دليل مبادرة لغة اليتيم األول

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،،،
ـإن جمعيــات رعايــة األيتــام فــي بالدنــا الطاهــرة تنعــم بعنايــة خاصــة مــن لــدن قيادتنــا الرشــيدة وتحظــى بحاضنــة شــعبية عريضــة تؤمــن برســالتها
فـ ّ
وتدعــم أنشــطتها وتنتظــر منهــا المزيد .

تلــك العنايــة مــن القيــادة الحكيمــة وذلــك الدعــم الشــعبي المنبثــق عــن إيمــان عميــق بــدور هــذه الجمعيــات التــي تعمــل علــى احتــواء شــريحة
غاليــة مــن أبنــاء الوطــن وتســعى لتمكينهــا فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة يجعلهــا أمــام مســؤولية عظيمــة تتمثــل فــي تعزيــز أدوارهــا وتحديــث
برامجهــا وأنشــطتها وبــذل وســعها فــي تمكيــن هــذه الفئــة العزيــزة.

ومــن هــذا المنطلــق نضــع بيــن يــدي أبنائنــا الكــرام طبقــاً معرفيــاً تنافســياً جديــداً يمــد عقولهــم بالثــراء المعرفــي ويبعــث فــي نفوســهم روح
التحــدي والتنافــس الشــريف هــو ( مبــادرة لغــة اليتيــم األول ) .

وتأتــي هــذه المبــادرة اســتجابة للمبــادرة الكريمــة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين

أميــر منطقــة مكــة المكرمــة «ملتقــى مكــة الثقافــي» تحــت شــعار «كيــف نكــون قــدوة بلغة القــرآن؟» وهــي مبــادرة اجتماعيــة قيميــة وتوعوية
تهــدف إلــى حــب اللغــة العربيــة واالعتــزاز بها.
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وصف المبادرة
مبــادرة قيميــة ثقافيــة تســعى لتعزيــز قيمــة اللغــة العربيــة وفنونهــا فــي نفــوس األيتــام وتحبيبهــا إليهــم وتكريــس ممارســتها فــي حياتهــم
اليوميــة باعتبارهــا لغــة اليتيــم األول (محمــد صلــى هللا عليــه وســلم) .

وتشــمل مبــادرة «لغــة اليتيــم األول» جميــع أيتــام مــدن ومحافظــات المنطقــة لخلــق بيئــة معرفيــة وتنافســية كبيــرة تســاهم فــي تحقيــق
مخرجــات عظيمــة مــن خــال مســارين مختلفيــن.

أهداف المباردة

المساهمة في تحقيق شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟)

تعزيز استخدام اللغة العربية لدى األيتام

اكتشاف مواهب األيتام في اللغة العربية وصقلها وتنميتها

استثمار الموهوبين من األيتام للوصول بهم إلى مرحلة االكتفاء الذاتي

التقاء قيادات جمعيات رعاية األيتام بالمنطقة لتبادل الخبرات
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الشريحة المستهدفة
األيتام المسجلون في جمعيات
ومؤسسات رعاية األيتام
بمنطقة مكة المكرمة
من سن  12إلى  20سنة
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مسارات المبادرة
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أوال
ً

المسار التنافسي

يشمل المسار التنافسي ستة مجاالت من فنون اللغة العربية

1

مسابقة القرآن الكريم

مســابقة يتــم فيهــا اختبــار المشــاركين مــن محفوظاتهــم مــن

2

مسابقة «نفائس الشعر» لحفظ المعلقات

يحفــظ المشــارك فــي هــذه المســابقة عشــرين بيتــاً مختــارة

القــرآن الكريــم بطلــب مــن لجنــة مختصــة بذلــك حســب الفــروع

مــن إحــدى معلقــات الشــعر العربــي الســبع بحســب اختيــاره

المنتميــن إليهــا وهــي :

ويلقيهــا أمــام لجنــة مــن أســاتذة اللغــة العربيــة.

الفرع األول
حفظ القرآن

كامال
الكريم
ً

الفرع الثاني

الفرع الثالث

حفظ عشرين جزءاً

حفظ عشرة أجزاء

من القرآن الكريم

من القرآن الكريم

شروط المسابقة
•المشاركة فردية.

•أقصى عدد للمشــاركة في الفــرع الواحد ( )3أبناء لكل جمعية.
•الحفــظ المتقن عن ظهر قلب.

•التقيــد بأحكام التالوة والتجويد.

شروط المسابقة
•المشاركة فردية.

•يشــارك في المســابقة طالبان كحد أقصى من كل جمعية.

•حفــظ ( )20بيتــاً مــن المعلقــة التــي يختارهــا المتســابق وضبطهــا
ضبطــاً محكمــاً .

•إلقاء القصيدة بأســلوب أدبي يناسب الشعر.

•التقيد بالموعد المحدد للمســابقة.

•التقيد بالموعد المحدد للمســابقة.
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3

مسابقة فصيح الملتقى

4

مسابقة الخط العربي

هــي مســابقة فــي فــن الخطابــة تقــوم علــى إبــراز المهــارات

يقــوم المشــاركون فــي هــذه المســابقة بإبــراز براعتهــم فــي

اللغويــة واإللقائيــة للمتســابقين وتقييمهــم علــى ذلــك مــن

كتابــة الخــط العربــي بأحــد أشــكاله المتعــددة.

قبــل لجنــة مختصــة.
شروط المسابقة
•المشاركة فردية .

•تشــارك كل جمعية بطالبين كأقصى حد .

•تضميــن المحتــوى الخطابي بعض الفنون األدبية .

•تناســق أفكار المحتوى الخطابي ووضوحها وتسلســلها .

شروط المسابقة
•المشاركة فردية.

•تشــارك كل جمعية بطالبين كأقصى حد.
•التقيد بالموعد المحدد للمســابقة.

•مــدة اإللقــاء ال تقــل عن ( )5دقائق وال تزيد عن (  )10دقائق .
•التقيد بالموعد المحدد للمســابقة .
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مسابقة «ملحمة اللغة الخالدة»

6

المسابقة الثقافية األدبية العامة

مســابقة جماعيــة يجســد فيهــا المشــاركون موضوعــاً مــن

يقــوم المشــاركون فــي هــذه المســابقة بإبــراز براعتهــم فــي

موضوعــات اللغــة بأســلوب حــواري أو تمثيلــي بديــع مــع

كتابــة الخــط العربــي بأحــد أشــكاله المتعــددة.

مقطوعــات إنشــادية عذبــة.
شروط المسابقة
•المشاركة جماعية .

•ال يقل عدد المشــاركين عن ثالثة طالب من كل جمعية .

•تتمحــور الملحمــة حــول موضــوع أو قضيــة أو شــخصية متعلقــة
باللغــة العربيــة.

شروط المسابقة
•المشاركة جماعية.

•تشــارك كل جمعية بطالبين كأقصى حد.

•على الفرق المشــاركة التقيد بالموعد المحدد للمســابقة.

•مــدة العرض ( )20 – 10دقيقة .

•احتواء الملحمة على مشــاهد مسرحية وإنشاد.

•التقيد بالموعد المحدد للمســابقة .
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ً
ثانيا

المسار المعرفي

يشمل المسار المعرفي عدة أنشطة معرفية تثقيفية تركز على تعزيز استخدام اللغة العربية ,وذلك من خالل ملتقى واحة اللغة والذي يشمل

1

9

المعارض التوعوية

معارض
اللغة العربية

معرض
الخط العربي

معرض
الموهوبين

األمن الفكري

2

ورش عمل فنون اللغة العربية

مصادر اللغة
وكيفية
االستفادة
منها

كيف
تكون فصيحا؟

اللغة واإلعالم
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القيود والضوابط العامة
مــدة المبــادرة خمســة أيــام خــال الفتــرة مــن 1441 / 7 / 2هـ إلى 1441 / 7 / 6هـ

تقتصــر المشــاركة فــي المبــادرة علــى أيتــام جمعيــات

أال يقــل عمــر المشــارك عــن اثنــي عشــر عامــاً وال يزيــد
عــن عشــرين عامــاً .

رعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة.

للمشــاركة فــي أي نشــاط مــن أنشــطة المســار
التنافســي يجــب أن تنطبــق علــى المشــارك شــروط

يشــارك من كل جمعية  15طالباً كحد أقصى.

ذلــك النشــاط.

يرافــق كل فريــق مشــارك مشــرف واحــد لــكل 10
طــاب وفــي حــال زيــادة العــدد عــن عشــرة فيرافــق
األبنــاء مشــرفان مــن الجمعيــة علــى األقــل.
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المكافآت والجوائز

يبلــغ مجمــوع جوائــز الفائزيــن فــي المســابقات (  60,000ريال ) موزعة علــى النحو اآلتي:
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األول

مسابقة القرآن الكريم
(الفرع األول)

مسابقة القرآن الكريم
(الفرع الثاني)

مسابقة القرآن الكريم
(الفرع الثالث)
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الثاني

الثالث

5,000

4,000

3,000

األول

الثاني

الثالث

4,000

3,000

2,000

األول

الثاني

الثالث

2,000

1,500

1,000

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

12

مسابقة نفائس الشعر

األول

الثاني

الثالث

2,000

1,500

1,000

األول

الثاني

الثالث

2,000

1,500

1,000

األول

الثاني

الثالث

2,000

1,500

1,000

ريال

مسابقة فصيح الملتقى

ريال

مسابقة الخط العربي

ريال
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ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال
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األول

مسابقة

ملحمة اللغة الخالدة

المسابقة

الثقافية األدبية
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الثاني

الثالث

3,500

2,500

1,500

األول

الثاني

الثالث

3,000

2,000

1,000

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال
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مواعيــد مهمة
تعقــد المبــادرة خــال الفتــرة من 1441 /7/2هـ إلى 1441/7/7هـ

15

اســتقبال الوفود

األربعــاء  1441 / 7 / 2 -هـ

يوم المنافســات

الخميــس  1441 / 7 / 3 -هـــ

ملتقــى واحة اللغــة العربية

الجمعــة  1441 / 7 / 4 -هـــ

الحفــل الختامي وإعــان النتائج

الســبت  1441 / 7 / 5 -هـ

توديع الوفود

األحــد  1441 / 7 / 6 -هـ
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بلغتنا نفخر ونعتز ...

kafel_makkah

336608010500002
SA 9080000336608010500002
00404040000400
SA 9610000000404040000400
999124088880008
SA 3215000999124088880008
068266660044000
SA 7905000068266660044000

مصرف الراجحي

بنك األهلي

بنك البالد

مصرف اإلنماء

ً
#معا_نسعدهم

0555721100
www.kafel.org.sa

مكة المكرمة  -النسيم  -بجوار مرور العاصمة المقدسة
ص.ب 723 :مكة المكرمة info@kafel.org.sa

الهاتف المجاني8002450245 :

