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 ات األهل املحترمين،حضر 

 بة وبعد،ة طي  تحي  

اتبطولةّ ةّّالرياضي  امنةالقطري 
 
2018ّ-2019عشرةّّالث

ّةمعلوماتّأساسيّ 

ُل َمعرفة العلماء بها محور الـمفاضلة بين األمم،  
 
شك

ُ
ة وت ات أساس العلوم التطبيقي  ل الرياِضيَّ

 
شك

ُ
وقد جاءت بطولة ت

ي التفكير وتقو  ات، املمتد  الرياضي   نم 
ُ
مان، لتشحذ العقل وت ة، ي املهارات الرياضي  ة على ما يقارب العقدين من الز 

ج  
َ

ش
ُ
بعند  ع روح املثابرة واإلصراروت

 
،فاملسائل الرياضية بنجاعة  مهارة حل   ولتكسبهم ،الطّل اءٍّ

ٍّ وبن 
ٍّ إيجابي 

 ي جو  تنافس ي 

تي ةاءالبن   والـمّلحظاِت ة دود اإليجابي  بفضل الر   مستمر   البطولة في تطور  وال زال مشروع 
 
 ت ال

 
بو مين صلنا من املعل

 
 الطّل

 
 
ن ويزيد.  ذي ال ينفك  واألهل، وبفضل طاقم إبداع ال  ُيحس 

ّةّالبطولةماهيّ 

ات مشروع سنوي   هيالبطولة  ياضي  راس يّ  يشمل في الر 
  :اختبارات على مرحلتين وفيه ةمسائلّتفكيريّ ّو الـمنهاجّالد 

ل % األولى
 
شك

ُ
دة الخيارات، ُمعظمها  30ُمحوسبة ت

ة متعد  ن أسئلة نموذجي  الب، تتضم 
 
ة للط من العّلمة النهائي 

ة مشابهة ألسئلة اختبارات البطولة هائي  حوسب  الن 
ُ
َرة هذا العام. االختبار امل رَّ

َ
ق
ُ
 .14.02.2019يوم الخميس  يكون امل

ر إجراؤها يوم الجمعة  والثانية رَّ
َ
ة( واملق ة )كتابي  حريري 

 
ّيكونّهناكّتغييرّأوّإضافة 2019.05.03ت ّّ)قد ام 

 .(أي 

ل %
 
دة الخيارات، وستشك

ة للبطولة، مدة االمتحان  70وستشمل أسئلة مفتوحة وأخرى متَعد  من العّلمة النهائي 

 ساعة ونصف في العادة.

  نة م 120رسوم االشتراك عن كل طالب  لهذه الس   .ر ن مع نماذج كاملة لكل  مرحلة()تشمل كتابا للت 

  ب بعث استفساراتهم من خّلل
 

ة موقعالفيسبوك و ، اإليميليمكن للطّل  .الجمعي 

  ةأعلى كتاب مجاني  أو  مشاركطالب يحصل كل  .كثر، تحوي نماذج المتحانات سابقة او مواد  تمر ن إضافي 

  و ة. )عن طريق املدرسة( وليست فردي   ةجماعيّ املشاركة في البطولة 
 
 يتم الت

 
ّاتالرياضي   موضوعز/ة سجيل لدى مرك

ّ.13.12.2018حتىّتاريخّ
 

ّسيّرالبطولةّ

  تحليل الن   ومن ثم   بطريقة ُمحوسبة، فحص جميع نماذج االمتحانات يتم   االختباراتبعد إجراء 
 
زي تائج وإرسالها ملرك

 في املدارس املشاركة.املوضوع 
 

زين ّتكريمّالـمتمي 

ة )للمدارس( بحسب تحصيل  ب( والجماعي 
َ

ّل
 
ة )للط تائج واملراتب الفردي  بيتم  تدريج الن 

 
واملدارس. يحصل  الطّل

ب
 

ة و  الطّل ة على كؤوس وشهادات تقديري  بالفائزون بمراكز قطري 
 

ة على شهادات  الفائزون َبمراِتَب  الطّل مدرسي 

ة ب، ويحصل جميع تقديري 
 

الـُمشاركين على شهادة اشتراك. يحق  لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن  الطّل

ز املوضوع فقط من خّلل نظام 
 
ة االستئنافطريق مرك ح في موقع الجمعي   .املوض 

ّملعاينةّنماذجّ( www.namtaz.com)  نرجّوزيارةّموقعنا
 
ابقةّولالط ّالبطوالتّالس  ّاتالعّعلىّاملستجد 

-------------------------------------------------------------ّ

ّ

http://www.namtaz.com/
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ّ

ّقسيمةّاشتراكّالطالب
ّ

______ ___________مدرسة _____(ال) _________أنا املوقع ادناه، ولي امر الطالب/ة _____________________الصف 

ال______ ___________البلد ___  ______ ___________ جو 

 .الرياضيات  أصرح بأنني موافق على اشتراك ابني / ابنتي في فعاليات بطولة 
 

اتمالحظةّ:ّيتمّتسليمّهذهّالقسيمةّمعّرسومّاالشتراكّملركّزموضوعّ ّرسة.فيّاملد الرياضي 

 _____________________                           توقيع ولي أمر الطالب _____________التاريخ : ______


