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10.09.2018
حضرات األهل املحترمين،
تحية طيبة وبعد،

بطولةّالرياضياتّالقطريةّالثامنةّعشرةّّ 2018-2019
معلوماتّأساسيّة ّ
ُ
ُ
الرياض َّيات أساس العلوم التطبيقية وتشك ُل َمعرفة العلماء بها محور الـمفاضلة بين األمم ،وقد جاءت بطولة
تشكل
ِ
ُ
الرياضيات ،املمتدة على ما يقارب العقدين من الزمان ،لتشحذ العقل وتنمي التفكير وتقوي املهارات الرياضية،
ُ َ
إيجابي وبن ٍّاء،
ي
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،
ب
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روح
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ٍّ
ٍّ
ـمّلحظات البناءة التي تصلنا من املعلمين والطّلب
وال زال مشروع البطولة في تطور مستمر بفضل الردود اإليجابية وال
ِ
واألهل ،وبفضل طاقم إبداع الذي ال ينفك ُيحسن ويزيد.
ماهيّةّالبطولة ّ
البطولة هي مشروع سنوي في الرياضيات يشمل الـمنهاجّالدراس يّ ّومسائلّتفكيريّة وفيه اختبارات على مرحلتين:
ُ
األولى ُمحوسبة تشكل  30%من العّلمة النهائية للطالب ،تتضمن أسئلة نموذجية متعددة الخياراتُ ،معظمها
ُ
َُ
مشابهة ألسئلة اختبارات البطولة النهائية املق َّر َرة هذا العام .االختبار املحوسب يكون يوم الخميس .14.02.2019
َ
والثانية تحريرية (كتابية) واملق َّرر إجراؤها يوم الجمعة ( 03.05.2019قد ّيكون ّهناكّتغييرّأوّإضافة ّأيامّ).
وستشمل أسئلة مفتوحة وأخرى َ
متعددة الخيارات ،وستشكل  70%من العّلمة النهائية للبطولة ،مدة االمتحان
ساعة ونصف في العادة.
 رسوم االشتراك عن كل طالب لهذه السنة ( 120تشمل كتابا للتمرن مع نماذج كاملة لكل مرحلة).
 يمكن للطّلب بعث استفساراتهم من خّلل اإليميل ،الفيسبوك وموقع الجمعية.
 يحصل كل طالب مشارك على كتاب مجاني أو أكثر ،تحوي نماذج المتحانات سابقة او مواد تمرن إضافية.
 املشاركة في البطولة جماعيّة (عن طريق املدرسة) وليست فردية .ويتم التسجيل لدى مركز/ة موضوع الرياضياتّ
حتىّتاريخّّ .13.12.2018

سيرّالبطولةّ ّ

 بعد إجراء االختبارات يتم فحص جميع نماذج االمتحانات بطريقة ُمحوسبة ،ومن ثم تحليل النتائج وإرسالها ملركزي
املوضوع في املدارس املشاركة.

تكريمّالـمتميزين ّ

َ
يتم تدريج النتائج واملراتب الفردية (للطّلب) والجماعية (للمدارس) بحسب تحصيل الطّلب واملدارس .يحصل
الطّلب الفائزون بمراكز قطرية على كؤوس وشهادات تقديرية والطّلب الفائزون َبمرا ِت َب مدرسية على شهادات
تقديرية ،ويحصل جميع الطّلب ال ُـمشاركين على شهادة اشتراك .يحق لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن
طريق مركز املوضوع فقط من خّلل نظام االستئناف املوضح في موقع الجمعية.
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّالبطوالتّالسابقةّولالطّالعّعلىّاملستجدّات ّ
ّ -------------------------------------------------------------

ّ
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ّ
قسيمةّاشتراكّالطالب ّ
ّ

أنا املوقع ادناه ،ولي امر الطالب/ة _____________________الصف _________ (ال)مدرسة ______________________
البلد ____________________ جوال _________________
أصرح بأنني موافق على اشتراك ابني  /ابنتي في فعاليات بطولة الرياضيات .
مالحظةّّ:يتمّتسليمّهذهّالقسيمةّمعّرسومّاالشتراكّملركزّموضوعّالرياضيات فيّاملدرسةّ .
التاريخ _________________ :

توقيع ولي أمر الطالب _______________________

