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10.09.2019

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

ُ
القطريّةّالتاسعةّعّشرةّ2019-2020
الرياضّيّاتّ ّ
ُمسابقةّ ّ

يسرنا أن نعلم حضرتكم أن التسجيل ملسابقة الرياضيات القطرية التاسعة ّعّشرة سيبدأ بتاريخ 10.09.2019
وسيستمر حتى  .12.12.2019نهدف من تنظيم املسابقة إلى تعزيز فهم الطَلب لـمواد املنهاج الدراس ي ،وإلى تطوير
القدرات الرياضية لديهم ،والقدرة على مواجهة مسائل غير مألوفة وحلها ،من خَلل منافسة بناءة وشريفة.

موعدّاملسابقةّوماهيّتها ّ
املسابقة 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 العَلمة النهائية للمسابقة ،يتضمن أسئلة نموذجية متعددة الخيارات ،ستكون
مشابهة ألسئلة من اختبار املسابقة الثاني ومساعدة على التحضير له .موعد االختبار املحوسب سيكون في تاريخ
.13.02.2020
 اختبار املسابقة الثاني(تحريري) واملقرر إجراؤه يوم الجمعة ( 20.03.2020قدّيكون ّهناكّتغييرّأوّإضافة ّأيّامّ) .يشكل
االختبار  70%من العَلمة النهائية ،ويشمل تمارين ومسائل حول املنهاج الدراس ي إضافة إلى مسائل تفكيرية جديدة،
ومدته عادة ساعة ونصف .قسم من أسئلته سيكون مشابها ألسئلة نموذج االختبار املحوسب ،والقسم اآلخر مشابه
ألسئلة من االختبارات الواردة في كتاب التحضير أو الواردة في املسابقات األخيرة (الخامسة عشرة  -الثامنة عشرة).
 املسابقة للطَلب من الصف الثّالث – التّاسع ،ورسوم االشتراك للطالب  120ش (تشمل كتابّاّللتمرن لكل مرحلة).
 سنجتهد أن تجري املسابقة قريبة من مدارسكم قدر املستطاع (مرفق ملف تسجيل للمدارس الراغبة باستضافة املسابقة).
 هام ًّ
ّجدا :هناك مركز لـمساعدة الطَلب من خَلل اإليميل ،الفيسبوك ،وموقع الجمعية.
 ستمنح كل املدارس التي يشارك منها أكثر من  30طالبا إضافة طَلب إضافيين بنسبة  10%مجانا.
سجيلّيرجىّ :
ُّ
إلتمامّعّمليّةّالتّ
 تعبئة النموذج املحوسب بتفاصيل املدرسة ،والقائمة املحوسبة للطَلب 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 واحدة ،يكتب عليها اسم املدرسة ونوعّاملسابقة.

1

جمعيّةّإبداعّلتطويرّالثّقافةّوالتّعليمّ(ج.م).

עמותת אבדאע לקידום התרבות והחינוך

رقم 58-034-435-6

מספר 58-034-435-6

ת.ד 511 .אום אל פחם 3001000
ص.ب511أمّالفحم3001000
ّ
namtaz2000@gmail.com046942350
:046319262 
Ibda’ Association for the Advancement of Education

لَلستفسار عن كل ما يتعلق باملسابقة ،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.

آخرّموعدّللتّسجيلّّ 12.12.2019
(التّسجيلّاملتأخّرّمرهونّبوجودّأماكنّوقدّتكونّهناكّرسومّإضافية)

اتّمتوقّعةّلهذاّالعامّاستنادّاّلتجاربناّوالقتراحاتّاملدارسّاملشاركة ّ
تغيير ُّ
 تم إصدار نسخة محتلنة من كتب التمرن لجميع الصفوف.
 املدارس املشاركة في املسابقة يمكنهاّالحصولّعلىّكتبّاملسابقة لكافة طَلب املدرسة بخصم حتى  40%من السعر
الرسمي (اإلمكانية موجودة في حال توفر نسخ إضافية  -لَلستفسار يرجى االتصال بمكتب الجمعية).

مالحظاتّّ :
 التسجيل جّماعيّ عن طريق املدرسة وال يوجد تسجيل فردي ،ويتم التسجيل ودفع الرسوم عن طريق مركز/ة الـموضوع.
 ستجري املسابقة بإذن هللا في التاريخ املبين أعَله ،قبل الظهر وبعده .املدارس التي تفضل ساعة معينة عليها إعَلم الجمعية
حتى تاريخ أقصاه  ،30.11.2019وسنجتهد أن نستجيب لهذه الطلبات قدر املستطاع.
 الفوز هو فّرديّّ(الطَلب الذين يحصلون على أعلى العَلمات قطريا) وجّماعيّّ(املدارس التي تحصل على أعلى مجموع نقاط).
 يحصل جّميع الطَلب الـمشاركين على شهادة اشتراك ،ويتم أيضا تكريم املدارس املشاركة بأكبرّعددّمنّالطّ ّالب.
 املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما يمكن.
 التسجيل املتأخّر مرهون بعدد الطَلب وقد يكون هناك دفع رسوم إضافية.
 االستئناف على النتائج يكون من خَلل آلية مفصلة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعَلن النتائج.
 آخر موعد للتّعديالت على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ ّ–ّ20.12.2019الّيمكنّالتّعديلّبعدّذلك!
 مرفق ملف اقتراح استضافة مسابقة الرياضيات القطرية التاسعة عشرة للمدارس املشاركة.
 مرفق ملف شرح لألهل مع نموذج للموافقة على املشاركة في فعاليات املسابقة ويتوجب توقيعه من قبل األهل.
ّ

نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّاملسابقاتّالسّابقةّولالطّالعّعلىّاملستجدّاتّولتنزيلّ
النماذجّاملختلفة ّ
مع فائق االحترام طاقم املسابقة  -جمعية إبداع
تواريخّهامّة :نهاية التسجيل –ّ12.12.2019:نهاية التعديل على القوائمّّ20.12.2019:
موعد االختبار املحوسب -13.02.2020:موعد االختبار الثاني20.03.2020:
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