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15.9.2016 
 حضرة مركز/ة الرايضيات احملرتم/ة
 بواسطة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

  حتية طيبة وبعد،

   2016 - 2017بطولة الرايضيات القطرية السادسة عشرة 
 15.9.2016بطولة الرايضيات القطرية السادسة عشرة يبدأ يوم اخلميس ليسران أن نعلم حضرتكم أن التسجيل 

ِدُف من خالل تنظيم البطولة إىل تعزيز فههم الطالب لـمواد املنهاج الدراسي، 15.2.2017 ءوينتهي يوم األربعا . َنه
وتطوير موهبة الرايضيات لديهم، وتنمية شعور القدرة على مواجهة مسائل غري مألوفة وحّلها. ونهسعى إىل خهلق روح 

ارين واملسائل الواردة يف االمتحاانت من نوعني واحدة املنافسة الشريفة بينهم واكتشاف املوهوبني واملتميزين منهم. التم
خاصة ابملنهاج الدراسي وأخرى من نوع املسائل التفكريية اجلديدة. لتسهيل التحضري لالمتحاانت أعددان كتابني: 

 –ث األول للمرحلة االبتدائية والثاين للمرحلة اإلعدادية. يتضمن الكتاابن مناذج اختبارات خاصة لكل صف من الثال
 التاسع، مشاهبة لتلك اليت ستكون يف امتحاانت البطولة.

. سُنعِلمكم عن مكان إجراء 28.04.20171واجلمعة  21.4.2017اجلمعة  يإبذن هللا يومالبطولة ستجري 
البطولة الحقا، وسنجتهد أن جتري البطولة قريًبا من مدارسكم قدر املستطاع )مرفق مستند تسجيل للمدارس الرّاغبة 

رسوم االشرتاك عن كل طالب  هلذه الّسنة و  ،التاسع – الثالثالبطولة مفتوحة للطالب من  ضافة البطولة(.ابست
 امتام عملية التسجيل يرجى:. من أجل ّتمّرن لكّل مرحلة(لل كتاابش )تشمل 120

 

  از بتفاصيل الطالب بواسطة ملء ملف خاص ميكن تنزيله من موقع مؤسسة منت حموسبةإرسال قائمة إكسل
www.namtaz.com أو عن طريق الربيد اإللكرتوين namtaz2000@gmail.com   ومن مث

 إرجاعه عرب نفس الربيد.
  ورقم  001، رقم الفرع 09معية يف بنك الربيد: كود بنك اجلتحويلة مباشرة إىل حساب ب يتمدفع رسوم االشرتاك

أو عرب الربيد االلكرتوين  046942350فاكس  ترسل نسخة من مستند التحويل إىل و  ؛2626933احلساب 
لكاّفة املشاركني بواسطة حتويلة  مجاعي. تدفع الرسوم بشكل namtaz2000@gmail.comللجمعية 

 .ونوع البطولةيكتب عليها اسم املدرسة  واحدة
 
 

                                                 
 ري على التاريخ، سيتم إعالمكم به.قد يطرأ تغي1

 15.2.2017 موعد للتسجيلآخر 
 (التسجيل املتأخر مرهون بوجود أماكن وقد تكون هناك رسوم إضافية)
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، 6319262-04ة  صال مبكتب اجلمعيّ االتّ  يُرجى وابلّرسوم، سجيل للبطولةسار عن كل ما يتعلق ابلتّ لالستف
ال على جوّ  صال( ميكن أيضا االتّ 13:00حىت  8:30اعة خلميس من السّ -)األحد 0587369668
 .namtaz2000@gmail.com ، وعرب اإلمييل (20:00حىت 16:00 اعة)من السّ ، 0522816747

 مالحظات :
 ة عليها إعالم اجلمعيّ  نال اترخيًا معيّ . املدارس اليت تفضّ التواريخ املبينة أعاله، قبل الظهر وبعدهستجري إبذن هللا يف  البطولة

 هلذه الطلبات قدر املستطاع. أن نستجيبجتهد سنو  ،25.02.2017  اتريخ أقصاهحىّت  بشكل رمسيّ 
  ّاليت تنجز عملّية الّتسجيل كاملة أبسرع ما ميكن. لمدارسإرسال كتب الّتحضري ل يتم 
  املدارس اليت حتصل على أعلى جمموع نقاط(. ومجاعي  (  ن حيصلون على أعلى العالمات قطرايً ب الذياّل )الطّ  فردي  الفوز هو( 
  25.2.2017على قوائم املشاركني سيكون بتاريخ  للتعديالت موعدآخر . 
 يف ملف التسجيل )ملف  صفحة خاصة، وبسبب تنوع فعاليات اجلمعية، تتم تعبئة تفاصيل دفع الرسوم يف لاللتباسعا من

 اإلكسل( مع تفاصيل املدرسة املشاركة وتفاصيل البطولة.
 سئلة متعددة اخليارات من امتحان البطولة أسئلة ُمتعدِّدة اخليارات وأسئلة مفتوحة.ستتم عملية اإلجابة عن األ يتضمن

 خالل منوذج خاص ميلؤه الطالب )كما يظهر يف االختبارات اليت يف كتاب التحضري للبطولة(.
  ميكن تنزيل ملف شرح لألهل من موقع منتازwww.namtaz.com. 
  ّنتائج.عالن الإوتبعث للمدارس املشاركة عند  موقعنالة يف ة مفصّ تائج يكون من خالل آليّ االستئناف على الن 
  ّب.اّل هذا العام تكرمي املدارس املشاركة أبكرب عدد من الطّ  كما يف بطوالت إبداع األخرى، سيتم 
 نرجو  ( زايرة موقعناwww.namtaz.com)  ولالطالع على املستجدات امتحاانت البطوالت السابقةملعاينة مناذج. 

 
 مع فائق االحرتام                                                       

 مجعية إبداع -طاقم الرايضيات                                                                                       
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15.09.2016 
 ات األهل احملرتمني،حضر 

 حتية طيبة وبعد،

 2016-2017 رةعش الس ادسة القطري ة الر ِّايضي اتبطولة 

 معلومات أساسية
العلماء هم الرصيد احلضاري للمجتمعات، ومهنارة التقدم واالزدهار ألي أمة. وِمعيار املفاضلة بني اجملتمعات هو 

ملا  ،، فالفرد مهما كانت ثقافته ال ميكنه االستغناء عن الرايضياتوتعترب الرايضيات ملكة العلوم ،عدد علمائها
. وقد جاءت بطولة الرايضيات لتشحذ العقل وتُنمي التفكري هم يف أمور احلياة املختلفةمُ  حيِّز منلم يشغله هذا العِ 

وتقوي املهارات الرايضية، وُتشهجع روح املثابرة واإلصرار على االستمرار وعدم اليأس.كما ُتساعد الفرد على تنظيم 
عُله قادرا على التعامل مع املسائل الرايضية املختل سب الطالب مهارات وُتشعره ابلتميُّز واإلاثرة، وتكفة أفكاره وجته

 .خمتصرةسهلة و اليت تكون  احللول الناجعة
 

 ماهية البطولة
املنهاج الدراسي حول سائل  ممتارين و يشمل  التاسع، –خاص لكل صف من الثالث  البطولة عبارة عن امتحان

حيصل كل طالب مشارك على كتاب و العادة.  يف نصفساعة و االمتحان مدة  .ديدةجفكريية تسائل إضافة إىل م
 جتدون أمثلة ومناذج كاملةيتضمن الكتاب مناذج امتحاانت مشاهبة المتحان البطولة. ، لالستعداد للبطولةجماين 

 .(www.namtaz.com) اجلمعية أيضا على موقع لالمتحاانت
 

 سري البطولة 
العادة يف مدينة أم الفحم ويف مناطق أخرى قريبة من سكن املشاركني قدر اإلمكان، وحيددها  جتري البطولة يف

ومن مث حتليل  ،يتم فحص مجيع مناذج االمتحاانت البطولةاملسؤولون حبسب الظروف يف كل عام. بعد إجراء 
اتب الفردية )للطالب( واجلماعية يف املدارس املشاركة. يتم تدريج النتائج واملر  املوضوعالنتائج وإرساهلا ملركزي 

)للمدارس( حبسب حتصيل الطالب واملدارس. حيصل الطالب الفائزون مبراكز قطرية على كؤوس وشهادات 
من خالل نظام املراجعات  فقط عن طريق مركز املوضوعتقديرية. حيق لألهل االعرتاض على نتيجة البطولة 

 املوضح يف موقع اجلمعية.
 مع االحرتام

 مجعية إبداع -لبطولةطاقم ا

http://www.namtaz.com/

