مــشــروع العربية لغتي
تعلن
أســرة اللغة العربية بمــدرســة األنــصــار الــعــالــمــيــة
عن انطالق

مــســابــقــة أجمل قصة
الــدورة الثانية عشرة
م2017 / 2016 لـلـعــام الدراسي
الفئة المستهدفة
تالميذ وتلميذات الصف األول االبتدائي

The Arabic department at
Al Ansar International School announces
The best Story’’ Competition – for Grade 1“
Under the project Arabic is my language
2017 / 12th session – Academic year 2016
 إلى13/4/2017 يستمرتسليم المشاركات لمعلمات اللغة العربية مــن يوم الخميس
م2017 /20/4 يوم الخميس
 م2017 / 4 / 27 يــجــرى الــتــحــكــيــم فــي يوم الخميس



.ينال الثالثة األوائل في كل فئة شهادات تقدير وجوائز عينية
.  شهادات مشاركة%75 ينال الحاصلون على نسبة











‘’Arabic best story book’’ should be submitted to the Arabic teacher starting from Thursday, 13 th
April 2017 till Thursday, 20th April 2017.
Judging of the Competition will take place on Thursday, 27 th April 2017.
The first 3 winners will receive gifts and certificates.
After honoring the first 3 winners, certificate of participation will be given to those who will score
75% and above according to the judging committee.

Dear parents,
The school is conducting a competition of “The Arabic best story”.
Rubrics to select the stories are as followed:
1. The story has to be written by the students in Arabic.
2. It should be innovative and imaginative.
3. The student is allowed to write a story which he/ she read recently by summarizing it in few
lines.
4. Parents are allowed to help students by correcting the spelling mistakes.
Due date for submitting the story is on Thursday, 20th April 2017.
Thanks for your cooperation

مسابقة أجمل قصة
م7102-7102
الطالبة/المكرم ولي أمر الطالب
تحية طيبة
:تجري المدرسة مسابقة (أجمل قصة) ويراعى في القصص المشاركة في المسابقة ما يلي
.  تكون القصة بخط الطالب.0
.  تكون مصممة بطريقة يبتكرها الطالب نفسه.7
. ممكن أن تكون مستمدة من خياله أو مما قرأ.3
.  تكون موجزة في أسطر قليلة.4
.  ويمكن لولي األمر مساعدة الطالب في تصحيح األخطاء اإلمالئية، هذا
 م7102/4/71 آخر موعد الستالم المشاركات هو يوم الخميس
وشكرا ً لتعاونكم

