تعليمات وإرشادات 2019
املهمة املحوسبة الثانية واملسابقة الرئيسية
حضرة الطالب األعزاء،
نلفت عنايتكم لألمور التالية:
 .1املهمة املحوسبة الثانية تقام نهاية شهر شباط ونسبتها .%15
بعد إتمام املهمة املحوسبة األولى ونسبتها  ،%15على الطالب أن يتقدم الطالب الى املهمة املحوسبة الثانية ،وذلك لتحفيز الطالب
على حل أسئلة متنوعة مشابهة ألسئلة الكراس األول .يعلن عن املوعد املحدد للمهمة في موقع املجمع الثقافي www.eduqasemi.com
لذا أرجو منكم املتابعة خالل املوعد أعاله.
 .2املسابقة الرئيسية (:)%70
تجرى املسابقة في فترة  20.3.2019حتى  10.4.2019ويتم إبالغ املشتركين بموعد ومكان املسابقة بعد املهمة الثانية عن طريق املدرسة.
املسابقة الرئيسية هي عبارة عن امتحان كتابي في مواد من كراسات املشروع (األول والثاني) التي يحصل عليها الطالب حسب َ
صفه
(مرفق قائمة املواد املطلوبة) .معظم األسئلة هي من أسئلة الكراسات أو أسئلة مشابهة لها ،وبعض األسئلة هي أسئلة لفحص الفهم
والقدرة على االستنتاج والتحليل.
 .3على الطالب أن يقوم بحل األسئلة بشكل ذاتي (دون مساعدة الحاسبة) ،في حالة وجود صعوبة في حل بعض األسئلة
باستطاعة الطالب االتصال بمركز املوهوبين القطري في الرياضيات على هاتف  04-6286908/11:من الساعة .17:00-15:00
كما يمكن االستفسار عن أمور إدارية وتنظيمية على هاتف  04-6286906/8في الساعات .14:00-9:00
 .4مكان إجراء املسابقات يكون في منطقه قريبة قدر اإلمكان من مكان سكن الطالب[ .يتم تحديد يوم وساعة ومكان املسابقات
عند اقترابها].
 .5يتم إعالم مركز الرياضيات في املدرسة عن موعد املسابقة ومكانها عن طريق إرسال دعوات رسمية للمدرسة قبل املسابقة
بأسبوعين.
 .6يتم التنسيق مع مركز الرياضيات [أو مركز املشروع في املدرسة] بشأن موعد املسابقة ،تسليم الدعوات للطالب ،ومراتب
الطالب.
 .7ال يتم إعطاء العالمات عن طريق الهاتف.
يسرنا تعاون األهالي واملدرسة معنا بما يخدم مصلحة الطالب ونجاحهم.
مالحظة :من املمكن إجراء تعديالت بسيطة على املواعيد املبينة أعاله.
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املواد املطلوبة للمسابقة الرئيسية
الصف

اسم الكتاب

الثاني
الثالث

الرابع

سلسلة كتب الرائد في
الحساب والتفكير

الخامس

السادس

الصفوف
ثاني ،ثالث ،رابع ،خامس،
سادس

الجزء األول

الجزء الثاني

19-28
34-36
10-14
20-25
30-45
2-17
31-40
47-55
2-9
27-53
59-63
12-15
21-32
52-63

جميع املواد

قائمة مواعيد االتصال إلرشاد الطالب
الساعات
األيام
األحد ،اإلثنين،
والخميس

00:15-17:00

استفسارات الطالب من
 3/2/2019الى .20/2/2019
والفترة من  3/3/2019حتى
18/3/2019

نرجو التقيد باملواعيد املبينة أعاله
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 رقــم04-6364914:
عنوان البريد االلكتروني (Mathx2009@eduqasemi.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 :
يجيب على استفساراتكم مرشدون مختصون
نرجو لكم النجاح والتفوق
باحترام
طاقم املشروع
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