقاتمتعددة
.الملّونالمعجون

لعربتعليم اللغة العربية لغير ا•

 أنا
ُ

تعّرف
َ
عضاءأسماءعلىأ

َ
جسميأ

بالتعرفةاللؤلؤأكاديميةفيالعربيةاللغةمادةفياألولالصفطلبةقاالمفرداتعلىالعملمجالضمن
لجسممجسمصنعخاللمنوذلكومرحة،شّيقةبطريقةوفوائدهااإلنسانجسمأعضاءأسماءعلى

.الخاماتبعضباستخداماإلنسان

بتمبرأنشطة وفعاليات مدارس الدار للتعليم لشر س
)مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (



ز 
ّ
ليكونوالكتابة؛القراءةمهارتّي دعمعلىمدارسناترك

م،مجتمعفيفاعلينوكّتاًباقّراًء الطلبةأبناؤنا
يمالتعلمنعاليةمستوياتتحقيقعلىوقادرون

.الحياةمدىوالتعلمالشامل
حسبأنفسمعنالعينأكاديميةطلبةعّرف

كتابةأوّية،تعريفبطاقةتصميمطريقعنمستوياتم
عامهوطالطالبعنالشخصيةالمعلوماتيتضمننّص 

ل،
ّ

معطلتعنوصفّي نصبكتابةقامواكماالمفض
اتبرسومكتاباتمعنوعبرواالعامهذاالّصيفّية

.بالحياةنابضة

دعم مهارتّي القراءة والكتابة•

مدفقوالكتابة؛القراءةمهارتّي دعمفيالعينأكاديميةفيالعربيةاللغةقسملجودواستمراًرا
ّ
قسمنظ

لبمجموعاتلدعمالصباح؛فترةفيللتقويةبرنامًجااالبتدائيةالمرحلةفيالعربيةاللغة
ّ
منافتقدوهلماةالط

.الجائحةبسببالماضيينالعامينخاللمهارات

بتمبرأنشطة وفعاليات مدارس الدار للتعليم لشر س
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (



أكاديميةفيالمبكرةالسنواتطلبةتدرب
العديدمباستخداأسمائمكتابةعلىالياسمينة

األوراقوقصاصاتوالرملكالمعجوناألدواتمن
يقةالدقالعضالتتقويةعلىالعملمعواألقالم،

.دةمتعدوطرقاستراتيجياتباتباعاألطفالعند

الرياض األطف-السنوات المبكرة•

بقامكما
ّ

ينةالياسمأكاديميةطال
ريبتقفييساعدعمليبتطبيق
لربطاإلىويهدفوترسيخهاالفكرة

سالميةاإلالتربيةمادتيبين
ياضيات قاءإلأجر حسابطريقعنوالر

الكاملةغير بصيغتهالّسالم
.والكاملة

بتمبرأنشطة وفعاليات مدارس الدار للتعليم لشر س
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (

لقراءةامهارةدعمعلىالياسمينةأكاديميةفيمناحرًصا
يفبتوظالثالثةالسنةمعلمةقامت،العربغير للطلبة

تشجعالتيالنشطالتعلمأنشطةتنفيذعندالتكنولوجيا
.ومستوياتميتناسببماالقراءةعلىلبةالط



التربيةقسمفيالمعلمونيسعىولذاالمعلومة،ترسيخفيتساعدالتيالطرقكثر أمنالعمليالتطبيقنإ
النشاطهذافيالطلبةسيقومحيث،عمليةبطريقةالحسيةالمفاهيملتطبيقالياسمينةكاديميةأبسالميةاإل

.الجماعةصالةأحكابتمثيل

أكاديمية الياسمينة•
يز المفاهيم في مادة التربية اإلس• الميةتعز

بتمبرأنشطة وفعاليات مدارس الدار للتعليم لشر س
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (



لبةأبنائناالستقبالمحمدبنمبارك-الشراكاتمدرسةفيالعربيةللغةامعلمواستعد
ّ
حيثبم،رحيبوالتالط

ومعلميناطلبةالانفعاالترصدناوقد،الوجاهيالتعلمإلىالعودةبعدثريةحيةتجربةواعاشبأنمطلبتناأفاد
.عامينطالغياببعدالدراسة،مقاعدإلىبالعودةجميًعاوسعادتم

أكاديمية الياسمينة•
ة العامالترحيب بالطلبة في بداي•

بتمبرأنشطة وفعاليات مدارس الدار للتعليم لشر س
)  مدارس الشراكات–مدارس أدنوك –أكاديميات الدار (



بةللطلاألّولالكتابتوقيعحفلبعقدسنقوم
ين كتبميعلتوقللتعليم؛الدار مسابقاتفيالفائز
.جوائزهمواستالمالفائزة
ينالطلبةأمور أولياءإبالغسيتم الحفلوعدبمالفائز

يًبا .قر

حفل توقيع الكتاب األول •

ةمسابقأكتوبر شر فيسنطلق
وهي،"التغييرأوقات"بالعربيةأبدع

ر التعبيمجاليتتضّمنمسابقة
مسيقوحيثوالكتابي؛الشفوي

عنشفويحواربإعدادالطلبة
أحدباستخدامالمسابقةموضوع

Comic(التطبيقات story(أنعلى
ا،مسّجلةتكون ونسيقومأوصوتيًّ
مدعومةمصورةقصةبكتابة

.بالرسومات

ادمة؟ ما الفعاليات واألنشطة التي ستحدث في الفترة الق

قويةالتخططبتنفيذاألول،الدراسيالفصلخاللسنقوم
نتائجيلوتحلالتشخيصيةاالختباراتإجراءمنانتهيناأنبعد

عارفوممهاراتفيالتعليميالفاقدلمعالجةاالختبارات؛
.اإلسالميةوالتربيةالعربيةاللغة

مسابقة أوقات التغيير•

الخطط العالجية •

لبة الفائزين
ّ
الع على أعمال الط

ّ
في لالط

يارة الموق ع العام الماضي يمكنكم ز
:أدناه
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