تعليمات وإرشادات
حضرة الطالب األعزاء،
نلفت عنايتكم لألمور التالية:
يتقدم الطالب إلى مسابقتين خالل العام الدراس ي.
ّ
املواد املطلوبة للمسابقة األولى في الرسالة املرفقة .املسابقة األولى محوسبة ستجرى في الفترة ما بين
 )1املسابقة األولى:
 14/1/2018حتى  .25/1/2018يدخل الطالب في هذه الفترة ،الى موقع املجمع الثقافي  www.eduqasemi.comفيجد رابط
املسابقة األولى .ويجد التعليمات بشأن املسابقة .يدخل الى املسابقة بواسطة تسجيل رقم هويته في املكان املطلوب .يجد توجيهات
لحل املسابقة (منها أسئلة حسب الطريقة األمريكية ومنها أسئلة صواب أم خطأ ومنها أسئلة يطلب من الطالب وضع الجواب
املناسب في املكان املخصص لذلك ( .بعد اإلجابة على جميع األسئلة يقوم بالضغط على كلمة ارسال ،نسبة املسابقة األولى
هي %20من العالمة النهائية.
 )2املسابقة الثانية :هي املسابقة املركزية .تجري املسابقة الثانية على شكل امتحان مراقب .تجري املسابقة في الفترة من
 15/4/2018حتى  .10/5/2018نسبة عالمة املسابقة الثانية  %80من العالمة النهائية.
يتقدم الطالب الى املسابقة (االمتحان) في املواد املحددة لجيله (التفاصيل في الصفحة الثانية).
يتم ابالغ مركز الرياضيات في املدرسة عن املوعد واملكان املحدد للمسابقة قبل بداية عطلة الربيع.
يتوجب على الطالب إجراء املسابقتين (بغض النظر عن عالمة املسابقة األولى).
مواد مطلوبة للمسابقة األولى ومطلوبة ً
توجد ّ
أيضا للمسابقة الثانية .لذا ينبغي على الطالب أن يستعد بشكل جيد للمسابقتين،
بأن يتدرب بشكل كبير على جميع املواد املطلوبة منه .فال يؤجل االستعداد للمسابقتين إلى حين اقتراب موعدهما .بل يستعد
ً
ً
ابتداء من يوم استالمه للكتاب .في حالة وجود صعوبة في حل بعض األسئلة باستطاعة الطالب االتصال بمركز املوهوبين
يوميا
القطري في الرياضيات على هاتف  04-6286908/11:من الساعة  .17:00-15:00واالستفسار عن أمور إدارية وتنظيمية على هاتف 04-
 6286906/8في الساعات .14:00-9:00
الحل يكون بشكل ذاتي (بدون استعمال الحاسبة) ،في حال وجود صعوبات في الحل يمكنكم استغالل مواعيد االتصال .مواعيد
ّ
مفصلة في الرسالة (في الصفحة الثانية).
االتصال
 )3مكان إجراء املسابقات يكون في منطقه قريبة قدر اإلمكان من مكان سكن الطالب( .يتم تحديد يوم وساعة ومكان املسابقات
عند اقترابها).
ّ
 )4يتم إعالم مركز الرياضيات عن موعد املسابقة ومكانها عن طريق إرسال دعوات رسمية للمدرسة قبل املسابقة في أسبوعين.
 )5يتم التنسيق مع مركز الرياضيات (أو مركز املشروع في املدرسة) بشأن موعد املسابقات ،تسليم الدعوات للطالب ،ومراتب
الطالب.
 )6ال يتم إعطاء العالمات عن طريق الهاتف.
ّ
 )7ال يحق للطالب االنسحاب من املشروع بعد استالم ّ
مواد املشروع من مركز الرياضيات في املدرسة.
يسرنا تعاون األهالي واملدرسة معنا بما يخدم مصلحة الطالب ونجاحهم.
مالحظة :من املمكن إجراء تعديالت بسيطة على املواعيد املبينة أعاله.
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قائمة املواد املطلوبة للمرحلة األولى والثانية 2018/2017
الصف

اسم الكتاب

املواد املطلوبة للمسابقة األولى

املواد املطلوبة للمسابقة الثانية

الثاني

كتاب فن الحساب والتفكير
للصف الثاني
كتاب فن الحساب والتفكير
للصف الثالث

من صفحة  1حتى 25
ومن صفحة  28حتى 43
من صفحة  1حتى 61

كتاب فن الحساب والتفكير
للصف الرابع
كتاب فن الحساب والتفكير
للصف الخامس

من صفحة  1حتى 60

من صفحة  28حتى 69
ومن صفحة  88حتى .94
من صفحة  34حتى 49
ومن صفحة  73حتى 96
ومن صفحة  101حتى .110
من صفحة  26حتى 60
من صفحة  75حتى .111
من صفحة  26حتى 45
ومن صفحة  69حتى 79
ومن صفحة  83حتى 87
ومن صفحة  96حتى 100
ومن صفحة  106حتى .132
صفحة  32حتى 70
صفحة 77+76
ومن صفحة  76حتى .100
من صفحة 45حتى 99
ومن صفحة  106حتى 119
ومن صفحة  125حتى .134
من صفحة  51حتى 93
ومن صفحة 103حتى .120
من صفحة  20حتى 63
ومن صفحة  80حتى 119
ومن صفحة  133حتى .154
من صفحة  79حتى 205
ومن صفحة 222حتى .256

الثالث

الرابع
الخامس

من صفحة  1حتى 45

السادس

ّ
املشوق في التفكير
كتاب
والحساب

صفحة  1حتى .62

السابع

كتاب الرائع في الرياضيات
والتفكير

من صفحة  1حتى 9
ومن صفحة 21حتى .75

الثامن

املثير في الرياضيات والتفكير 1

من صفحة  1حتى .76

التاسع

ّ
الري ّ
اضيات تفكير ومتعة

من صفحة  1حتى .79

العاشر

املثير في الرياضيات والتفكير 2

من صفحة  1حتى .114

نرجو ّ
التقيد باملواعيد املبينة أعاله
قائمة مواعيد االتصال إلرشاد طالب
الصفوف

األيام

الساعات

ثاني ،ثالث ،رابع ،خامس ،سادس

اإلثنين ،الثالثاء والخميس

15:00-17:00

سابع ،ثامن ،تاسع ،عاشر

األحد والسبت

15:00-17:00

أسئلة الطالب من 12/11/2017
الى 11/1/2018
ومن  4/2/2018الى 12/4/2018

على األرقام التالية 04-6286908/11 :من الساعة 17:00-15:00
واستفسارات املعلمين على هاتف  04-6286908/06من الساعة .14:00-9:00
فــاكس رقــم04-6283550/ 04-6364914:
عنوان البريد االلكتروني (Mathx2009@hotmail.com :)E-mail
مالحظة( :يرجى كتابة االسم والصف ورقم الهاتف عند إرسال رسالة في البريد اإللكتروني).
يمكنكم متابعة أخبار املشروع عن طريق الدخول إلى :موقـع االنترنـتwww.eduqasemi.com :
ّ
والتفوق
يجيب على استفساراتكم مرشدون مختصون نرجو لكم النجاح
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