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السادة  /أولٌاء األمور الكرام
تحٌة طٌبة ،،،

الموضوع  :مسابقة لكتابة الرسائل
تحت رعاٌة مهرجان طٌران اإلمارات لؤلداب تعلن إدارة المدرسة عن بدء مسابقة
آر جً إس جٌلفورد دبً لؤلطفال لكتابة الرسائل وهذه المسابقة أنشأت عام  2020م ،وإنها فرصة إلظهار
مهاراتك فً كتابة الرسائل والفوز بجائزة رائعة !
إن المفتاح الرئٌسً لرسالة جٌدة ٌكمن لٌس فقط فً الكلمات والنبرة التً تستخدمها ،ولكن أٌضا ً فً
فن الخط ،واختٌار الورق ،واألهم من ذلك كله ،الشعور الذي تثٌره فً المرسل إلٌه.
تحتفً مسابقة آر جً إس جٌلفورد دبً للؤلطفال لكتابة الرسائل بجمال الكتابة بخط الٌد والرسائل المصممة
جٌداً.
مُضُع ٌرا اٌعاَ ٌمٍسجان طٕسان اإلمازاخ ٌألداب ٌُ ( َخ ْٕ ُس َجٍِٕس) ذدَز مساتمح وراتح اٌمصح ٌٍرا
اٌعاَ حُي اٌصدالاخ اٌرٓ وىُوٍا عثس اٌسىٕهَ ،اٌروسٔاخ اٌرٓ ذرُق أوفسىا السرسجاعٍا مه جدٔدَ ،ال ذمرصس
اٌصدالاخ فمط عٍّ اٌثشس؛ إذ أن لساءذه ٌىراب جدٔد سرشعسن تُجُد صدٔك ُممسب.
ذسافمىا اٌىرة حرّ حٕه اإلورٍاء مه لساءذٍا ،وما ذثمّ أجزاء مىٍا عاٌمح فٓ عمٌُىاَ ،فٓ تعض األحٕان
ورروس اٌ ُممرطفاخ اٌرٓ أضحىرىا َاألخسِ اٌرٓ أتىد عُٕوىا َ.لد ومسأ اٌىراب ذاذً أوثس مه مسج ٌىعٕد ألذٌاوىا
اٌرازٔخ.
مس
اٌثسٔك اٌرْ أعطاوا إٔاي مُضُع اٌىرابٌَ .رٌه ٔظ ًَّ
اٌىراب خٕس جٍٕس ٌىا عٍّ ِّ
ُ
ِ
تنقسم المسابقة إلى الفئات العمرٌة التالٌة :
 األعمار من  8إلى  10عا ًما.
 األعمار من  11إلى  13عا ًما.
 األعمار من  14إلى  18عا ًما.
 أصحاب الهمم.
آخر موعد الرسال المشاركات ٌوم االثنٌن الموافق 2022/11/28م.
ٌ جب أال ٌتجاوز عدد الكلمات للرسالة وعنوانها عن  200كلمة (سٌتم استبعاد الرسائل المشاركة فً حال
تجاوزت عدد الكلمات المحددة).
ٌ كتب ( اسم الطالب الثالثً  +تارٌخ مٌالد الطالب  +الصف والشعبة  +عنوان الرسالة  +الرسالة ).
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( مع مالحظة أن بٌانات الطالب السابق ذكرها ال تحتسب من عدد الكلمات المحددة لكتابة الرسالة مع
عنوانها ،فعلى سبٌل المثالٌ :مكن إرسال ملف ٌحتوي على  220كلمة ،عبارة عن  200كلمة للرسالة مع
عنوانها (وهو العدد األقصى) ،باإلضافة إلى  20كلمة عبارة عن بٌانات الطالب التً تم ذكرها سابقا ).







ٌجب على الرسالة أن تكتب على وجه واحد من ورقة  A4باستخدام أجمل خط ٌكتب بالٌد.
الحد األقصى من الكلمات هو  200كلمة.
ٌجب على جمٌع المشاركات أن تكتب باستخدام أقالم حبر سائل أو جاف فقط .ال ٌسمح باستخدام أي نوع من
األقالم األخرى (مثل أقالم الرصاص أو أقالم الرصاص الملونة).
ٌسمح بالرسومات البسٌطة وتصامٌم الحدود واألعمال الفنٌة شرٌطة أال تؤثر على محتوى الرسالة أو
تغطٌه.
ٌجب تصوٌر الرسائل بدقة ووضوح ،وذلك بالحرص على استخدام طابعة أو الماسح الضوئً أو الماسح
الضوئً من الهاتف .وٌمنع التقاط الصورة من الهواتف.
ٌرجى ارفاق الرسالة بصٌغة ملف  PDFعلى اإلٌمٌل Dinaamagdy2020@gmail.com
ٌجب أن ٌتم استالم جمٌع الرسائل المشاركة قبل أو بحلول التوارٌخ المذكورة بصٌغة ملف PDF
تقدم األعمال باللغة العربٌة أو باللغة اإلنجلٌزٌة.
الجائزة:
سٌتم التواصل مع الفائزٌن عبر البرٌد اإللكترونً فً شهر ٌناٌر 2023م ،وسٌتم اإلعالن عن الفائزٌن
وتوزٌع الجوائز فً حفل تكرٌمً فً شهر فبراٌر 2023م.
الشروط واألحكام:
 ٌ جب على جمٌع المشاركٌن فً المسابقة أن ٌكونوا بدوام كامل (فً المدرسة أو التعلٌم المنزلً)
ومقٌمٌن فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
 المسابقة مفتوحة لجمٌع الطلبة مهما اختلفت قدراتهم وإمكانٌاتهم التعلٌمٌة ،بما فً ذلك أصحاب الهمم.
ٌ جب على المشاركٌن االحتفاظ بالنسخة األصلٌة للرسالة المكتوبة بخط الٌد.
 جمٌع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمهرجان طٌران اإلمارات لآلداب ومدرسة روٌال جرامر جٌلفورد
دبً.
ٌ رجى العلم أن جمٌع األعمال ٌجب أن تقدم من إبداعات المشارك ،وعلٌه سوف ٌتم استبعاد أي مشاركة
شخص آخر ،أو ٌحتوي على أي محتوى مقتبس من عمل آخر ،وٌشتمل ذلك
تتضمن أي جزء قام بكتابته
ٌ
االقتباس من اإلنترنت.
 المشاركة فً المسابقة تعنً الموافقة ضمنا َ على شروط وأحكام مؤسسة اإلمارات لآلداب ،مهرجان
طٌران اإلمارات لآلداب ومدرسة روٌال جرامر جٌلفورد دبً ،بما فً ذلك نشر المشاركات الفائزة،
واستخدام الصور الفوتوغرافٌة للمشاركٌن فً المواد اإلعالنٌة واألنشطة ذات الصلة وعند الحاجة لذلك.
وقد ٌحتاج الطلبة وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة إلى أخذ موافقة األهل بهذا الخصوص.
 ال ٌمكن استبدال أي جزء من الجائزة نقدًا أو بأي جائزة أخرى.
 لن تكون الجائزة قابلة للتحوٌل إلى شخص آخر.
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 المشاركة فً المسابقة غٌر مفتوحة لموظفً (أو أفراد أسرهم من الدرجة األولى) مؤسسة اإلمارات
لآلداب.
ٌ جب أن تتسع الرسالة على جانب واحد من ورقة  A4فقط وأال ٌتجاوز عدد الكلمات عن  200كلمة
(سٌتم استبعاد الرسائل المشاركة فً حال تجاوزت عدد الكلمات المحددة ).
 تقدم األعمال إما باللغة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة.
 سٌقام حفل توزٌع الجوائز فً شهر فبراٌر  2023ضمن فعالٌات مهرجان طٌران اإلمارات لآلداب.
أهم النصائح لكتابة رسالة فائزة:
تعتبر الرسالة المكتوبة الخطٌة شخصٌة أكثر بكثٌر من نظٌرتها الرقمٌة .تخلق الكتابة بخط الٌد واختٌار
القلم والحبر مزٌجا ً فرٌداً ٌسر العٌن والخاطر.
التفاصٌل الفنٌة:
 .1فكر فً القلم الذي تود استخدامه .نحن نحب أقالم الحبر السائلة ولكن ٌمكنك استخدام أي قلم حبر
ٌناسبك.
 .2النظر فً اختٌارك للحبر والورق .نوصً بالحفاظ على البساطة باستخدام الحبر األزرق أو األسود على
ورق أبٌض ،لكن الحبر الجمٌل ٌأتً بألوان عدٌدة وٌمكن أن ٌخلق نغمة قوٌة وممٌزة.
 .3عادة ما تبدو الحروف المكتوبة بخط الٌد أفضل على ورق أبٌض عادي ،ولكن قد ٌجد بعض األشخاص
أنه من األسهل الكتابة على ورق ُمس ّطر.
جمٌعا أو
 .4الحد األقصى لعدد الكلمات فً المسابقة هو  200كلمة .ال تشعر أنه ٌتعٌن علٌك استخدامها
ً
ملء كل مساحة فارغة على الصفحة .تذكر أنه فً بعض األحٌان ٌكمن الكثٌر فً البساطة.
 .5اكتب بعناٌة بأفضل خط لدٌك.
رائعا ،ولكن تأكد من سهولة قراءة الكتابة.
 .6استخدام نمط النسخ أو الرقعة فً الخط ٌمكن أن ٌعطً
مظهرا ً
ً
إذا كان النص شدٌد التفصٌل ،فقد ٌكون من الصعب على الحكام قراءته.
مبدعا فً الخط .إذا كنت ترغب فً وضع رسم توضٌحً صغٌر أو فقاعة فكرٌة أو
 .7ال تتردد فً أن تكون
ً
سهم ٌشٌر إلى جزء آخر من النصٌ ،مكنك ذلك .لكن تذكر :هذه مسابقة كتابة الخطابات ،ولٌست مسابقة
للفن أو الخط أو الرسم!
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المحتوى:
 .1فكر مل ًٌا فٌما ترٌد نقله.
 .2اإلبداع واألصالة فً محتوى الرسالة مهمان .اجعل الرسالة فرٌدة من نوعها أو ال ُتنسى.
 .3تأكد من أن القواعد اللغوٌة ،هجاء الكلمات وعالمات الترقٌم صحٌحة.
 .4سٌساعدك استخدام المفردات االنفعالٌة والتشبٌهات على إبراز رسالتك.
نصائح خاصة تتعلق بموضوع الرسالة:
جلٌس” ،إالم ترٌد أن توجه رسالتك .وأي كتاب ترٌد أن تخبر ذلك
فكر فً موضوع الكتابة وهو “خٌ ُر
ٌ
الشخص عنه.
االبتدائٌة والثانوٌة:
 هل كان ذلك الكتاب بمثابة صدٌق لك؟
 هل أردت استغالل الوقت فً قراءة ذلك الكتاب أكثر من مرة؟
 هل ألهمك الكتاب ل َت َتغٌر أو تكتشف شٌئا ً جدٌداً فً نفسك؟
 هل استمتعت بقراءة الكتاب مثلما تستمتع بقضاء بعض الوقت مع صدٌقك؟
 هل دعمك الكتاب فً الظروف الصعبة مثلما ٌفعل الصدٌق؟
جلٌس”؟ هل كان ذلك من خالل الشخصٌات فً الكتاب الذي قرأته؟ أو
كٌف ترى الكتاب على أنه “خٌ ُر
ٌ
ربما كان أسلوب الكتابة مقنعا ً بما ٌكفً لجعلك تنظر إلى المواقف من منظور مختلف؟ أو ربما كان الكتاب
بجانبك دائما ً فً جمٌع األوقات.
سنترك هذا األمر لكم وإلبداعاتكم! بالتوفٌق!
ٌحصل جمٌع المشاركٌن على شهادات مشاركة بعد إتمام عملٌة التسلٌم وإرفاق رسالتهم الخطٌة.
سٌقام حفل توزٌع الجوائز فً شهر فبراٌر  2023ضمن فعالٌات شهر القراءة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدٌرة المدرسة
األخت  /سمٌرة أٌوب
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