
 

 

 لحضرة: 

 مدير/ة املدرسة املحترم/ة، 

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

الب األعّزاء ات/أولياء األمور املحترمين
ّ
 ، الط

 ورحمة هللا وبركاته وكّل عام وأنتم بخير.  الّسالم عليكم

القدرات التفكيرية للطالب املوهوبين في هذا ن خالل برنامج القاسمي القطري للموهبين في الرياضيات الى تعزيز نسعى م 

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

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

تحانات فحص مبّسطة وهاِدفة إلى إرساء مهارات تمهيدية وأساسية لدى طالبنا، من أجل التعامل مع أسئلة مشابهة في ام

 (.الذكاء )البسيخومتري 

 

 -ت البرنامج :ميزا .1
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 مع أسئلة مغايرة وغير اعتيادية تساعده على تخطي الصعوبات. أن يتعامل الطالب .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

 مية حب االستطالع واالكتشاف واملبادرة لدى الطالب.تن  .7

 

 انطالق عملية التسجيل للبرنامج  .3

يسلللللللللللّرنا اس مركز الياسلللللللللللمي للتربية بعد عرض نبذة  تعريفية بالبرنامج و تسللللللللللللي  الضلللللللللللوء ع   ميزا   وأهدا   

ا   
ّ
الب من الاللللللللّ  الث

ّ
سللللللللجيل لفعاليات البرنامج للط

ّ
حتى الاللللللللّ  الثامن للعام والثيا ة  إعالمكم عن بدء الت

. البرنامج سللللللللةفذ بدلة ذديدة وشلا  مااللللللليا مة ايوضلللللللاه التلللللللحية اس البال ، و  ذا  م 2021-2020الّدراسللللللل ي 

الدمج بين الطريية املحوسلللللبة والطريية الييليدية. حين يمكن للمدرسلللللة االللللتراا حال  ا باملسلللللار املحوسللللل  او 

 مسار كياب و سخة مدوسبة.

 :مجالبرناكيفية عمل  .4

الب املشترك على كتاب وكراس ارشاد حلول لبعض التم .1
ّ
عملية الفهم ونسخة هم في ارين التي تساعديحصل الط

 ، او نسخة الكترونية فقط. )متعلق بطريقة االشتراك(.الكترونية

 مع مرشدي  .2
ً
خصص للطالب ساعات معّينة لالتصال أسبوعيا

ُ
الب االتصال لي ،البرنامجت

ّ
كيفية فهم بإمكان الط

 . بالبرنامجالبريد اإللكتروني واملوقع الخاّص عبر الهاتف،  وذلك مع املسائل التي يصعب عليه حلهاالتعامل 

الب ملهمة محوسبببببببببببة ومسببببببببببابقة  .3
ّ
خالل العام الدراسبببببببببب يه سببببببببببتكون املهمة واملسببببببببببابقة في مواّد محوسبببببببببببة يتقدم الط

م للطالب نشبببببببببببببب
ّ
الب. تسببببببببببببببل

ّ
رة فيها تفصببببببببببببببيل املواّد املطلوبة وسبببببببببببببباعات مختارة من الكتاب الذي حصببببببببببببببل عليه الط

 على االنترنيت. البرنامجاالتصال وأرقام الهواتف وعنوان البريد االلكتروني وعنوان موقع 

 

 

 



 

 تعليمات وإراا ات للمهمة املحوسبة واملسابية الن ائية: .5

 %( خالل اهر كانون ثا  :20ملهمة املحوسبة )ا .1

اسببببببببتمرارية في تحفي  الطالب على حل أسببببببببئلة متنوعة مشببببببببابهة ألسببببببببئلة نسببببببببعى من خالل املهمة املحوسبببببببببة 

، وبذلك يحصبل كل طالب بعد اشبتراكه في املسبابقة على كلمة مرور ورابط طسبتطيع من والنسبخة االلكترونية الكتاب

 خالله حل املهمة والحصول على نتيجة مباشرة.

      

 %(:80) املحوسبة ملسابية الرئلسيةا .2

جرى 
ُ
كزين من وذلك عبر ارسببببال رابط املسببببابقة للمر  عن ٌبعد 3.5.2021حتى  20.4.2021 املسببببابقة في فترةت

 عن طريق بالغ املشببببببببببتركين بموعد إ ويتمالة نصببببببببببية خالل البريد االلكتروني ورسبببببببببب
ً
املسببببببببببابقة بعد املهمة االولى مباشببببببببببرة

التي يحصببببببببببببل عليها  البرنامجمواد في مواّد محددة من  اختبار محوسببببببببببببباملدرسببببببببببببة. املسببببببببببببابقة ال هائية  ي املركزية و ي 

ّفه. معأم األسببببببببئلة  ي من أسببببببببئلة الكتاب  أو أسببببببببئلة مشببببببببابهة لها، وبعض  والنسببببببببخة االلكترونيةالطالب حسببببببببب عببببببببة

 األسئلة  ي أسئلة لفحص الفهم والقدرة على االستنتاج والتحليل.

 

 ذوائز واها ات: .6

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

2. .
ً
الب الذين يكون أداؤهم جّيدا

ّ
قدم شهادات تقدير لنخبة كبيرة من الط

ُ
 ت

قام احتفاالت في مؤسببسببات القاسببمي ي أو في مدارسببهم لتكريم املتفوقين وتوايع الجوائز بعد االنفهاء من فحص  .3
ُ
ت

زين بنتائج طالبهم.
ّ
 املسابقة ال هائية وبعد إبالغ املرك

 

الب
ّ
ألن ااتراكهم الفعال وقيامهم بتةفيذ الواذبات املطلوبة  البرنامجع   املشاركة اس هذا  نرذو تشجية الط

الب من حولهم.
ّ
 سيؤ ي إل  ر ة مسيواهم العلمي ويؤثر إيجابيا ع   الط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :وحريية الد ة كيفية اياتراا .7

الب ا البرنامجطشببببببترك في  .1
ّ
عبة، والطالب الراغبون في ن ملتمي والط

ُ
الب في كل شبببببب

ّ
 تلببببببجيع الط

ً
املشبببببباركة. يحّبذ جدا

 على املشببباركة ألّن ذلك سبببيحّف 
ً
ين مسبببتوى التحصبببيل سبببتحزهم على االجفهاد و من ذوي التحصبببيل املتوسبببط أيىبببا

 الدراس ي.

تختار املدرسبببة طريقة االشبببتراك لجميع طالبها املشببباركين إما كتاب ونسبببخة ه االتيتكون طريقة الدفع على النحو  .2

 شيقل. 150محوسبة نسخة و شيقل أ 200 ةمحوسب

 

الب نسبببببببببخة للطالب واألهل التي تحوي شبببببببببرحا عن   .3
ّ
ز الّرياضبببببببببّيات في كل مدرسبببببببببة بتسبببببببببليم الط

ّ
 البرنامجيقوم مرك

 وقسيمة اشتراك.

الصبببببببببببف، رقم رقم الهوية، لثالثي، ا السبببببببببببمويتىبببببببببببمن ا عبر الرابط املرفق ادناه تعبئة نموذج اشبببببببببببتراك املدرسبببببببببببة  .4

 .24.10.2020 حتى تاريخه .الهاتف

 غ  هةالةموشج ااتراا املدرسة يرج  الض

 ، 6286908-04،  6286911-04        -ملزيد من االسبببببببتفسبببببببار حول املوضبببببببوع يراى االتصبببببببال على األرقام االتيةه .5

ز الّرياضبببببّيات في املدرسبببببة أو من ينوب عنه  وتكون حلقة
ّ
الب املشبببببتركين ومركز املوهوبين هو مرك

ّ
الوعبببببل بين الط

الب ... وادبشأن توايع امليتم التنسيق معه في املدرسة،  البرنامجفي تفعيل 
ّ
 والحىور للمسابقات وتحفي  الط

 

 

 اس إنجاح هذا العمل ولكم الشكر الجزيل
ً
 يسّرنا أن  كونوا لةا عونا

 

http://sitox.qse.co.il/files/SiteoxQSE_AR/Articles/Documents/2020/23.4/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%202020.pdf

