الدورة الثــــــامنة

CREATIVE READER
COMPETITION
Books are beacons that illuminate our paths, helping knowledge to
blossom and flourish – through their pages, windows open for us to
observe the world and discover its secrets. Every year, the Creative
Reader Competition is launched to celebrate reading enthusiasts,
students both male and female from public and private schools.
For 2020, it’s back for an eighth edition, once again to encourage
children and teens from across the United Arab Emirates to read as
much as possible, as well as visit public libraries in the Emirate of
Abu Dhabi.

COMPETITION OBJECTIVES
•
•
•
•
•

Encourage children to read in Arabic and English
Promote usage of public libraries, both physical and virtual
Highlight the importance of reading for culture and intellectuality
Reward students’ creativity in reading
Support children’s literature and enrich the cultural scene with
new works
• Encourage reading among children and teens to build a cultured
society that embraces learning

PARTICIPATION STEPS
Students wishing to participate in the competition must
follow the following steps. If a student has a MAKTABA
membership, they can go directly to step 2.

مسابقة القارئ المبدع
 وتتفتح في، تزهر في طيّاته المعرفة وتزدهر،الكتاب منارة تنير الدروب
 وفي.صفحاته نوافذ نتط ّلع من خاللها إلى العالم لنكتشف أسراره
كل عام تنطلق مسابقة القارئ المبدع لتحتفي بروّ اد المطالعة من
 وهي تأتي هذا،ط ّلاب المدارس الحكومية والخاصة من البنين والبنات
لتشجع األطفال والناشئة من مختلف أنحاء
العام في دورتها الثامنة
ّ
 وزيارة المكتبات العامة في،اإلمارات العربية المتحدة على القراءة
.إمارة أبوظبي

:أهداف المسابقة
• تشجيع القراءة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية
• تشجيع زيارة المكتبات العامة
• تسليط الضوء على أهمية القراءة كوعاء للثقافة والفكر
• دعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة
• العناية بأدب الطفل وإثراء الساحة األدبية باإلبداعات الجديدة
•تشجيع األطفال والناشئة على القراءة للمساهمة في بناء
مجتمع مثقف واعٍ وقارئ

:خطوات المشاركة
يتوجب على الط ّلاب الراغبين بالمشاركة في المسابقة ا ّتباع
ّ
،» إذا كان لدى الطالب عضوية في «مكتبة.الخطوات التالية
ً
.مباشرة
فبإمكانه االنتقال إلى الخطوة الثانية

STEP 1: MAKTABA MEMBERSHIP
1. V
 isit MAKTABA’s website and click ‘Get Library Membership’ from the
main menu
2. Enter your details according to your Emirates ID then click ‘Submit’
3. Open the confirmation email in your inbox to activate your account

STEP 2: REGISTERING FOR THE COMPETITION
1. C
 lick the ‘Creative Reader 2020’ option under ‘MAKTABA Competitions’
in the main menu
2. Read the terms and conditions and click ‘Register’
3. Log in using your MAKTABA membership details
4. Enter your details and click ‘Submit’

STEP 3: PARTICIPATING IN THE COMPETITION
1. G
 et the competition booklet from your school, a public library or via
the website
2. Read as many books as you can in the space of two months – the
more books you borrow from public libraries, the better
3. Complete the booklet and deliver it, before the deadline, to one of
the public libraries or online via the link in the email you received
when you registered for the competition
4. Attend the remote evaluation session

” عضوية “مكتبة:الخطوة األولى
 زيارة موقع “مكتبة” اإللكتروني والضغط على “أحصل عضوية المكتبة” من القائمة الرئيسية.1
” إدخال المعلومات الشخصية وفق البيانات الواردة في الهوية اإلماراتية ثم الضغط على “موافق.2
 مراجعة البريد اإللكتروني للبحث عن الرسالة الخاصة بتفعيل الحساب.3

 التسجيل في المسابقة:الخطوة الثانية
 الضغط على “مسابقة القارئ المبدع” ضمن قائمة “مسابقات مكتبة” في القائمة الرئيسية.1
” قراءة الشروط واألحكام ثم الضغط على “التسجيل.2
” تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بعضوية “مكتبة.3
” إدخال البيانات والضغط على “تقديم.4

 المشاركة في المسابقة:الخطوة الثالثة
 أو من الموقع اإللكتروني،العامة
 الحصول على كتيّب المسابقة من المدرسة أو إحدى المكتبات.1
ّ
ّ
العامة
ويفضل استعارة الكتب من المكتبات
، قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب خالل شهرين.2
ّ

 تعبئة كتيّب المسابقة بالمعلومات المطلوبة وتسليمه قبل الموعد النهائي إلى أحد فروع المكتبات.3
 أو على الرابط الوارد في البريد اإللكتروني الذي تم إرساله عند التسجيل في المسابقة،العامة
ّ

 حضور مقابلة شخصية عن بُعد لتقييم المشاركة.4

TERMS & CONDITIONS
•P
 articipants must be students in elementary or intermediate level
(Cycle 1 or Cycle 2)
• Participants must be citizens or residents of the United Arab Emirates
• Participants must be members of MAKTABA
• Participants should read as many books as possible over the course
of two months
• Participants should complete the competition booklet
• Participants should attend the evaluation session

EVALUATION CRITERIA
•The percentage of booklet completion
• Number of books that were borrowed from public libraries vs. other books
• The level of the participant’s comprehension of the books read
• Use of descriptive language and applying linguistic skills while
analysing the books
• Demonstrate creative thinking skills, such as the ability to be a critic
while reviewing the books read

:الشروط واألحكام
• أن يكون المشارك من ط ّلاب الحلقة األولى أو الثانية
• أن يكون المشارك من مواطني أو مقيمي دولة اإلمارات العربية المتحدة
• أن يمتلك المشارك عضوية في المكتبة اإللكترونية
• قراءة أكبر عدد من الكتب خالل شهرين
• ملء كتيّب المسابقة
• حضور مقابلة شخصية عن بُعد لتقييم المشارك

:معايير التقييم
• نسبة إنجاز كتيّب المسابقة
العامة بالمقارنة مع غيرها من الكتب
• عدد الكتب المعارة من المكتبات
ّ
• مدى استيعاب المشارك للكتاب المقروء
التحدث بلغة سليمة واستخدام المهارات اللغوية
•
ّ
• مستويات التحليل الداللي والتحليل المعجمي
 مثل القدرة على نقد النصوص والكتب التي تمت قراءتها،• مهارات التفكير اإلبداعي

THE EIGHTH EDITION

