
  

 

 

 حلة الثانوية بنون/بناتنشرة خاصة بمدارس المر
 

 السادة المحترمٌن مدٌري و مدٌرات مدارس المرحلة الثانوٌة 
 

 السالم علٌكم ورحمة هللا و بركاته...                      

 ( (Scrabble الموضوع : مسابقة 

 

فً مدارسكم  لرؤساء / رئٌسات أقسام  اللغة االنجلٌزٌة َشجً اإلَعبصباإلشارة إلى الموضوع أعاله ,     

 -عهً رهك انًغبثقخ وفقب نهششوط وانًعبَُش انزبنُخ: طلبةبضرورة تدرٌب ال
 

 اوال :أهداف المسابقة :

 .اثشاء انًفشداد انهغىَخ نذي انطالة 

 .. رشجُع انطالة عهً اعزخذاو انقبيىط نهذصىل عهً يعبًَ انكهًبد 

 .رشجُع انطالة عهً اكزشبف كهًبد جذَذح ورُشُظ راكشرهى 

 عذح انطالة عهً رًُُخ قًُخ انزُبفظ ورشعُخ قًُخ انصجش.يغب 

 .رعضَض انثقخ ثبنُفظ 

 . ٍرًُُخ انعالقبد االجزًبعُخ ورًكٍُ انًزُبفغٍُ يٍ رطىَش يهكخ انزفكُش االعزشارُج 

 .رعضَض سوح االعزًبع أثُبء انزعهى 

 ثانيا : الية التدريب :

  فٍ انًغبثقخ فٍ أٌ صف يٍ صفىف انًشدهخ انثبَىَخ .رقىو انًذسعخ ثبخزُبس انطهجخ انشاغجٍُ ثبنًشبسكخ 

 .َقىو انًعهى ثزذسَت انطهجخ انًششذٍُ نهًشبسكخ فٍ انًغبثقخ 

 .انزشكُض أثُبء انزذسَت عهً انكزبثخ انصذُذخ نهًفشداد 

 .ًَزى انًفبضهخ ثٍُ انطهجخ داخم انًذسعخ انىادذح الخزُبس يزغبثق وادذ نهًشبسكخ ثبنزصفُخ نهًشدهخ االون 

 ثالثا : اليه التنفيذ

 المزحلة االولى 

رقبو انًغبثقخ عهً يغزىي كم يُطقخ رعهًُُخ ثٍُ انًذاسط انًخزهفخ عهً ايزذاد َىو دساعٍ وادذ عهً انُذى       

 انزبنٍ:انًقزشح 

 جُبد(رعقذ انًغبثقخ فٍ ادذي يذاسط انًُطقخ ثزششُخ يٍ انزىجُه انفٍُ نهفخ االَجهُضَخ ) يذسعخ نهجٍُُ واخشي نه -1

 رعقذ انًغبثقخ رذذ اششاف نجُخ يٍ ثالس )يىجهٍ /يىجهبد ( انهغخ االَجهُضَخ يٍ انًُطقخ انزعهًُُخ. -2

 ثشَطبٍَ ( عهً جهبص انكًجُىرش نالدزكبو انُه عُذ انضشوسح.–رىفُش قبيىط ) أيشَكٍ  -3

 يغزىي دونخ انكىَذ. رزى انزصفُخ ثٍُ انطالة نهذصىل عهً ) فبئض /فبئضح ( وادذ  َقىو ثزًثُم انًُطقخ عهً -4

 َزى ركشَى انفبئضٍَ ثبنًشاكض انثالس االونً عهً يغزىي انًُطقخ يٍ قجم يشاقت االَشطخ انزعهًُُخ. -5

 



 

 المزحلة الثانية

  ًرقبو انزصفُبد انُهبئُخ عهً يغزىي دونخ انكىَذ ثٍُ ) انطالة / انطبنجبد( انزٍَ فبصو ثبنًشاكض االونً عه

 يغزىي انًُبطق.

 نزصفُبد انُهبئُخ عهً يغزىي دونخ انكىَذ فٍ شهش أثشَم.رقبو ا 

 واألعزبرح /سوهُُب  -رزكىٌ نجُخ انزذكُى يٍ انًىجهبد انفُُخ األونُبد كأعضبء وثىجىد )أعزبر / واٌ يبيبدو

 رُىَش(

 ي انًُبطق َزى رذذَذ يكبٌ انًغبثقخ يٍ قجم انزىجُه انفٍُ انعبو نهغخ االَجهُضَخ فٍ ادذي انقبعبد /انًذاسط ثإدذ

 انزعهًُُخ.

  ٍُُثُبد( –رقبو انًغبثقخ عهً يذي َىيٍُ نُزى اخزُبس انفبئض ثبنًشكض االول فئخ )ث 

  َزى رذذَذ انفبئض ثبنًشكض االول )فئخ ثٍُُ/ ثُبد ( نُزى ركشًَهب يٍ قجم اداسح االَشطخ ثىصاسح انزشثُخ ثهذاَب قًُخ

 رزُبعت يع هذف انًغبثقخ.

 

 
 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ,,,,                                    

 

 مدير عام منطقة الجهراء التعليمية                                                                     
 

 

 

 

 

 

 نسخة لمكتب المدٌر العام -

 مدٌر إدارة الشئون التعلٌمٌة  -

 مراقب التعلٌم الثانوي -

 النجلٌزٌة التوجٌه الفنً العام للغة ا -

 التوجٌه الفنً للغة االنجلٌزٌة  -

 

 

 

 

 

 


