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الدليل اإلرشادي لــرئيس المســابقات قبل بدء االجتمــاع
.1
.2

.3
.4

أختر موضـوعــا ً مناسبـا ً لطرحه في مســابقات موضوعات الساحة.
قُــم بإعداد الشـھادات:
 شھــادات أحقية مُشــاركة الخطيب وأصــلة ُخطبته.
 شھــادات المــركز األول والثــاني والثالث.
استحــضر الدروع التي استلمھــا الفائــزون في السنة الماضية.
حّ ضّــر األسلوب الذي يتوجب إتباعه لـِـمأل الفراغات).مثالً :عند عد األصوات(.

مســـابقة ال ُخــطبة الفكاھية
قبل بدء المســابقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

احصــل على مُــذكرة المتسـابقين وقم باإلجابة على جميع التســاؤالت حول القوانين.
خطط مواضــع التح ُّدث للمُـتحدثين.
أمــأل بيــانات كل مُـتسابق :اسمه وعنوان خطبته حسب الترتيب الصحيح لظھورھم في الصفحة رقم  2التالية.
تــأكد من توقيع كل متســابق على شھــادة أحقيه المشــاركة و أصالة الخطبة وقم بتسليم كافة الشھادات لكبير المُــح ّكمين.
احرص على حصول المؤقتين على النمــاذج الخاصة بھم و أنھم على دراية واستيعاب لمھامھم.
احرص على حصول عدادي األصوات على النمــاذج الخاصة بھم وأنھم على دراية واستيعاب لمھامھم.
تأكد من أن كبير المُــحكمين قد قام بالتحضير الجيد مع المحكمين وسلّــمھم النمــاذج الخاصة بھم.
تــأكد من إجادتك للـِـ ُّنـطق الصحيح لألسمــاء والعناوين المُــعقدة.

أثنـاء المسابقة:
 .1كبير المحكمين:
 .2االحتجاجات:

التقديم.
توضيح أن أي احتجاج تقدّم به أي متسابق أو مُــح ّكم ,يجب أن يُــحال مٌسبقا ً إلى كبير
المُحكمين أو إليك قبل إعالن الفائزين في نھــاية االجتماع.

 .3التوقيت:

أ( انطلق مع بداية مالحظتك ألول نقطة واضحة تعبر عن تواصل الخطيب.
ب( ُتضــاء اإلشارة باللون األخضر عند الدقيقة الخامسة ,وباللون األصفر عند الدقيقة السادسة وباللون
األحمر عند الدقيقة السابعة ويبقى الضوء مُــشتعالً حتى ينتھي المتسابق من حديثه.
ج( يكون المُتسابق غير مؤھالً للتصويت وخـارج نطاق الفائزين إذا كانت مدة ُخطبته أقل من الحد
األدنى وھو  4دقائق وثالثون ثانية أو تجاوز بحديثه الحد األقصى للوقت وھو  7دقائق وثالثون ثانية.

قم بسرد قائمة ال ُخطباء حسب الترتيب.
 .4المــراكز:
 .5الھواتف الخلوية :اطلب منھم أن يقوموا بإغالقھــا.
قُــم بتقديم كل مُتــسابق وعنوان خطبته كما ھو موضح في الصفحة  , 2بدون أي تعليقات ...على ھذا النسق..

رقم ال ُخطبة  .....اسم ال ُمتسابق  ......عنوان الخطبة  ........عنوان الخطبة  .......اسم المتسابق
أعلن دقيقة صمــت بعد كل خطبة
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بعد انقضــاء دقيقة )أو دقيقتين إذا استلزم األمر( الصمت التي تتلو آخــر خطبة:
 .1اطلب من عدادي األصوات جمع وُ ريــقات التصويت ونمــاذج التوقيت.
 .2اطلب من عداد األصوات وكبير المُحكمين مُغــادرة القاعة لجمع وفرز األصوات.

قائمة مسابقة ال ُخطب الفكاھية
عنوان الخطبة

اسم المُتسابق

1
2
3
4
5
6
7

* الفــائزون الذين ُتــعـلن أسمــاؤھم ھم:



إن كان عددھم  5متسابقين أو أكثرُ :تعــلن المراكز الثالث ,الثاني ,واألول.
إن كان عددھم  4متسابقين أو أقلُ :تعلن المراكز الثاني واألول.

ترقيم خطة الترتيب

7

6

5

4

3

2

1
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مســابقة ال ُخطبة االرتجالية
قبل بدء المســابقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

احصــل على مُــذكرة المتسـابقين وقم باإلجابة على جميع التســاؤالت حول القوانين.
خطط مواضــع التح ُّدث للمُـتحدثين.
أمــأل بيــانات كل مُـتسابق :اسمه وعنوان خطبته حسب الترتيب الصحيح لظھورھم في الصفحة رقم  4التالية.
تــأكد من توقيع كل متســابق على شھــادة أحقيه المشــاركة و أصالة الخطبة وقم بتسليم كافة الشھادات لكبير المُــح ّكمين.
احرص على حصول المؤقتين على النمــاذج الخاصة بھم و أنھم على دراية واستيعاب لمھامھم.
احرص على حصول عدادي األصوات على النمــاذج الخاصة بھم وأنھم على دراية واستيعاب لمھامھم التي تشمــل
مُـالحظة المُتسابقين خارج القاعة ومتابعتھم واحداً تلو اآلخر) .يُمكنك تعيين شخص آخر ليقوم بھذه المھمة(.
تأكد من أن كبير المُــحكمين قد قام بالتحضير الجيد مع المحكمين وسلّــمھم النمــاذج الخاصة بھم.
تــأكد من إجادتك للـِـ ُّنـطق الصحيح لألسمــاء والعناوين المُــعقدة.

أثنـاء المسابقة:
 .1كبير المحكمين:
 .2االحتجاجات:
 .3التوقيت:

التقديم.
توضيح أن أي احتجاج تقدّم به أي متسابق أو مُــح ّكم ,يجب أن يُــحال مٌسبقا ً إلى كبير المُحكمين أو إليك
قبل إعالن الفائزين في نھــاية االجتماع.
أ( انطلق مع بداية مالحظتك ألول نقطة واضحة تعبر عن تواصل الخطيب.
ب( ُتضــاء اإلشارة باللون األخضر مع انتھــاء الدقيقة األولى ,وباللون األصفر عند دقيقة ونصف
وباللون األحمر عند انتھــاء دقيقتين ويبقى الضوء مُــشتعالً حتى ينتھي المتسابق من حديثه.
ج( يكون المُتسابق غير مؤھالً للتصويت وخـارج نطاق الفائزين إذا كانت مدة ُخطبته أقل من الحد
األدنى وھو دقيقة واحدة كــاملة أو تجاوز بحديثه الحد األقصى للوقت وھو دقيقيتن وثالثون ثانية.

قم بسرد قائمة ال ُخطباء حسب الترتيب.
 .4المــراكز:
 .5الھواتف الخلوية :اطلب منھم أن يقوموا بإغالقھــا.

قُــم ِبــمُنــاداة وتقديم كل مُتــسابق كما ھو موضح في الصفحة  , 4بدون أي تعليقات...

قُــم بقــراءة السؤال مرتين على ال ُمتســابق
أعلن دقيقة صمــت بعد كل إجابة كل متسابق

بعد انقضــاء دقيقة )أو دقيقتين إذا استلزم األمر( الصمت التي تتلو آخــر خطبة:
 .1اطلب من عدادي األصوات جمع وُ ريــقات التصويت ونمــاذج التوقيت.
 .2اطلب من عداد األصوات وكبير المُحكمين مُغــادرة القاعة لجمع وفرز األصوات.
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ختــامية البرنــامج




ســـلّم كل متســابق شـھــادة المشاركة.
أعــلن أسمــاء الفائزين حسب الترتيب العكسي وســلّم كل منھم شھـادات مشاركاتھم والدروع.
ھنئ المتسـابقين الذين لم تحـــالفھم فرصة الفوز بمراكز متقدمة وأشكــر جميع من قدم المساعدة.

قائمة مسابقة ال ُخطب االرتجالية
عنوان الخطبة

اسم المُتسابق

1
2
3
4
5
6
7
* الفــائزون الذين ُتــعـلن أسمــاؤھم ھم:



إن كان عددھم  5متسابقين أو أكثرُ :تعــلن المراكز الثالث ,الثاني ,واألول.
إن كان عددھم  4متسابقين أو أقلُ :تعلن المراكز الثاني واألول.
ترقيم خطة الترتيب

7

6

5

4

3

2

1

