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 یس الوزراء؟ئما ھو التحّدي بالقراءة التابع لر

ھو برنامج  حكومة الوالیةّن التحدي بالقراءة التابع لرئیس إ
بادر بھ رئیس الوزراء لالنخراط بنشاط محو األمیة الذي 

 بغرض: ۲۰۰٤في العام 
ید من الكتب زقراءة المعلى تشجیع الطالب  •

 تاع بھا،واإلستم
 وتحسین مستوى القراءة والكتابة. •

كتابـًا في الفترة ما  ۱۲یتطلـّب ھذا التحّدي أن یقرأ الطالب 
 بین بدایة المدرسة وأوائل شھر أیلول/سبتمبر.

 
 كیف یمكنكم اإلطالع على التحّدي؟

موقع اإلنترنت التابع صفحة األھالي والعائالت في زوروا 
لوزراء للحصول على ا للتحّدي بالقراءة الخاص برئیس

 .مزید من المعلومات
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/par
ents/families/ 

لتربیة والتعلیم إتصلوا بمسؤولي اإلرتباط العاملین في دائرة ا
 ) على DECDاألطفال ( تنمیةو

  2756 8226رقم الھاتف: 
 

 ولدكم.التي یداوم فیھا مدرسة الإتصلوا ب
 

 ما ھي الكتب التي یمكن للطالب قراءتھا؟
یستطیع الطالب قراءة الكتب الواردة في الئحة الكتب 

الخاصة ببرنامج التحدي بالقراءة التابع لرئیس الوزراء، 
كتب أخرى من اختیارھم. تجدون لوائح الكتب  إضافة إلى

الخاص ببرنامج التحدي بالقراءة التابع على موقع الشبكة 
لرئیس الوزراء.  بإمكان الطالب أن یختاروا قراءة كتب 

 بلغات غیر اإلنكلیزیة.
 
 )Year 7یترتب على طالب مرحلة السنة السابعة ( •

كتب من لوائح الكتب  ۸اختیار الئحة مؤلفة من 
كتب  ٤لموجودة على موقع الشبكة الخاص بالتحدي وا

 من اختیارھم الشخصي.
 ۹) والسنة Year 8( ۸لة السنة حعلى طالب مر •

)Year 9 كتب من لوائح الكتب  ٤) إختیار على األقل
اصة ببرنامج التحدي بالقراءة التابع لرئیس الوزراء خال
 رھم الشخصي.اكتب من اختی ۸و

) والحادیة عشرة Year 10أما طالب السنة العاشرة ( •
)Year 11) والثانیة عشرة (Year 12 فیختارون (

 كتاًبا من اختیارھم الشخصي. ۱۲
 

 أین تتوفر ھذه الكتب؟
ومتاجر الكتب  تتوفر الكتب في المدرسة والمكتبات العامة

 .ومواقع اإلنترنت الخاصة ببیع الكتب
 
 
 

 
تحدي القراءة التابع ما ھي الجوائز المخصصة لمن ینجز 

 لرئیس الوزارة؟
 

 السنة األولى –شھادة 
 السنة الثانیة – یةمیدالیة برونز
 السنة الثالثة –میدالیة فضیة 
 السنة الرابعة –میدالیة ذھبیة 

 السنة الخامسة –میدالیة البطولة 
 السنة السادسة –میدالیة األسطورة 

 السنة السابعة - لمشاھیرمیدالیة قاعة ا
 ) :R4Lت القارئ مدى الحیاة (شھادا

 السنة الثامنة R4Lشھادة 
 السنة التاسعة -برونز  R4Lشھادة 
 السنة العاشرة -فضیة  R4Lشھادة 
 السنة الحادیة عشرة -ذھببة  R4Lشھادة 
 السنة الثانیة عشرة -بطولة  R4Lشھادة 
 السنة الثالثة عشرة -أسطورة  R4Lشھادة 
 نة الرابعة عشرةالس -قاعة المشاھیر  R4Lشھادة 

 
التحدي بالقراءة التابع لرئیس برنامج مـَن ھم سفراء 

 الوزراء؟
من جنوب أسترالیا  مرموقة ھناك تسعة عشر شخصیة

وست فرق عمل سفیرة تدعم برنامج التحدي بالقراءة 
نادي "أدالید یونایتد" لكرة الخاص برئیس الوزراء وھم: 

ي فوتبول ناد الیتنینغ" لكرة السلة، أدالیدالقدم ونادي "
ونادي ثندربیردز لكرة النتبول ونادي فوتبول بورت أدالید 

  أدالید ونادي سكوربیونز لكریكت النساء.
 

التحدي بالقراءة التابع  كم عدد الطالب المشتركین في
 لرئیس الوزراء؟

 ٪۹٥آالف طالب من  ۱۲۰في كل عام یتمكن ما یزید على 
بالقراءة التابع من مدارس جنوب أسترالیا في إنجاز التحدي 

لرئیس الوزراء، وقد تمكن العدید من الطالب من قراءة 
 كتابـًا. ۱۲أكثر من 

 
ما ھي الفوائد المرجوة من المشاركة في التحدي بالقراءة 

 التابع لرئیس الوزراء؟
إنھ یشجع الطالب على قراءة عدد أكبر من الكتب  •

 واإلستمتاع أكثر بالقراءة
 اءتھمیجعل الطالب یركزون على قر •
 یوفر لھم حسـًا باإلنجاز •
نشاط القراءة یشجع الوالدین على لعب دور في  •

 والمطالعة التي یمارسھا أوالدھم.
 ستعارة الكتب من المكتباتایزید من نسبة  •
 ویحّسن من القدرة على القراءة والكتابة. •

 

http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/

