
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،العربية اللغة القسم رعاية تحت( بنين) اإلبتدائي قسم الهندية العالمية المدرسة أقامت
 22/10/2017 الموافق األحديوم  وذلك 7182-81 لعام  «العربية ألناشيدا مسابقة»

 لغة) العربية اللغة حب وغرسلدى الطالب  المواهب تنمية أهم هدف من إنشاء هذه المسابقة : 
 مستوى على شهائد على العربية وحصلوا قسم اللغة الطالبجميع  فيها شارك و الطالب لدى( القرآن
.الفصل  

األنشودة  على أساس كلماتثم تقييمهم  ،األساتذة قبل من الصفوف مستوى على الطالب ترشيح وتم
 تكريمهم وتممن قبل األستاذ منصور واألستاذة آمنة خاجة ولحنها ونطق األلفظ العربية نطقا صحيحا 

 إدارة حرص منطلق من االنشطة هذه وتأتي. سيد رفعت األستادة بتدائيةاإل القسم مديرة يد على
لدى الطالب الموهوبية الجوانب تقوية على المدرسة  

وتم بنجاح فائق الحمد هلل ةالمسابق خالل واضحا كان الطلبة تفاعل ان بالذكر والجدير   

 على مورهمأ وأولياء تفوقهم على الطالب أبناءها سيد رفعت المدرسة مديرة شكرت الختام وفي
.لهم  الدائمي والنجاح التوفيق هللا من راجيا المشاركة في ومساعدتهم المستمرة متابعتهم  

 

هللا عنه: الشعر يسكن به الغيظ، وتطفأ به الثائرة، ويتبلغ به ال عمر بن الخطاب رضي ق

 القوم، ويعطى به السائل

وقال: نعم الهدية للرجل الشريف األبيات يقدمها بين يدي الحاجة، يستعطف بها الكريم 

 ويستنزل بها اللئيم

 :قال ابن الرومي

 وما المجد لوال الشعر إال معاهد ... وما الناس إال أعظم نخرات

 :وقال أبو تمام الطائي

 ولوال خالل سنها الشعر ما درت ... بغاة العال من أين تؤتى المكارم؟

 
 



 

 

‘Recitation is about conveying a poem’s sense with its language’. 

The Department of Arabic III-V Boys’ section hosted the ARABIC Poem Recitation 

Competition on 22.10.2017. Students of IISJ participated enthusiastically in the 

Competition. The selected students from each class recited poems with proper pitch, voice 

inflection and volume. This was conducted to signify the importance of poetry in learning 

and improving the language skills. This has also motivated the students towards further 

improvement in their academic performance. The event brought out the talent of the 

students. It was a successful event among all Arabic students. 

 
 

 

               

 

 

             ARABIC COORDINATOR: MRS AFIRAH 

                   HEAD MISTRESS: RAFFAT SAYED 

S.NO NAME OF STUDENT CLASS POSITION 
 

1 AHMED A. SHAKOOR IIIB1 FIRST 

 2 JASEEL IIIB3 SECOND 

3 YOUSUF BILAL IIIB1 SECOND 

4 AHMED HAJOR IIIB11 THIRD 

5 HAMMAD KALIM IIIB11 THIRD 

6 FAZAN IQBAL IIIB11 CONSOLATION 

7 YASEEN AMMAR IIIB2 CONSOLATION 

8 HUSSAIN IMTIYAZ IIIB2 CONSOLATION 

S.NO NAME OF STUDENT CLASS POSITION 

 1 SAAD ARSHAD VB9 FIRST 

2 IBRAHIM SHEIKH VB12 SECOND 

3 MD.ZAID KHAN VB9 THIRD 

4 SIBT A.GHAFOOR VB12 THIRD 

5 HAMDI ASLAM VB3 CONSOLATION 

6 ABDUL QAWI VB3 CONSOLATION 

S.NO NAME OF 
STUDENT 

CLASS POSITION 
 

1 ABDULLAH KHAN IVB1 FIRST 

2 ABDULLAH 
FAZLUR RAHMAN 

IVB1 SECOND 

3 SALMAN V. IVB1 THIRD 

4 SHADAB QAMAR IVB3 THIRD 

5 HAMZA SAYED IVB1 CONSOLATION 

6 YASEEN ASHRAF IVB9 CONSOLATION 

7 MUHAMMAD 
ZAID 

IVB9 CONSOLATION 


