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2022.09.10  
  ات األهل المحترمين،حضر

  بة وبعد،يِّ ة طَ حيَّ تَ 
  

ابعَةة طريَّ ة القُ ربيَّ غة العَ سابقة اللُّ مُ    2022-2023عشرة  الرَّ
  ةعلومات أساسيَّ مَ 

  
مام بكثير من العلوم لفاتحة لإل ويُعتبر االلمام بها ،ةة المجتمعيَّ الهويَّ ة إحدى أهم ركائز ربيَّ غة العَ ل اللُّ شكِّ تُ 

هارات ة إبداع إلى تطوير مَ معيَّ مها جَ نظِّ تي تُ ة الَّ ربيَّ غة العَ سابقة اللُّ مُ  هدفُ غات األخرى، وتَ والمعارف واللُّ 
ل ما يصلنا من بفض مستمرٍّ  رٍ اءة بينهم، ومشروع المسابقة في تطوُّ ب وفتح باب المنافسة البنَّ الَّ الطُّ 

  .بالَّ مين واألهل والطُّ علِّ الحظات من المُ مُ 
يَّ   ما

ُ
    سابقةة امل

  :المسابقة لهذا العام ستكون على مرحلتين
  03.2023من العالمة النهائية) وسيجري نهاية شهر  20اختبار محوسب (% -
و/أو  05.05.2023اختبار شامل (تحريري أو محوسب) بمراقبة خارجية في تاريخ  -

مة  م حال لم يتقد( من العالمة النهائية. 80*.  نسبة االختبار 12.05.2023% ون االطالب للم ألو ست

ري سبة    )%100عالمة االختبار التحر
لة بحسب الجيل ع طبيعة األسئة، القواعد وفهم المقروء وتتنوَّ غويَّ روة اللُّ الثَّ  اناالختبار شملُ ي

 ). www.namtaz.com( ة إبداعمعيَّ ماذج كاملة في موقع جَ والمستوى. تجدون أمثلة ون
 ب بعث تساؤالتهم واستفساراتهم  .ك الَجمعيَّة، الواتسآب وفيسبوالموقع، بر اإليميلعَ  يُمكن للطُّالَّ
  ويحصل كلُّ مشارك على كتابش في التسجيل الجماعي عن طريق المدرسة،  150رسوم االشتراك 

ن إض ،ةن إضافيَّ تمرُّ  و موادِّ أمن سنوات سابقة  الختبارات، تحوي نماذج تمّرن أو أكثر  افة لمواّدِ تمرُّ
  .ُمحوسبة اختيارية

  لموضوعز/ة اركِّ سجيل لدى مُ التَّ  (عن طريق المدرسة). ويتمُّ  ةماعيَّ جَ المشاركة في المسابقة.  
  

  س املسابقة 

دها ِدّ المسابقة في مدينة أّم الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن المشاركين قدر اإلمكان، ويحتجري 
تحليل  من ثمَّ بطريقة ُمحوسبة، و االختباراتميع نماذج فحص جَ  عام. يتمُّ  روف في كلِّ المسؤولون بحسب الظُّ 

بحاث علميَّة لتطوير أُمعطيات المسابقة في  تُستخدمدارس المشاركة. زي الموضوع في المَ ركِّ تائج وإرسالها لمُ النَّ 
  المسابقة ولتحسين عمليَّة التَّعليم.

  

م الـُم    ينتمِّ تكر

ب الَّ دارس) بحسب تحصيل الطُّ ة (للمَ ماعيَّ َالب) والجَ ة (للطُّ رديَّ تائج والمراتب الفَ تدريج النَّ  يتمُّ 
ب الفائزون الَّ ة والطُّ ة على كؤوس وشهادات تقديريَّ طريَّ قُ  بمراتبب الفائزون الَّ دارس. يحصل الطُّ والمَ 

 كين على شهادة اشتراك. يحقُّ ب الـُمشارالَّ ميع الطُّ ة، ويحصل جَ ة على شهادات تقديريَّ درسيَّ بَمراتِب مَ 
 االستئنافالموضوع فقط من خالل نظام  ة/زركِّ لألهل االعتراض على نتيجة المسابقة عن طريق مُ 

  ة.معيَّ ح في موقع الجَ الموضَّ 
  
) لمعاينة نماذج www.namtaz.comنرجو زيارة موقعنا ( 

  اتستجدّ الع على المُ ابقة ولالطِّ السَّ  الُمسابقات
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َّ
اك الط   البقسيمة اش

  

 ِ
ّ
 أنا املوق

َّ
ة الطالب ......................الب/ة ع ادناه، و امر الط و .......................  فالصَّ ...... ....................................................  رقم 

ل (األب  الوَّ َج ........................................ البلد ........................................  مدرسة )ال(  ........................................ )و األمأاأل

اك اب / ابن  فعَّ أصّرِ    سابقةُم اليات ح بأن موافق ع اش
ُّ
ةغة الل يَّ   .الَعر

  

  الحظة : يتمُّ ُم 
َ

ذه الق ِ سليم 
ّ

اك ملرك   ة/ز سيمة مع رسوم االش
ُّ
ةغة موضوع الل يَّ    املدرسة. الَعر

خ : ______التَّ   _______ار
َّ
  __________________الب __________                           توقيع و أمر الط


