
 ( مبادرة الخط المستدام )  مسابقة الخط المبھر

 تحت شعار ( بأناملي أضع بصمتي ) مبادرة الخط المستدام 

 / أبوظبي المسابقة تحت إشراف روضة المشرف

 شروط المسابقة : 

 أن تكتب العبارات أو القصص بخط یوضح كاتبھ نوع الخط الذي كتبت بھ . .1

 بالتھنئة بالعید وعام التسامح .أن تكون العبارات والقصص مرتبطة  .2

 أن یشارك الطالب في مسابقتین كحد أقصى إلفساح المجال ألكبر عدد من المتسابقین . .3

أن یظھر المشارك في المقطع المصور كامالً وھو یخط العبارات أو القصة بیده ، ویقرأ ما یخطھ بصوت مسموع ،  .4

 ـُظھر یده ووجھ أثناء الخط.وتكون عدسة التصویر مثبتة علیھ أثناء الكتابة ، فت
 

 الفئات المستھدفة : 

الفترة 
 آلیة التنفیذ الفئة المستھدفة األھداف اسم المسابقة الزمنیة

مایو  7من 
 10إلى 
 2019یونیھ 

  
  

مسابقة 
الخط 
 المبھر

  
  
  
  

تنمیة المھارات الكتابیة    ·
 ألطفال الروضة.

أطفال الروضة (    -
 روضة أولى وثانیة ) 

استقبال ترشیح الفئة المستھدفة من خالل مجموعة     .1
 عبر ( واتس آب ) و وسائل التواصل األخرى .

تحبیب األطفال في    ·
 الخط العربي.

أصحاب الھمم ( العمر    -
 6إلى  3العقلي من 
 سنوات ) 

  
  
  

 نسخ جمل ، أو قصة عن العید وربطھما بالتسامح.   .2

المھارات الحركیة  تنمیة ·
 م عبر ( یوتیوب) انشرھا بقناة الخط المستد   .3 والبصریة لدیھم.

تنمیة الثقة بالنفس     ·
 وروح المنافسة فیما بینھم.

سیتم التصویت ، والفائز ھو من سیحصل على    .4
أعلى نسبة تصویت ، والفائز التالي من خالل التحكیم من 

سیكون ھناك فائزان واحد أي أنھ فریق التحكیم . ( 
 ) . مبالتصویت واآلخر بالتحكی

  

إكسابھم مھارة      ·
تواصلیة اجتماعیة ، وھي 

 تھنئة اآلخرین بالعید.

شھادات والثالث سینال الفائز األول میدالیة والثاني     .5
 فوز ، وجمیع المشاركین شھادات مشاركة.
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استقبال ترشیح الفئة المستھدفة   .1 طالب الروضة - الروضة والحلقة األولى.تنمیة المھارات الكتابیة ألطفال  ·
من خالل مجموعة عبر ( واتس 

 آب ) و وسائل التواصل األخرى .
 طالب الحلقة- األطفال في الخط العربي. تحبیب ·

  األولى
  

ة عیدكم تسامح جملتشكیل   .2
 .بخامات البیئة بطریقة مبتكرة 

م عبر انشرھا بقناة الخط المستد  .3 لدیھم.المھارات الحركیة والبصریة  تنمیة ·
 ( یوتیوب) 

  الثقة بالنفس وروح المنافسة بین الطالب. تنمیة ·
 
 
 
 
أصحاب الھمم (  

 7العمر العقلي من 
 سنوات )  12إلى 

  
 

سیتم التصویت ، والفائز ھو   .4
من سیحصل على أعلى نسبة 

تصویت ، والفائز التالي من خالل 
أي التحكیم من فریق التحكیم . ( 

أنھ سیكون ھناك فائزان واحد 
 ) . مبالتصویت واآلخر بالتحكی

وھي تھنئة وتواصلیة مھارة اجتماعیة الطالب  إكساب ·
 بالعید.اآلخرین 

سینال الفائز األول میدالیة   .5
شھادات فوز ، والثالث والثاني 

وجمیع المشاركین شھادات 
 مشاركة.

السعي لتحقیق التنمیة المستدامة للبیئة من خالل إعادة -
 التدویر.

إكساب الطالب مھارة التعبیر عن فكرة بشكل علمي -
 تطبیقي

 تنمیة روح االبتكار واإلبداع.-

 

الفترة 
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مسابقة 
الخط 
 المتألق

  
  
  
  

تنمیة المھارات       -
الكتابیة لطالب الحلقة 

 .األولى
 طالب الحلقة األولى-

الفئة المستھدفة من خالل استقبال ترشیح    .1
مجموعة عبر ( واتس آب ) و وسائل التواصل 

 األخرى .
حب الطالب  تنمیة ·

 .للخط العربي

أصحاب الھمم ( العمر  -
سنوات  7العقلي من 

 سنة )  12إلى 
  
  
  

نسخ جمل، أو قصة عن العید وربطھما   .2
 بالتسامح.

میة المھارات الحركیة تن-
 نشرھا بقناة الخط المستدام عبر ( یوتیوب)    .3 .الطالبوالبصریة لدى 

تنمیة الثقة بالنفس     -
وروح المنافسة بین 

 .الطالب

سیتم التصویت ، والفائز ھو من سیحصل على    .4
أعلى نسبة تصویت ، والفائز التالي من خالل التحكیم 

من فریق التحكیم . ( أي أنھ سیكون ھناك فائزان 
 بالتصویت واآلخر بالتحكي ) .واحد 

إكساب الطالب مھارة      ·
اجتماعیة وتواصلیة وھي 

 .تھنئة اآلخرین بالعید

سینال الفائز األول میدالیة والثاني والثالث   .5
 شھادات فوز ، وجمیع المشاركین شھادات مشاركة.
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مسابقة 
الخط 

 التكنولوجي
 
 
 
 
 

 جمیع الفئات نمیة المھارات الكتابیة للمشاركینت-
  

  
  
  
  

استقبال ترشیح الفئة المستھدفة    .1
من خالل مجموعة عبر ( واتس 

 آب ) و وسائل التواصل األخرى .
تشكیل جملة عیدكم تسامح من   .2 .حبیب األطفال في الخط العربيت-

خالل توظیف التكنولوجیا المحببة 
 لدیھم .

نمیة المھارات الحركیة والبصریة لدى ت-
 .الطالب

نشرھا بقناة الخط المستدام عبر     .3
 ( یوتیوب) 

نمیة الثقة بالنفس وروح المنافسة بین ت-
 .الطالب

سیتم التصویت ، والفائز ھو     .4
من سیحصل على أعلى نسبة 

تصویت ، والفائز التالي من خالل 
( أي التحكیم من فریق التحكیم . 

أنھ سیكون ھناك فائزان واحد 
 ) . مبالتصویت واآلخر بالتحكی

إكساب الطالب مھارة اجتماعیة وتواصلیة  -
 .وھي تھنئة اآلخرین بالعید

سینال الفائز األول میدالیة    .5
شھادات فوز ، والثالث والثاني 

وجمیع المشاركین شھادات 
 مشاركة.

بناء التعلم والمسابقات من خالل اھتمامات -  
الطالب واستعداداتھم ومیولھم وأھوائھم 

 باستخدام التكنولوجیا المحببة لدیھم.

إكساب الطالب مھارة التعبیر عن فكرة -
 تطبیقي بشكل علمي

 تنمیة روح االبتكار واإلبداع.-
 

الفترة 
 الزمنیة

اسم 
 المسابقة

الفئة  األھداف
 المستھدفة

 آلیة التنفیذ

مایو  7من 
 10إلى 

یونیھ 
2019 

 
 
 
 
 

مسابقة 
خطوط 
 وبصمات

 
 
 
 
 

تنمیة المھارات لجمیع  -
 .المشاركین

للمعلمین 
والمعلمات 

وأولیاء 
األمور 

 والمشاھیر 
  

  
  
  
  

استقبال ترشیح الفئة المستھدفة من خالل مجموعة عبر (    .1
 واتس آب ) و وسائل التواصل األخرى .

تنمیة المھارات الكتابیة للفئات  ·
 .المشاركة

كتابة جملة عیدكم تسامح باستخدام التكنولوجیا أو كتابتھا    .2
 على ورق.

تنمیة المھارات الحركیة ·
 .والبصریة للمشاركین

 نشرھا بقناة الخط المستدام عبر ( یوتیوب)    .3

نمیة الثقة بالنفس وروح ت ·
  المنافسة

سیتم التصویت ، والفائز ھو من سیحصل على أعلى نسبة     .4
تصویت ، والفائز التالي من خالل التحكیم من فریق التحكیم . 

( أي أنھ سیكون ھناك فائزان واحد بالتصویت واآلخر 
 ) .بالتحكي 

إكساب المشاركین مھارة  ·
اجتماعیة وتواصلیة وھي تھنئة 

 .بالعید اآلخرین

سینال الفائز األول میدالیة والثاني والثالث شھادات فوز ،    .5
 وجمیع المشاركین شھادات مشاركة.

  



بناء التعلم والمسابقات من خالل -
اھتمامات المشاركین واستعدادتھم 

باستخدام ومیولھم وأھوائھم 
 التكنولوجیا المحببة لدیھم

اكساب المشاركین مھارة التعبیر -
 عن فكرة بشكل عملي تطبیقي

 تنمیة روح االبتكار واإلبداع-

 


