
 

 
 لحضرة: 

 مدير/ة املدرسة املحترم/ة، 

 مركز/ة الّرياضّيات ومعلمي/ات الّرياضّيات املحترمين/ات، 

 ورحمة هللا وبركاته وكّل عام وأنتم بخير.  الّسالم عليكم

القدرات التفكيرية للطالب املوهوبين في هذا نهدف من خالل برنامج القاسمي القطري للموهبين في الرياضيات الى تعزيز 

ا من املسؤولية امللقاة على عاتقنا في تطوير وشحذ القدرات التفكيرية لطالبنا 
ً
ارتأينا إضافة عدة املوضوع، وانطالق

 مواضيع وثيقة الصلة بالتفكير الرياض ي من أجل التنويع واإلثراء، نخّص بالذكر املنطق العام والذكاء البصري، يتّم 

عرضها بطرق مبّسطة وهاِدفة إلى إرساء مهارات تمهيدية وأساسية لدى طالبنا، من أجل التعامل مع أسئلة مشابهة في 

 (.تحانات فحص الذكاء )البسيخومتري ام

 

 -ميزات البرنامج : .1

 . البرنامج معد للطالب من الصف الثاني حتى الصف الثامن.1

 تفاعلية ..قمنا بتحويل الكتب من ورقية الى محوسبة 2

 ..التواتصل الدائم مع املعلمين 3

 .ساعات ارشاد وتوجيه للمعلمين والطالب .4

 .طاقم متخصص وذو خبرة طويلة في املجال .5

 الدائم .والتطوير  .التجديد 6

 .املصداقية والثقة.7

 .سابقة والتأثير اإليجابي على حياتهم الجامعية واألكاديمية السنوات الطالب في ال.نجاحات 8

 

 :البرنامجأهداف  .2

 تطوير التفكير الرياض ي املنطقي لدى الطالب. .1

 أن يتدرب الطالب على التعامل مع أسئلة تساعد على تنمية التفكير.  .2

 أن يتعامل الطالب مع أسئلة مغايرة وغير اعتيادية تساعده على تخطي الصعوبات. .3



 

 

 

 

 تنمية قدرات رياضية لدى الطالب بطرق مختصرة ناجعة بأسرع وقت.  .4

 أن يطلع الطالب على أسئلة املنطق وتوجيههم الى كيفية التعامل معها.  .5

الب في استغالل املعلومات بشكل صحيح وناجع بمستوى عاٍل. .6
ّ
 تنمية قدرات الط

 تنمية حب االستطالع واالكتشاف واملبادرة لدى الطالب.  .7

 

 انطالق عملية التسجيل للبرنامج  .3

يسللللللّرنا في مركز القاسللللللمي للتربية والثقافة  بعد عرض نبذة  تعريفية بالبرنامج و تسللللللليء الىللللللوء على مي اته وأهدافه 

ف الثامن للعام الّدرا لللل ي  اني حتى الصللللّ
ّ
ف الث الب من الصللللّ

ّ
سللللجيل لفعاليات البرنامج للط

ّ
-2020إعالمكم عن بدء الت

سلللللللللللدنفذ بحلة جديدة وذل  تماشللللللللللليا مع االوضلللللللللللاع ال لللللللللللحية في البالد، وبهذا تم الدمج بين الطريقة . البرنامج 2021

املحوسللللللللبة والطريقة التقليدية. حيل يمكن للمدرسللللللللة اشللللللللترا  طالبها باملسللللللللار املحوسللللللللب او مسللللللللار كتاب ونسلللللللل ة 

 محوسبة.

 :البرنامجكيفية عمل  .4

يحصلللللللل الطالب على كلمة مرور واسلللللللم مسلللللللتخدم للدخول للمنمومة املحوسلللللللبة والتي تشلللللللمل أسلللللللئلة مناسلللللللبة  .1

 ملستوى املسابقة واملهام مع إمكانية الحصول على نس ة ورقية للكتاب .

 مع مرشدي  .2
ً
خصص للطالب ساعات معّينة لالتصال أسبوعيا

ُ
الب االتصال لي ،البرنامجت

ّ
كيفية فهم بإمكان الط

 . بالبرنامجالبريد اإللكتروني واملوقع ال اّص عبر الهاتف،  وذل  مع املسائل التي يصعب عليه حلهال التعام

الب ملهم .3
ّ
في مواّد مختارة من  امخالل العام الدرا لل يس سللتكون املهممحوسللبة ومسللابقة تين محوسللبتين يتقدم الط

م للطالب نشلللللرة فيها تفصللللليل املواّد املطلوبة وسلللللاعات االتصلللللال وأرقام 
ّ
الب. تسلللللل

ّ
الكتاب الذي حصلللللل عليه الط

 على االنترندت. البرنامجالهواتف وعنوان البريد االلكتروني وعنوان موقع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تعليمات وإرشادات للمهمة املحوسبة واملسابقة النهائية: .5

 ت املحوسبة :ااملهم .1

في تحفي  الطالب على حل أسلللللللئلة متنوعة مشلللللللابهة  سلللللللتمرارية اال  الى  محوسلللللللبةكل مهمة نسلللللللالى من خالل  

، وبذل  يحصللللللللللل كل طالب بعد اشللللللللللتراكه في املسللللللللللابقة على كلمة مرور ورابء والنسلللللللللل ة االلكترونية ألسللللللللللئلة الكتاب

 يستطيع من خالله حل املهمة والحصول على نتيجة مباشرة.

 أسئلة نموذجية:  .2

    يتم ادراج أسئلة مشابهة للمسابقة النهائية، والتي تساهم في تهيئة الطالب للمسابقة.

 : ملسابقة الرئيسيةا .3

جرى املسللللللابقة في 
ُ
في مواّد محددة  اختبار محوسللللللب. املسللللللابقة النهائية كي املركزية وكي شللللللهر تمويو يوليو ت

 والنس ة االلكترونيةالتي يحصل عليها الطالب حسب َصّفه. معمم األسئلة كي من أسئلة الكتاب  البرنامجمواد من 

 أو أسئلة مشابهة لها، وبعض األسئلة كي أسئلة لفحص الفهم والقدرة على االستنتاج والتحليل.

 

 جوائز وشهادات: .6

 يحصل كل طالب متفّوق في املسابقات على جائزة تفّوق. .1

قدم شهادات تقدي .2
ُ
.ت

ً
الب الذين يكون أداؤهم جّيدا

ّ
 ر لنخبة كبيرة من الط

قام احتفاالت في مؤسسات القاسمي و أو في مدارسهم لتكريم املتفوقين وتوييع الجوائز بعد االنتهاء من فحص  .3
ُ
ت

زين بنتائج طالبهم.
ّ
 املسابقة النهائية وبعد إبالغ املرك

 

الب على املشاركة في هذا 
ّ
ألن اشتراكهم الفعال وقيامهم بتنفيذ الواجبات املطلوبة  البرنامجنرجو تشجيع الط

الب من حولهم.
ّ
 سيؤدي إلى رفع مستواهم العلمي ويؤثر إيجابيا على الط

 

 

 

 



 

 

 جدول زمني للمسابقة :

 

 مالحظات  املهمة  التاريخ 

  اخر موعد للتسجيل  02.05.2021

  املسابقة النهائية  شهر تموي 

   

 

 في إنجاح هذا العمل ولكم الشكر الجزيل يسّرنا أن تكونوا
ً
 لنا عونا

 

 


