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حضرة مركز/ة الرياضيات املحترم/ة
بواسطة مدير/ة املدرسة الـمحترم/ة
تحية طيبة وبعد،

بطولةّالرياضياتّالقطريةّالسابعةّعشرةّ2017-2018
َي ُسرنا أن نعلم حضرتكم أن التسجيل لبطولة الرياضيات القطرية السابعة ّعشرة يبدأ يوم الخميس 14.9.2017
َ
ُ
وينتهي يوم الخميس َ .14.12.2017ن ِهدف من تنظيم البطولة إلى تعزيز فهم الطّلب لـمواد املنهاج الدراس ي ،وإلى تطوير
القدرات الرياضيات لديهم ،والقدرة على مواجهة مسائل غير مألوفة وحلها ،من خّلل منافسة بناءة وشريفة.

موعدّالبطولةّوماهيتها ّ
البطولة عبارة عن مشروع سنوي في الرياضيات يتمحور قسم منه حول الـمنهاج الدراس ي واآلخر حول مسائل تفكيرية
ويشمل اختبارات على مرحلتين:
 اختبار محوسب ُيشكل  30%من العّلمة النهائية للبطولة ،يتضمن أسئلة نموذجية متعددة الخيارات ،مشابهة
ألسئلة من اختبار البطولة الثاني ومساعدة على التحضير له .موعد االختبار املحوسب سيكون .01.02.2018
 اختبار البطولة الثاني واملقرر إجراؤه يوم الجمعة ّ(ّ 20.4.2018قدّيكون ّهناكّتغييرّأوّإضافة ّأيامّ) .يشكل االختبار
 70%من العّلمة النهائية ،ويشمل تمارين ومسائل حول املنهاج الدراس ي إضافة إلى مسائل تفكيرية جديدة ،ومدته
عادة ساعة ونصف .قسم من اسئلته سيكون مشابها ألسئلة نموذج االختبار املحوسب ،والقسم اآلخر مشابه
ألسئلة من االختبارات الواردة في كتاب التحضير أو الواردة في البطولتين األخيرتين (الخامسة عشرة والسادسة عشرة).
الب  100ش (تشمل كتاباّللتمرن لكل مرحلة)
 البطولة للطّلب من الثّالث – التاسع ،ورسوم االشتراك للط ِ
 سنجتهد أن تجري البطولة قريبا من مدارسكم قدر املستطاع (مرفق ملف تسجيل للمدارس الراغبة باستضافة البطولة).
 هام ًّ
ّجدا :هناك مركز لـمساعدة الطّلب من خّلل الهاتف ،اإليميل ،وموقع الجمعية.
 هام ًّ
ّجدا!ّالتسجيل املتأخر يستمر حتى تاريخ  ،15.02.2018وفي هذه الحالة تكون عّلمة الطالب النهائية هي
عّلمته في املرحلة الثانية والتي ستكون لها نسبة  100%بدال من  70%نحن نشجع جميع املدارس على انهاء
التسجيل قبل  14.12.2017لكي يستفيد الطّلب من عّلمتهم في االختبار املحوسب.

عمليّةّالتّسجيل ّ
إلتمام عملية التسجيل يرجى:
 تعبئة النموذج املحوسب بتفاصيل املدرسة ،والقائمة املحوسبة للطّلب واملوجودة جميعها على موقع الجمعية.
 دفع رسوم االشتراك بواسطة تحويلة إلى حساب جمعية إبداع في بنك البريد :كود بنك  ،09رقم الفرع  001ورقم
الحساب  .2626933وإرسال نسخة من مستند التحويل إلى فاكس  046942350أو عبر البريد اإللكتروني للجمعية
ُ
 ،namtaz2000@gmail.comوتعبئة تفاصيل الدفع في االستمارة املحوسبة على املوقع ،تدفع الرسوم بشكل
جماعيّ لكافة املشاركين بواسطة تحويلة واحدةُ ،يكتب عليها اسم املدرسة ونوعّالبطولة.

جمعيّةّإبداعّلتطويرّالثّقافةّوالتّعليمّ(ج.م).

עמותת אבדאע לקידום התרבות והחינוך

رقم 58-034-435-6

מספר 58-034-435-6

ص.ب  511أمّالفحم 30010

ת.ד 511 .אום אל פחם 30010

ّ
namtaz2000@gmail.com  046942350
: 046319262 

Ibda’ Association for the Advancement of Education

لّلستفسار عن كل ما يتعلق بالبطولةُ ،يرجى االتصال بمكتب الجمعية ( 0587369668 ،04-6319262األحد-
الخميس من الساعة  8:30حتى  )13:00يمكن أيضا االتصال على جوال ( ،0522816747من الساعة 16:00حتى
 ،)20:00ويمكن التواصل عبر اإليميل أو موقع الجمعية.
1

تواريخّهامة :نهاية التسجيل –ّ14.12.2017 :نهاية التعديل على القوائمّّ24.12.2017 :
التسجيل املتأخر* حتى 15.02.2018
موعد االختبار املحوسب - 1.2.2018 :موعد االختبار الثاني20.04.2018 :
تغييراتّمتوقعةّلهذاّالعامّاستناداّلتجاربناّوالقتراحاتّاملدارسّاملشاركة ّ
 تتم تعبئة تفاصيل دفع الرسوم في استمارة محوسبة على موقع الجمعية.
 سيحصل جميع الطّلب الـمشاركين على شهادة اشتراك (ترسل كملف  pdfللمدرسة – شهادة لكل طالب/ه مع تافصيله/ها).
ُ
 املدارس املشاركة في البطولة يمكنها الحصول على كتب البطولة لكافة طّلب املدرسة بخصم حتى  50%من السعر
الرسمي (اإلمكانية موجودة في حال توفر نسخ إضافية  -لّلستفسار ُيرجى االتصال بمكتب الجمعية  -االأولوية)
 في بعض االمتحانات ،ستتم االجابة عن االسئلة على نموذج خاص ،غير نموذج االمتحان – تفاصيل في املوقع.
 ستتم إضافة أسئلة تجريبية في بعض االمتحانات لتحسين مصداقيتها وثبوتها.
 كما في بطوالت إبداع األخرى ،سيتم هذا العام أيضا تكريم املدارس املشاركة بأكبرّعددّمنّالطّلب.
مّلحظاتّّ :










التسجيل جماعيّ عن طريق املدرسة وال يوجد تسجيل فردي ،ويتم التسجيل ودفع الرسوم عن طريق مركز الـموضوع.
الفوز هو فرديّ ّ(الطّلب الذين يحصلون على أعلى العّلمات قطريا) وجماعيّ ّ(املدارس التي تحصل على أعلى مجموع
نقاط).
املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما يمكن.
ستكون هناك بعض التغييرات الطفيفة على مبنى قسم من االمتحانات.
يمكن تنزيل ملف شرح لألهل من موقع نمتاز ( www.namtaz.comمرفق هنا أيضا)
التسجيل املتأخّر مرهون بعدد الطّلب وقد يكون هناك دفع رسوم إضافية.
االستئناف على النتائج يكون من خّلل آلية مفصلة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعّلن النتائج.
آخر موعد للتّعديّلت على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ .24.12.2017
مرفق ملف اقتراح استضافة بطولة الرياضيات القطرية السابعة عشرة للمدارس املشاركة.
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّالبطوالتّالسّابقةّولّلطّلعّعلىّاملستجدات ّ
مع فائق االحترام
طاقم البطولة  -جمعية إبداع
 * في هذه الحالة تكون عّلمة الطالب النهائية هي عّلمته في املرحلة الثانية والتي ستكون لها نسبة  100%بدال من  .70%نحن نشجع جميع
املدارس على انهاء التسجيل قبل  14.12.2017لكي يستفيد الطّلب من عّلمتهم في االختبار املحوسب.
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14.09.2017
حضرات األهل املحترمين،
تحية طيبة وبعد،

بطولةّالرياضياتّالقطريةّالسابعةّعشرةّّ 2017-2018
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
وتشجع روح املثابرة واإلصرار عند الطّلب ،ولتكسبهم مهارة حل املسائل الرياضية بنجاعة في جو تنافس ٍّي
ٍّ
ـمّلحظات البناءة التي تصلنا من املعلمين
وبن ٍّاء .وال زال مشروع البطولة في تطور مستمر بفضل الردود اإليجابية وال
ِ
والطّلب 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 .01.02.2018
َ
 والثانية تحريرية (كتابية) واملق َّرر إجراؤها يوم الجمعة ( 20.4.2018قد ّيكون ّهناك ّتغييرّأوّإضافة ّ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 100ش (تشمل كتابا للتمرن مع نماذج كاملة لكل مرحلة).
 هناك مركزّملساعدةّالطّلب من قبل مرشدي املوضوع عبر الهاتف واإليميل ،واملوقع.
 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
الرياضياتّحتىّتاريخّّ .14.12.2017

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 ِتب 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 املراجعات املوضح في موقع الجمعية.
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّالبطوالتّالسابقةّولّلطّّلعّعلىّاملستجدّات ّ
مع االحترام
طاقم البطولة -جمعية إبداع

