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ةّبطولةّالل ةّالقطري  امنةغةّاإلنجليزي 

 
2017ّ-2018عشرةّّالث

ّةمعلوماتّأساسيّ 
 
 
بالـمهارات التي على  ة من أهم  غة اإلنجليزي  اإللـمام بالل

 
ة، نا اكتسابهاطّل ة واملهني   ِمن أجل إعدادهم للحياة التعليمي 

 تهدف بطولة اإلنجليزي  و 
 
 ة ال

 
بالة إبداع إلى تطوير مهارات مها جمعي  تي تنظ

 
اءة بينهم، فتح باب املنافسة البن  و  طّل

تي ةاءالبن   والـمّلحظاِت ة دود اإليجابي  بفضل الر   مستمر   في تطور   وهي
 
 ت ال

 
بالو مين صلنا من املعل

 
واألهل،  طّل

 
 
ن ويزيد.  ذي ال ينفك  وبفضل طاقم إبداع ال  ُيحس 

 
ّّةّالبطولةماهيّ 

 األساسي  البطولة عبارة عن امتحان شامل للمهارات 
 
ة ملدة ساعة وربع في العادة. يشمل غة اإلنجليزي  ة في الل

غوي، االمتحان أسئلة في الثروة اللغوية، 
 
فكير الل ع طبيعة األسئلة بحسب الجيل القواعد وفهم املقروء وتتنو  الت 

  إبداعة موقع جمعي   فيواملستوى. تجدون أمثلة ونماذج كاملة 

  بالمركّزملساعدةّهناك
 

 .واملوقع عبر الهاتف واإليميل مرشدينمن قبل  طّل

  ةأعلى كتاب مجاني  أو  مشاركيحصل كل  كثر، تحوي نماذج المتحانات من سنوات سابقة او مواد  تمر ن إضافي 

   و ة )عن طريق املدرسة( وليست فردية. املشاركة في البطولة جماعي 
 
ّ.وضوعاملز/ة يتم التسجيل لدى مرك

 

 سيّرالبطولةّ

دها الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن املشاركين قدر اإلمكان، ويحد   تجري البطولة في العادة في مدينة أم  

بطريقة  فحص جميع نماذج االمتحانات عام. بعد إجراء االمتحان يتم   املسؤولون بحسب الظروف في كل  

  ومن ثم   ُمحوسبة،
 
 زي املوضوع في املدارس املشاركة. تحليل النتائج وإرسالها ملرك

زين ّتكريمّالـمتمي 

بة )للتائج واملراتب الفردي  تدريج الن   يتم  
 

بالة )للمدارس( بحسب تحصيل ( والجماعي  طّل
 

واملدارس. يحصل  طّل

بال
 

بالو  ةة على كؤوس وشهادات تقديري  قطري   الفائزون بمراكز طّل
 

ة على شهادات  الفائزون َبمراِتب طّل مدرسي 

بالجميع ، ويحصل ةي  تقدير 
 

لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن  . يحق  تراكعلى شهادة اش نيالـُمشارك طّل

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

 

www.namtaz.comّنرجّوزيارةّموقعناّ)ّ
 
ابقةّولّلط ّاتّلعّعلىّاملستجد ّ(ّملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 

  

 مع االحترام

 ة إبداعجمعي   -طاقم البطولة
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