
 

 
 لحضرة: 

 مدير/ة املدرسة املحترم/ة، 

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

 ورحمة هللا وبركاته وكّل عام وأنتم بخير.  الّسالم عليكم

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

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

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

، من أجل التعامل مع وانكشافهم عليها إلى إرساء مهارات تمهيدية وأساسية لدى طالبنا وتهدفعرضها بطرق مبّسطة 

 (.تحانات فحص الذكاء )البسيخومتري أسئلة مشابهة في ام

 

 ميزات البرنامج:- 
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 .تفاعليةقمنا بتحويل الكتب من ورقية الى محوسبة  .2

 .التواصل الدائم مع املعلمين .3

 .ت ارشاد وتوجيه للمعلمين والطالبساعا .4

 .ص وذو خبرة طويلة في املجالمتخصّ  طاقم .5

 .الدائموالتطوير  التجديد .6
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  البرنامجأهداف: 

 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

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

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 

مركز القاسلللللللللمي للتربية  يسلللللللللّرنا فيزاته وأهدافه تسلللللللللليل اليلللللللللوء على ميّ بعد عرض نبذة تعريفية بالبرنامج و 

اني حتى الّصف الثامن للعام الّدراس ي والثقافة 
ّ
الب من الّصف الث

ّ
سجيل لفعاليات البرنامج للط

ّ
إعالمكم عن بدء الت

ا تم الدمج بين ا مع االوضللللللللللللللاع ال للللللللللللللحية في البالد، وبهذلة جديدة وذلك تماشلللللللللللللليً ذ بح  . البرنامج سلللللللللللللل نّف 2021-2022

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

 ونسخة محوسبة.

 

  البرنامجكيفية عمل: 

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

 .ية الحصول على نسخة ورقية للكتابواملهام مع إمكانملستوى املسابقة 

خصلللللللللص للطا .2
 
الب ال ،البرنامجمع مرشلللللللللدي  الب سلللللللللاعات معّينة لالتصلللللللللال أسلللللللللبوعيً ت

ّ
فهم لي تواصللللللللللبإمكان الط

البريلللد اإللكتروني واملوقع الخلللاّ  عبر الهلللاتف،  وذللللك مع املسللللللللللللللللائلللل التي يصللللللللللللللعلللب عليللله حلهلللاكيفيلللة التعلللاملللل 

 . بالبرنامج

الب ملهميتقدم  .3
ّ
في مواّد مختارة من  امخالل العام الدراسلللل يك سللللتكون املهمحوسللللبة ومسللللابقة تين محوسللللبتين الط

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

ّ
الكتاب الذي حصلللللل عليه الط

 ت.على االنترن  البرنامجالهواتف وعنوان البريد االلكتروني وعنوان موقع 

 

 

 



 

 :تعليمات وإرشادات للمهمة املحوسبة واملسابقة النهائية 

 :ت املحوسبةااملهم .1

في تحفيز الطالب على حل أسلللللللللئلة متنوعة مشلللللللللابهة  سلللللللللتمراريةاال  الى محوسلللللللللبةكل مهمة نسللللللللل ى من خالل  

ورابل  ، وبذلك يحصللللللللللل كل طالب بعد اشللللللللللتراكه في املسللللللللللابقة على كلمة مروروالنسللللللللللخة 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 املسابقة في 
 
في مواّد محددة من  محوسباختبار املسابقة النهائية هي املركزية وهي  شهر أّيار وجاهًيا،ت

ّفه. معمم األسلللئلة هي من أسلللئلة الكتاب  البرنامجمواد  أو  والنسلللخة االلكترونيةالتي يحصلللل عليها الطالب حسلللب صلللم

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

 

 :جوائز وشهادات 

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

2. .
ً
الب الذين يكون أداؤهم جّيدا

ّ
قدم شهادات تقدير لنخبة كبيرة من الط

 
 ت

قام احتفاالت في مؤسسات القاسمي / أو في مدارسهم لتكريم املتفوقين وتوزيع 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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وطريقة الدفع كيفية االشتراك: 

الب ا البرنامجيشلللللتر  في  .1
ّ
عبة، ن ملتميزوالط

 
الب في كل شللللل

ّ
 تالللللجيع الط

ً
والطالب الراغبون في املشلللللاركة. يحّبذ جدا

 على املشللاركة ألّن ذلك سلليحّف 
ً
ين مسللتوى التحصلليل سللتحزهم على االجتهاد و من ذوي التحصلليل املتوسللل أييللا

 الدراس ي.

للللدفع  170للللدفع اإللكتروني وم ل كللشللللللللللللللي 160 ةكتللاب ونسللللللللللللللخللة محوسللللللللللللللبللك االتيتكون طريقللة الللدفع على النحو  .2

 للدفع النقدي. 150شيكل للدفع اإللكتروني وم  140أو نسخة محوسبة النقدي، 

 أدناهكاملدرسة عبر الرابل املرفق  عن طريق طالب تعبئة نموذج اشترا  .3

 https://qse.co.il/catsubview.aspx?id=75 -مرفق الرابلك 

  -ملزيد من االستفسار حول املوضوع يرجى التواصل على الرقم االتيك  .4

04-6286908   

  math@qse.co.il     -او عن طريق البريد االلكتروني الخا  بالبرنامجك 

 

الب امل وتكون حلقة ** 
ّ
زالوصل بين الط

ّ
الّرياضّيات في املدرسة أو من ينوب عنه في تفعيل للللة /شتركين ومركز املوهوبين هو مرك

الب ... واديتم التنسيق معه بشأن توزيع املفي املدرسة،  البرنامج
ّ
 والحيور للمسابقات وتحفيز الط
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 :جدول زمني للمسابقة

 

 مالحظات  املهمة  التاريخ 

  اخر موعد للتسجيل  30.12.2021

 % من العالمة النهائية 15نسبة املهمة تشكل  املهمة املحوسبة األولى 2022شهر شباط /فبراير 

 % من العالمة النهائية 15نسبة تشكل املهمة  املهمة املحوسبة الثانية  2022اذار /مارس شهر 

ل نسبة  االمتحان النهائي 2022شهر أّيار/مايو 
ّ
 % من العالمة النهائّية70االمتحان يشك

   

 

 في إنجاح هذا العمل 
ً
 ولكم الشكر الجزيليسّرنا أن تكونوا لنا عونا

 

 


