مسابقة "نجم اإلمالء"
تعد مهارة اإلمالء مؤشرا دقيقا و صادقا على تقدم التالميذ و تحسن مستواهم
الدراسي ،فاإلمالء الصحيح يمكن التلميذ من فهم و استــيــــعاب المهارات الكتابية المختلفة
و باإلمالء تتكون لديه القدرة على رسم الكلمات رسما صحيحا ،و ال يمكن للمتعلم كيفما
كان أن يتقدم في لغة األم دون اتقان اإلمالء فيها.
من هذا المنطلق ،تقرر تنظيم مسابقة "نجم اإلمالء" لفائدة تالمذة المستوى الخامس
اإلبتدائي.
أهداف المسابقة :
 النهوض باللغة العربية و تطويرها و المساهمة في إشعاعها.
 معالجة الضعف اإلمالئي لدى التالميذ.
 إغناء قدراتهم و تطوير مهاراتهم اإلمالئية.
 تنمية الرصيد المعرفي للتالميذ.
 غرس روح المنافسة الشريفة.
 دعم التميز و التفوق و ترسيخ روح المثابرة و العطاء.
و قد أسفرت اإلقصائيات األولية عن النتائج التالية في انتظار المرحلة المقبلة :
الفوج "أ"

الفوج "ب"

الفوج "ج"

الفوج "د"

الفوج "هـ"

ياسر فسكى

اية المنصوري

مريم واسو

كراشي سلمى

المساوي إكرام

مروة بن حدو

يوسف اشتيتي

مالك كمال

أزواو أنس

اعراب اكرم

عبد هللا طيب

انس عبسي

ضحى تلسان

لعلوة الياس

لوطفي يونس

اكرام صادق

رشيد عبد الغفور

اسماء بصور

اوبيروك اية

الزاهي ماجدة

مالك بن جلون

انور اجريفي

معاد ستفان

باحديوي اية

الهشمي حسين

سلمى حلوي

فاطمة الزهراء وسالم

محمد امين لعالوي

حمائز ايهم

سواح فاطمة الزهراء

وئام بناني

نور الهدى شكور

احمد بحاري

اوعيسى اميمة

كرواحي عثمان

اسامة المصمودي

امنية بركاك االدريسي

ريم رفيق

ابراغ ادم

منصف سرين

يونس هدراش

عبد االله العثماني

هبة توفيق

اوهلي إكرام

امسلوخ اسماعيل

سلمى بالكارد

سامية ماخوخ

جواد قنديل

امزيل محمد سعد

حسون شيماء

عثمان هدي

مالك دكير

الزياني مريم

بوسلمام علي

ريهام الحصيني

عدنان العسري

الجريد كوثر

بوعناني حاتم

سلمى شحطيط

يونس بن الطالب

احلحال ريان

اوالد دحو ندى

ايمن مصطفى العمري

رانيا بنزواغ

هبة ليفصال

امسكين نهى

إغيد محمد امين

محمد امين سطوبي

سوسن بيري

احسان بن حمو

العلمي المرشوسي ريان

ارحال اية

خديجة السالك

سعد الغمري

الزوبي اية

الزاهير ايمن

زيد مزيان

محمد مرزاق

باخ حمزة

باروش اية

الطالب أخيار حسنا

العلمي نهيلة

التمناري ريم

ساخي حنان

عماني رانية

مزوغ الياس

بجاوي ريم

لحميدي اية

عكيف وئام

ابرني زياد

زكية تكات

عبد الرحمان نايت
طالب
ريان اخراز
فاطمة الزهراء
فوزي

الرمالوي نزار
بناصر مهدي
ابو القاسم عبد الرحمن
المسعودي نور
اقرباتو رانيا
الديوري مامون

