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 تعليمات وإرشادات

 
 
 الب األعزاء،حضرة الط

 نلفت عنايتكم لألمور التالية:

1.  
 
 سابقة الرئيسية خالل العام الدراس ي.املو  مهمة محوسبةالب إلى يتقدم الط

2.  
 
)الجزء  كتاب. تحوي الكتبرحلة االبتدائية على كتاب وكراس ارشاد، واملرحلة اإلعدادية على ب املال يحصل الط

ياضيات واملسائل املطلوبة للمهمة واملسابقات وإرشادات وكذلك حلول. (1+2  مواضيع متنوعة في الر 

نة .3 خصص للطالب ساعات معي 
ُ
الب االتصال ليستفهم عن  الالتصال أسبوعي   ت

 
مع مرشدي املشروع، بإمكان الط

فهمها عبر الهاتف، الفاكس، البريد اإللكتروني واملوقع الخاص   كيفية التعامل مع املسائل التي يصعب عليه حلها أو

الب ملهب
 
 الكتابواملسابقة في مواد  مختارة من  مةستكون امله ،خالل العام الدراس ي وملسابقةمة املشروع. يتقدم الط

م للطالب نشرة فيها ذي ال
 
الب. تسل

 
هواتف وعنوان وساعات االتصال وأرقام ال تعليمات وارشاداتيحصل عليه الط

 البريد االلكتروني وعنوان موقع املشروع على االنترنيت.

 تعليمات وإرشادات للمهمة املحوسبة واملسابقة النهائية: .4

  (%20) املحوسبة مةامله .أ

جري في الفترة
ُ
 استمرارية إلى املحوسبة  مةنسعى من خالل املهو ، 28.1.2020 حتى 21.1.2020 ت

 
الب تحفيز الط

وبذلك يحصل كل طالب بعد اشتراكه في املسابقة على كلمة  الكتاب.على حل أسئلة متنوعة مشابهة ألسئلة 

  الحصول على نتيجة مباشرة.مة و مرور ورابط يستطيع من خالله حل امله

 %(:80املسابقة الرئيسية ) .ب

جرى املسابقة في فترة 
ُ
ويتم إبالغ املشتركين بموعد ومكان املسابقة بعد املهمة  31.3.2020حتى  13.3.2020ت

 عن طريق املدرسة. املسابقة  املحوسبة
 
املركزية وهي امتحان كتابي في مواد  محددة من كتاب هي  النهائيةمباشرة

ه. أو أسئلة مشابهة لها، وبعض  تاباألسئلة هي من أسئلة الكمعظم  املشروع التي يحصل عليها الطالب حسب َصف 

 األسئلة هي أسئلة لفحص الفهم والقدرة على االستنتاج والتحليل.

الب أن يقوم بحل األسئلة .5
 
في حالة وجود صعوبة في حل بعض األسئلة الحاسبة(،  مساعدةبشكل ذاتي )دون  على الط

 
 
 باستطاعة الط

 
من الساعة  :6286908/11-04 تفز املوهوبين القطري في الرياضيات على هاالب االتصال بمرك

 . 14:00-9:00 في الساعات 6286908/11-04 هاتف على . واالستفسار عن أمور إدارية وتنظيمية15:00-17:00

6.  
 
يتم تحديد يوم وساعة ومكان ]الب. مكان إجراء املسابقات يكون في منطقه قريبة قدر اإلمكان من مكان سكن الط

 .[املسابقات عند اقترابها



ز الرياضيات عن موعد املسابقة ومكانها عن طريق إرسال دعوات رسمية للمدرسةيتم  .7
 
 قبل املسابقة إعالم مرك

 .سبوعينبأ

8.  
 
 ]ز الرياضيات يتم التنسيق مع مرك

 
بشأن موعد املسابقات، تسليم الدعوات للطالب،  [ز املشروع في املدرسةأو مرك

 
 
 الب.ومراتب الط

 هاتف.ال يتم إعطاء العالمات عن طريق ال .9

ز الرياضيات في املدرسة. .10
 
 ال يحق للطالب االنسحاب من املشروع بعد استالم مواد  املشروع من مرك

 
 
 الب ونجاحهم.يُسرنا تعاون األهالي واملدرسة معنا بما يخدم مصلحة الط

  مالحظة: من املمكن إجراء تعديالت بسيطة على املواعيد املبينة أعاله.
 

 الصفحات املطلوبة للمهمة واملسابقة الرئيسية

 القائمة مواعيد االتصال إلرشاد 
 
 البط

 

 

 

 

د باملواعيد   املبينة أعالهنرجو التقي 

 17:00-15:00من الساعة  6286908/11-04 على األرقام التالية:

 14:00-9:00من الساعة  6286908/911-04 واستفسارات املعلمين على هاتف

 eduqasemi.com2009Mathx@ (:mail-Eعنوان البريد االلكتروني ) 04-6364914فــاكس رقــم:

 www.eduqasemi.com موقـع االنترنـت: يمكنكم متابعة أخبار املشروع عن طريق الدخول إلى:

ق   يجيب على استفساراتكم مرشدون مختصون نرجو لكم النجاح والتفو 

 باحترام                                                                                                                                       

 طاقم املشروع         

 الصفحات املطلوبة للمسابقة الرئيسية للمهمة املحوسبةالصفحات املطلوبة  الصف

 73-69 ,64-58 ,42-40 ,37-34 ,28-27 ,24-2 جميع صفحات الكتاب الثاني

 74-70 ,66-55 ,52 ,44-34 ,28-2 جميع صفحات الكتاب الثالث

 86-80 ,52-29 ,25-2 جميع صفحات الكتاب الرابع

 103-93 ,83-62 ,57-32 ,19-4 جميع صفحات الكتاب الخامس

 133-117 ,102-63 ,54-52 ,41-4 جميع صفحات الكتاب السادس

 87-83 ,80-68 ,64-56 ,36-12الكتاب األول:  جميع صفحات الكتاب الجزء األول  (2+ 1)جزء السابع

 الكتاب الثاني: كل املواد

 104-77 ,76-73 ,56-34 ,29-5الكتاب األول:  جميع صفحات الكتاب الجزء االول  (2+ 1)جزء الثامن

 الكتاب الثاني: كل املواد

  الساعات األيام
 
 2020/02/02الب من أسئلة الط

 15:00-17:00 اإلثنين، والخميساألحد،  2020/3/5الى 
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