
1 

 

ICCI ACADEMY 
Arabic Spelling Bee (2021) 

Dear parents, 

Assalam Alaikum.We would like to inform you about the ICCI Academy 

Arabic Spelling Bee. 

The grades are participating in Arabic Spelling Bee will be (K-G -8th) grade. 

Spelling Bee Rules: 

1- The words used in the spelling Bee will be selected from the book (Iqra 

Arabic Reader) for level 1-2- 3-4- 6) for 5th and 6th grad I will be using 

Al-Afaq book, level 5. The K-G level, words will be chosen from 

different books. You can find the words on the attached work sheets, 

also I will have a special list for the beginners.  

2- The competition will be in writing. 

3- Special writing materials will be provided to the students. 

4- Each student will be given 20 seconds to write the spelling word and to 

show it to the judge. 

5- If the participant doesn’t finish in the allotted time he/she will be 

disqualified. 

6- The participant has the right to correct himself during the allotted time. 

7- The participant must say “finish” when he/she is done. If the student 

runs out of time, the word will be judged as it is. His/her writing may 

not be changed. 

8- A misspelled word will not be given to the next participant. He/she will 

be given a different word. 

9- The spelling words should be written according to fus-ha. 

10-The participant should write Hamza's correctly. 

11-The participant should distinguish between Ta’a Marbotah and the letter 

Ha’a. 

12- The participant should write the different between Ya’a and Alif 

Maqsurah. 

13- If the participant finishes the primary worlds list, He/she will be given 

extra words from the upper grades to determine their level in this 

competition. 

The semifinal will be on Thursday. March.11,2021 

The final will be on Thursday (3/18/2021) 

If you have any questions, please feel free to contact me by person or Email 

me at:  sawsan123alsawi@gmail.com 
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 قوانين مسابقة التهجئة

 الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سيشارك و باللغة العربية لهذا العام الدراسيّ   اإلعالن عن مسابقة التهجئة إلى األهالي الكرام أود  

ّ الصّ الب في الطّ في هذه المسابقة ِ   (الثامن الصفّ  وضة إلىالرّ صف ُ) :ليةفوف التا

 قوانين المسابقة:  
 ىقرأ للقراءة( من المستوى األول وحتى المستواكلمات المسابقة من كتاب ) تيارخقد تم ّال .1

صف الكلمات المعطاة لمن كتاب )اآلفاق (و طالب الصف الخامس والسادس ولالخامس 

 .كلمات للطالب المبتدئينكما توجد قائمة  السنةالدراسيةستكون مما درسناه في هذه فالروضة 

 كتابةً .ستكون المسابقة  .2

 خاصة   للكتابة عليها أثناء المسابقة. الب بمواد  سأقوم بتزويد الطّ   .3

 لكتابة الكلمة. عشرون ثانية ً عطىسيُ  طالب   كل   .4

 إذا لم ينتِه الطالب من كتابة الكلمة المعطاة في الوقت المحدد له فإنه سيخرج من المسابقة. .5
 .عشرون ثانيةً  وهونفسه في الوقت المسموح له  للطالب أن يصححَ يحَق  .6

وبعد قوله لهذه العبارة  انتهيت(على المتسابق أن يعلن عن انتهائه من الكتابة بقول عبارة)  .7

 ها.له تغيير خذ الكلمة كما هي وال يحق  ؤست

 .الكلمة التي يخطئ الطالب في تهجئتها لن تعطى لطالب ٍ آخر .8

 كلمات المسابقة وفقاً لقواعد اللغة العربية الفصحى.يجب أن تكتب  .9

 يجب على الطالب أن يوضح نوع الهمزة أثناء الكتابة. .10

 همزة على ألف مثال: سأ َلَ  .1

 همزة على واو مثال: المؤمنين .2

 همزة على كرسي مثال: المائدة .3

 همزة على السطر مثال) السماء( .4

 اء المبسوطة / الهاء أثناء الكتابة..يجب على المتسابق توضيح التاء المربوطة / الت11

 مثال) كتبت / معلمة/ أبوه(

 . يجب على المتسابق توضيح الفرق بين األلف المقصورة والياء أثناء الكتابة.12

 مثال) الصغرى / معلمتي(

 . حروفاً منفصلةً  كتابة الكلمةوصف الروضة . يحق للطالب في الصف األول 13

وسأقوم  احتياطية   عند تساوي المتسابقين للفصل بينهم في المستوى. سأقوم بتوزيع كلمات  14

 .باختيارها من كلمات الصفوف العليا

  .03/11/2021الخميس ستكون التصفية في يوم*

 03/18/2021 لخميسا في يومالمسابقة النهائية  ستكون*


