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حضرات األهل املحترمين،
تحية طيبة وبعد،

ُ
القطريّةّالتاسعةّعّشرةّّ 2019-2020
الرياضّيّاتّ ّ
ُمسابقةّ ّ

مّعلوماتّأساسيّة ّ
ُتعتبر الرياضيات إحدى األدوات األساسية التي َمه َدت الطريق لتطور التفكير َ
البشري وتحقيق الرفاهية والرخاء
للبشرية ،بفضل عظم ُمساهمتها في إنجاز الكثير من االختراعات واالكتشافات العلمية ،وقد جاءت ُمسابقة
ُ
َ ُ
العقل وتنمي التفكير وتقوي املهارات الرياضية،
الرياضيات ،املمتدة على ما يقارب العقدين من الزمان ،لتشحذ
وتكسب الطّلب َمهارة حل املسائل الرياضية بنجاعة في َجو تنافس ي إيجابي وبناء .وال زال مشروع املسابقة في تطور
ُمستمر بفضل الردود اإليجابية والـمّلحظات البناءة التي تصلنا من املعلمين والطّلب واألهل.
ُ
ماهيّةّاملسابقة ّ
ُ
املسابقة هي مشروع َسنوي في الرياضيات يشمل الـمنهاجّالدّراس يّّ ّومّسائلّتفكيريّةّوفيه اختبارات على َمرحلتين:
َ
 األولى ُمحوسبة ُتشكل  30%من َ
العّلمة النهائية للطالب ،تتضمن أسئلة نموذجية ُمتعددة الخيارات ،االختبار
ُ
املحوسب يكون يوم الخميس .13.02.2020
َ
 والثّانية تحريرية (كتابية وتشكل  70 %من العّلمة النهائية) واملقرر إجراؤها يوم الجمعة (20.03.2020قدّ
يكونّهناكّتغييرّأوّإضافةّأيّام) .وستشمل أسئلة َمفتوحة وأخرى ُم َ
تعددة الخياراتُ ،مدة االختبار ساعة
ٍ
ونصف في العادة.
ُ يمكن للطّلب بعث تساؤالتهم واستفساراتهم عبر اإليميل ،املوقع ،الواتسآب وفيسبوك َ
الجمعية.
 رسوم االشتراك  120ش ويحصل كل مشارك على كتاب تمرن أو أكثر  ،يحوي نماذج الختبارات من َسنوات
سابقة.
 املشاركة في املسابقة جّماعيّة (عن طريق املدرسة) وليستّفرديّة .ويتم التسجيل لدى ُمركز/ة املوضوعّ .

سيرّاملسابقةّ ّ
تجري املسابقة في مدينة أم الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن املشاركين قدر اإلمكان ،ويحددها املسؤولون بحسب
الظروف في كل عام .يتم فحص جميع نماذج االختبارات بطريقة ُمحوسبة ،ومن ثم تحليل النتائج وإرسالها ملركزي املوضوع
ُ
في املدارس املشاركة .تستخدم ُمعطيات املسابقة في أبحاث علمية لتطوير املسابقة ولتحسين َعملية التعليم.
تكريمّالـمتميّزين ّ
 يتم تدريج النتائج واملراتب الفردية (للطّلب) َ
والجماعية (للمدارس) بحسب تحصيل الطّلب واملدارس .يحصل
ُ
َ
الطّلب الفائزون بمراكز قطرية على كؤوس وشهادات تقديرية والطّلب الفائزون َبمراتب َمدرسية على شهادات
َ
تقديرية ،ويحصل َجميع الطّلب ال ُـمشاركين على شهادة اشتراك .يحق لألهل االعتراض على نتيجة املسابقة عن
طريق ُمركز/ة املوضوع فقط من خّلل نظام االستئناف املوضح في موقع َ
الجمعيةّ .
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّاملسابقاتّالسّابقةّولالطّالعّعلىّاملستجدّات ّ
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ّ

ّ
توقيعّاألهلّعلىّالجهةّاألخرىّمنّالصّفحةّ

قسيمةّاشتراكّالطّالب ّ
ّ

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

توقيع ولي أمر الطالب ________________________

ّ
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