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Story Writing Competition  

We are pleased to announce the story writing competition for our students.  
The competition aims to encourage students' talents and creativity in story writing.  
 
 * Competition conditions:  

-  Choosing a good title for the story indicates its content. 
-  The story should be written in Arabic or English language.  
-  The story should be written by the student himself and not quoted.  
-  Correct grammar, spelling and punctuation must be observed. 
-  The story should be supported by illustrative pictures. 
-  The text of the story should not be less than 4 pages. 

 
 

* There are two stages to submit your story:  
-The first stage is written on a draft paper to be reviewed on 14/10/2018.  
-The second stage will be after the review .All entries must be printed on Microsoft 
word with font Type (Arial), font size14 and A4 paper size on 31/10/2018. 
  
 * The elements of the story are a must:  

-Characters (Main and secondary). 
-Place.  
-Time.  
-Story events (major and minor). 
-The problem.  
-The solution.  
-Language (narrative - description - dialogue). 
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 مسابقة كتابة القصة
يسر مدرسة اليوبيل أن تعلن عن إنطالق مسابقة كتابة القصة لطالب املدرسة وتهدف املسابقة الى تشجيع مواهب 

 الطالب وإبداعاتهم في الكتابة القصصية .

 

:شروط املسابقة*   

مضمونها. ىإختيار عنوان جيد للقصة يدل عل -   

أو اإلنجليزية أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية -  

 -أن تكون من تأليف الطالب نفسه وليست منقولة أو مقتبسة.

.مراعاة قواعد النحو واإلمالء وعالمات الترقيم - 

 -أن تكون مدعمة بالرسوم والصور التوضيحية.

.صفحات 4أال يقل نص القصة عن  -  

 

 * يتم التسليم على مرحلتين :

م.14/10/2018يتم مراجعتها وذلك في تاريخ  ىمسودة حت ىتكون مكتوبة على املرحلة األول - 

وذلك وذلك   ((  44) أ) أومقاس الورقةومقاس الورقة  ((1414  ))ومقاسهومقاسه  ((أريالأريال  ))ونوع الخطونوع الخط  ((ووردوورد))املرحلة الثانية بعد املراجعة وتكون مطبوعة على برنامج املرحلة الثانية بعد املراجعة وتكون مطبوعة على برنامج --

          ..20182018//1010//3131في تاريخ في تاريخ     

  

كما يجب اإللتزام بعناصر القصة وهي : *   

.الشخصيات )الرئيسية والثانوية( - 

 -املكان.

 -الزمان.

.األحداث )الرئيسية والثانوية( - 

 -املشكلة.

 -الحل.

الحوار(. –الوصف  -اللغة )السرد  - 

 

               إدارة املدرسة


