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 ات األهل المحترمين،حضر

 بة وبعد،ي   ة ط  حي  ت  

2019ُ-2020ُالحاديةُعشرةةُطري ُةُالق ُربي ُغةُالع ُسابقةُالل ُمُ 

ُةعلوماتُأساسي ُمُ 
مام بكثير لوي عتبر االلمام بها فاتحة لإل ،ةة المجتمعي  ة إحدى أهم ركائز الهوي  ربي  غة الع  ل الل  شك   ت  

ة إبداع معي  مها ج  نظ   تي ت  ة ال  ربي  غة الع  سابقة الل  م   هدف  غات األخرى، وت  من العلوم والمعارف والل  

 ر  اءة بينهم، ومشروع المسابقة في تطو  ب وفتح باب المنافسة البن  ّل  هارات الط  إلى تطوير م  

 .بّل  مين واألهل والط  عل   ّلحظات من الم  بفضل ما يصلنا من م   مستمر   
 

ّماهيّ 
م
ّّسابقةةّال

ة ساعة وربع في ة لمد  ربي  غة الع  ة في الل  هارات األساسي  شامل للم   اختبارسابقة عبارة عن الم  

طبيعة األسئلة بحسب ع ة، القواعد وفهم المقروء وتتنو  غوي  روة الل  الث   االختبار العادة. يشمل  

 ة إبداعمعي  الجيل والمستوى. تجدون أمثلة ونماذج كاملة في موقع ج  

(www.namtaz.com .) 
   ن لكل  مرحلة(كتاباُش  )تشمل  120رسوم االشتراك للط الب  للت مر 

   ةمعي  ، الواتسآب وفيسبوك الج  الموقع، بر اإليميلع   ب بعث تساؤالتهم واستفساراتهمّل  مكن للط  ي. 

   و أمن سنوات سابقة  الختباراتمشارك على كتاب مجاني  أو أكثر، تحوي نماذج  كل   حصل  ي

حوسبةُاختياريةُباشتراكُإضافيُرمزيُللمشاركينُفيُنُمُ تمرُ ُإضافةُلمواد ُ ُ،ةن إضافي  تمر   مواد   

 المسابقة.
   ز/ة رك   لدى م   سجيلالت   . ويتم  ةردي ُوليستُف ُة )عن طريق المدرسة( ماعي  المشاركة في المسابقة ج

ُ.الموضوع
 

ّسيّرالسابقةّ

تجري المسابقة في مدينة أم  الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن المشاركين قدر اإلمكان، 

بطريقة  االختباراتميع نماذج فحص ج   عام. يتم   روف في كل   دها المسؤولون بحسب الظ  ويحد   

ستخدم ت  دارس المشاركة. زي الموضوع في الم  رك   تائج وإرسالها لم  تحليل الن   م حوسبة، ومن ثم  

 عليم.ة الت  ة لتطوير المسابقة ولتحسين عملي  عطيات المسابقة في أبحاث علمي  م  
 

ّ تكريمّالـمّم
ّزينتمي 

ب( والج  ة )للط  ردي  تائج والمراتب الف  تدريج الن   يتم   دارس( بحسب تحصيل ة )للم  ماعي  ّل 

ة على كؤوس وشهادات طري  ق   بمراتبب الفائزون ّل  يحصل الط  دارس. ب والم  ّل  الط  

ب ّل  ميع الط  ة، ويحصل ج  ة على شهادات تقديري  درسي  ب الفائزون ب مرات ب م  ّل  ة والط  تقديري  

 لألهل االعتراض على نتيجة المسابقة عن طريق الـم شاركين على شهادة اشتراك. يحق  

ُة.معي  ح في موقع الج  الموض   االستئنافخّلل نظام الموضوع فقط من  ة/زرك   م  

سابقات(ُلمعاينةُنماذجwww.namtaz.comُنرجوُزيارةُموقعناُ)ُ العُعلىُابقةُولالط ُ السُ ُالم 

ُاتستجدُ المُ 

http://www.namtaz.com/
http://www.namtaz.com/
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ّالبقسيمةّاشتراكّالط

ّ

  
 
 أنا املوق

 
 ______ ___________مدرسة _____(ال) ف _________الب/ة _____________________الص  ع ادناه، ولي امر الط

 ______ ___________ الو  ج  ______ ___________البلد ___

  
  سابقةم  اليات موافق على اشتراك ابني / ابنتي في فع  ح بأنني أصر 

 
ةغة الل ربي   .الع 

 

ّّالحظةّ:ّيتم ّممّ
 
 ّسيمةّمعّرسّوتسليمّهذهّالق

 
ّة/ّزمّاالشتراكّلرك

 
ةغةّموضوعّالل ربي  ّفيّالدرسة.ّالع 

 _______اريخ : ______الت  
 
 __________________الب __________                           توقيع ولي أمر الط

ّ
 


