
 مسابقة مجمع المغة العربية األردني لألطفال

 "أحب لغتي العربية "

 بالتعاون مع مبادرة )ض(

 مٕٕٕٓ

يسّر مجمع المغة العربية األردني أن يعمن عن مسابقة لألطفال عمى مستوى المممكة 
بالتعاون مع مبادرة )ض( إحدى مبادرات مؤسسة م، ٕٕٕٓليذا العام " أحب لغتي العربية"

بيدف تشجيعيم وتنمية قدراتيم اإلبداعية ومواىبيم المتعددة في التعبير عن حبيم ولي العيد، 
 .لمغتيم األم، المغة العربية

 أواًل: شروط المسابقة:

إلى المشاركة لألطفال في مسابقة النصوص النثرية والمطالعة )قراءة في كتاب(، مقسمة  -ٔ
(. أما المشاركة في مسابقة الرسم والخط ٚٔ-ٖٔ( و)ٕٔ-ٚفئتين عمريتين: من سن )

(، بحيث ُيْفَرُز لكل ٚٔ-ٗٔ( و)ٖٔ-ٓٔ( و)ٜ-ٚالعربي فمقسمة إلى ثالث فئات عمرية: )
 فئة فائٌز في الجائزة األولى والثانية والثالثة. 

األربع اآلتية: الرسم، والخط  االلتزام بتقديم عمل واحد فقط في إحدى فئات المسابقة -ٕ
العربي، وفئة النصوص النثرية )أفضل نص نثري(: )قصة، ومقالة، وخاطرة، ومقامة، 

 ورسالة(، والمطالعة )قراءة في كتاب(.

موضوع المسابقة وال فئة الرسم، بحيث يمتزم المشارك بتقديم لوحة فنية تعبر عن  ●
 . خرج عنوت
تيار أحد خطوط ونصوص المسابقة المحددة كما فئة الخط، بحيث يمتزم المشارك باخ ●

 يأتي: 
 :نسخخط ال -ٔ

 "َمْن ذاَق ُظممَة الجيِل أدرَك أنَّ العمَم نوٌر". .ٔ
 "َوِسَع َرّبي ُكلَّ َشيٍء ِعْمماً". .ٕ



 :لرقعةخط ا -ٕ
 "َوَما ُأوِتيُتم مَِّن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمياًل". .ٔ
 "بالِعمِم َترقى اأُلمُم وباأَلخالِق تُسوُد". .ٕ

 :ديوانيخط الال -ٖ
 "الَحمُدهلِل رب العالمين". .ٔ
 " الِحْمم َسيُِّد اأَلْخالِق". .ٕ

فئة النصوص النثرية )أفضل نص نثري(: )قصة، ومقالة، وخاطرة، ومقامة، ورسالة(،  ●
 . خرج عنويموضوع المسابقة وال بحيث يعّبر النص المشارك عن 

المطالعة )قراءة في كتاب(: بحيث يقدم الطالب ممخصات لخمسة كتب قرأىا حّدًا  ●
أقصى، وكل ممخص بمئة كممة، وتكون متنوعة في حقول األدب المختمفة والجغرافيا 

 وتاريخ األردن والحضارات العربية واإلسالمية. 

 المغة ر عن حبفي التعبيأن يعّبر العمل المقدم عن موضوع المسابقة وال يخرج عنو،  -ٖ
 .األم، المغة العربية

أن تكون األعمال المقدمة خاصة بالمسابقة وحديثة؛ فال تكون منشورة، وال مقدمة ألية  -ٗ
 مسابقة أخرى.

  التسجيل في المسابقة عبر الرابط اآلتي: -٘

 https://forms.gle/5JRTXy1hnBEfPKt6A  

أن تكون األعمال الفنية في فئتي الرسم والخط صورة إلكترونية بمعرض دقة ال يقل عن  -ٙ
)بيكسل(، أما األعمال المشاركة في مسابقة المطالعة وأفضل نص نثري فتكون بصيغة  ٓٓٗ

(pdf( أو )word .) 

عمل األصمي لتقديمو إلى المجمع عندما يطمب منو رك بفئات الجائزة الفنية بالايحتفظ المش -ٚ
 ذلك.

https://forms.gle/5JRTXy1hnBEfPKt6A


 األعمال الفائزة تصبح من حق المجمع وال يجوز المطالبة بيا. -ٛ

م(، واألعمال التي تصل بعد ىذا ٕٕٕٓ/ ٔٔ/ٔينتيي تسمم األعمال المشاركة في ) -ٜ
 التاريخ لن تدخل في المسابقة.

 في مسابقات المجمع. ال تقبل مشاركة الفائزين في دورات سابقة -ٓٔ

 ال تقبل المشاركة إذا أخّمت بأي شرط من شروط المسابقة. -ٔٔ

 تعمن النتائج في وقت يحّدد وُيعمن عنو الحقًا. -ٕٔ

 

 ثانيًا: جوائز المسابقة:

سوف تعرض األعمال المشاركة عمى محكمين من ذوي االختصاص، وسيكون ىناك ثالثة 
 يمنحون جوائز مالية عمى النحو اآلتي: فائزين في كل فئة من فئات المسابقة

 دينار. ٓٓ٘الجائزة األولى: 

 دينار. ٓٓٗالجائزة الثانية: 

 دينار. ٖٓٓالجائزة الثالثة: 

ضافة إلى الجائزة المالية، يحصل كل فائز عمى شيادة تقدير توّثق الفوز، كما ستعرض  وا 
عمى ىامش حفل توزيع  األعمال الفنية الفائزة ضمن معرض يقيمو المجمع ليذه الغاية

 الجوائز.


