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 ات األهل املحترمين،حضر 

 بة وبعد،ة طي  تحي  

ّ
 
ةغةّالبطولةّالل ةّّعربي  2018ّ-2019ّالعاشرةالقطري 

ّةمعلوماتّأساسيّ 

ل
 
  تشك

 
ةغة الالل غات  عربي 

 
ة وُيعتبر االملام بها فاتحة لإلمام بكثير من العلوم واملعارف والل ة املجتمعي  إحدى أهم ركائز الهوي 

غة تهدف بطولة و  األخرى،
 
ةالالل   عربي 

 
 ال

 
بة إبداع إلى تطوير مهارات مها جمعي  تي تنظ

 
اءة بينهم، فتح باب املنافسة البن  و  الطّل

مين واألهل و 
 
ر مستمر  بفضل ما يصلنا من مّلحظات من املعل بومشروع البطولة في تطو 

 
ة الطّل ، وبفضل طواقم جمعي 

تي 
 
حسينإبداع ال طوير والت  ة والعزم ، وستتم  املسابقة هذا العام، ِعقدها األول إن شاء هللاتواصل مسيرة الت   .بمزيد من الهم 

 
ّّةّالبطولةماهيّ 

 شامل للمهارات األساسي   اختبارالبطولة عبارة عن 
 
ةغة الة في الل أسئلة في  االختبارملدة ساعة وربع في العادة. يشمل  عربي 

موقع  فيع طبيعة األسئلة بحسب الجيل واملستوى. تجدون أمثلة ونماذج كاملة ة، القواعد وفهم املقروء وتتنو  الثروة اللغوي  

 (. www.namtaz.com) إبداعة جمعي  

 ب بعث تساؤالتهم واستفساراتهم
 

ة اإليميل واملوقععبر  يمكن للطّل  .وفيسبوك الجمعي 

 ة إضافةّّ،يحصل كل مشارك على كتاب مجاني  أو أكثر، تحوي نماذج المتحانات من سنوات سابقة او مواد  تمر ن إضافي 

ّ  تمر نّمحوسبة.ملواد 

   ةوليستّفرديّ ة )عن طريق املدرسة( املشاركة في البطولة جماعي 
 
 .وضوعاملز/ة . ويتم التسجيل لدى مرك

  نة م 120رسوم االشتراك عن كل طالب  لهذه الس  ّ.ر ن مع نماذج كاملة لكل  مرحلة()تشمل كتابا للت 

 

ّسيّرالبطولةّ

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

تحليل  ومن ثم   بطريقة ُمحوسبة، فحص جميع نماذج االمتحانات عام. بعد إجراء االمتحان يتم   بحسب الظروف في كل  

 
 
 زي املوضوع في املدارس املشاركة. النتائج وإرسالها ملرك

 

زينممتـتكريمّال ّي 

ة )للمدارس( بحسب تحصيل  ب( والجماعي 
ا

ّل
 
ة )للط تائج واملراتب الفردي  بيتم  تدريج الن 

 
بس. يحصل واملدار  الطّل

 
 الطّل

ة و  ة على كؤوس وشهادات تقديري  بالفائزون بمراكز قطري 
 

ة،  الطّل ة على شهادات تقديري  مراِتب مدرسي  الفائزون با

بويحصل جميع 
 

ز  الطّل
 
الـُمشاركين على شهادة اشتراك. يحق  لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن طريق مرك

ة االستئنافاملوضوع فقط من خّلل نظام  ح في موقع الجمعي  ّ.املوض 

www.namtaz.comّنرجّوزيارةّموقعناّ)ّ
 
ابقةّولالط ّاتالعّعلىّاملستجد ّ(ّملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 

-------------------------------------------------------------ّ

 

 

 

http://www.namtaz.com/
http://www.namtaz.com/
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ّقسيمةّاشتراكّالطالب

ّ

______ البلد ___________مدرسة _____(ال) _________أنا املوقع ادناه، ولي امر الطالب/ة _____________________الصف 

ال______ ______________  ______ ___________ جو 

 .العربية  أصرح بأنني موافق على اشتراك ابني / ابنتي في فعاليات بطولة اللغة

 

ّاملدرسة.فيّالعربيةّمالحظةّ:ّيتمّتسليمّهذهّالقسيمةّمعّرسومّاالشتراكّملركّزموضوعّاللغةّ

 _____________________                           توقيع ولي أمر الطالب _____________التاريخ : ______


