
 وزارة التربية والتعليم 

 1المدرسة النهيانية للتعليم األساسي ح

السالمة الرقميةمسابقة   

والتي تسعى    ، تم طرح مسابقة السالمة الرقميةفي المدرسة  من ضمن مبادرات كاتب النهيانية

 لتحقيق عدة أهداف:

 القصصية.والكتابة قدراتهم اإلبداعية في مجال الكتابة  إلظهار  بةإتاحة الفرصة للطل .1

 تنمية روح التنافس بين الطلبة. .2

 لبة. زرع فكر السالمة الرقمية في أذهان الط .3

   :شروط المسابقة

 الصف األول: 

بشخصية واحدة أو أكثر من شخصيات السالمة جمل تتعلق   فقرة أو خمسةأو قصة كتابة  .1

 الرقمية )ناصر، وديمة، راشد، النقيب منصور، الجوكر(. 

 كلمة.   20إلى  10ما بين بعد كلمات  أن تكتب القصة أو الفقرة أو الجمل   .2

 .المستهدفةتتناسب مع الفئة العمرية التي فصيحة العربية الغة الل الكتابةتستخدم في أن  .3

  الحدث،  الشخصية،) عناصرها من  فيها تتوافر إذا اختار الطالب كتابة قصة فعليه أن   .4

 . المكان( الزمان،

 وجذاباً.القصة هادفاً الفقرة أو أن يكون عنوان  .5

 الفقرة أو الجمل بخط الطالب.القصة أو أن تكتب  .6

 . الب وتأليفهالمشاركة من كتابة الط أن تكون .7
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 الصف الثاني:  

فقرة أو قصة تتعلق بشخصية واحدة أو أكثر من شخصيات كتابة  .1

 السالمة الرقمية )ناصر، وديمة، راشد، النقيب منصور، الجوكر(.

 كلمة. 80إلى  50أن تكتب الفقرة أو القصة بعدد كلمات ما بين  .2

تتناسب مع الفئة التي  فصيحة العربية الغة الل أن تستخدم في الكتابة .3

 .المستهدفةالعمرية 

 الزمان، الحدث، الشخصية، ) عناصرها من فيهاتتوافر إذا اختار الطالب كتابة قصة فعليه أن  .4

 .المكان(

 وجذاباً.القصة هادفاً الفقرة أو أن يكون عنوان  .5

 تكتب الفقرة أو القصة بخط الطالب.أن  .6

  المشاركة من كتابة الطالب وتأليفه. أن تكون .7

 

 الصف الثالث والرابع:

 .فقطأن يتقدم المتسابق بقصة قصيرة واحدة  .1

 بخط الطالب.  ةتكتب القص .2

 كلمة(  150 -100ما بين )  الصف الثالث - كتب القصة بعدد الكلمات المبينة أدناه:أن ت .3

 . كلمة( 200- 150ما بين ) الصف الرابع -                                     

 .المستهدفةتتناسب مع الفئة العمرية التي فصيحة العربية الغة الل أن تستخدم في كتابة القصة .4

شخصية واحدة أو أكثر من شخصيات برنامج السالمة الرقمية المطبق في أن تُظهر القصة الُمقدمة  .5

 (.الجوكرالمدرسة )ناصر، وديمة، راشد، النقيب منصور، 

 .المكان( الزمان، الحدث، الشخصية،)ها من القصة عناصرفي أن تتوافر  .6

 وجذاباً.أن يكون عنوان القصة هادفاً  .7

 .أخرىلم يقتبسها من قصص و تأليفه،التي شارك بها من  ةالقص أن تكون .8



يكتب الطالب القصة في كراس أو دفتر التعلم عن بعد ومن ثم يرسل صورة   •

   لكل صف. إلى معلمة اللغة العربيةمن الكتابة 

 تحكيم في المدرسة.المقدمة للتحكيم من قِبل لجنة  المشاركات  جميع تَخضع •

         2021/ 10/02إلى     02/02/2021 من المسابقة: فترة

  المسابقة:جوائز  

مرحلةالمركز   • كل  من  بقيمة    :األول  كاتب    درهم  100جائزة  وسام  إلى  باإلضافة 

 .  LMS المنصة الذكية فينقطة  300النهيانية والذي يعادل 

المنصة    في نقطة   250وسام كاتب النهيانية والذي يعادل    من كل مرحلة:  المركز الثاني •

 .  LMS الذكية

المنصة    في نقطة    200وسام كاتب النهيانية والذي يعادل    المركز الثالث من كل مرحلة: •

   .  LMS الذكية

المنصة  في  نقطة    100سام كاتب النهيانية والذي يعادل  و جميع المشاركين سيحصلون على   •

 باإلضافة إلى شهادة شكر إلكترونية من المدرسة.   LMSالذكية 

         

 


