شعار
المدرسة

الموضوع :إشتراك المدرسة في منافسة ألعاب الرياضيات في إطار مسابقة اإلنترنت القُطرية
إلى األهالي المحترمين
تحية طيبة وبعد،
يُسعدنا أن نبلغكم أن مدرستنا تشترك هذا العام في بطولة ألعاب الرياضيات التي تنظمها وزارة التربية .هدف البطولة تقريبُ
الطالب إلى مجاالت الرياضيات والعلوم بأسلوب ممتع وتنافسي.
سس قواعد الفهم العميق
تعتمد البطولة على سلسلة من األلعاب التي تمنح النقاط (النجوم) وجوائز مكافأة ً للتقدّم .هذه األلعاب تؤ ِّ ّ
درس في المدرسة ،وتتيح ألبنائكم اكتشافها بأنفسهم من خالل ألعاب .أسلوب
العميق للمفاهيم الحسابية والرياضية التي ت ُ َّ
ُطور لدى األبناء حب االستطالع ،واإلبداع والثقة بالنفس .ومثلما هو الحال في كل لعبة ،فإنه يمكن للطالب
االستكشاف الذاتي ي ّ
أن يفشل ،أو يحاول مرة أخرى واللعب حتى الفوز!.
هذه البطولة متاحة لكل طالب المدرسة .لكل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور شخصية تم ّكنه من اللعب في المدرسة ،والبيت،
ومن كل حاسوب.


للتعرف على بيئة اللعب وفحص دخول الطالب
في يوم االثنين  2020.01.13ستنطلق مرحلة التدريب التي تهدف
ّ
للبرنامج من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور .لن يتم احتساب نقاط هذه المرحلة في نتائج المسابقة .تنتهي هذه
المرحلة يوم األحد .19.01.2020



ستبدأ المنافسة القُطرية يوم االثنين  2020.01.20من خالل المرحلة المدرسيّة .هدف هذه المرحلة جمع أكبر عدد
من النجوم من خالل حل تمارين رياضية .بذلك ،يمكن للمدرسة أن تصعد في سلم الترتيب القُطري .تنتهي هذه
المرحلة يوم الخميس .06.02.2020



سيتم في منتصف شهر شباط تنظيم مخيم تدريب افتراضي للمنتخبات التي تختارها المدارس ،وستكون المرحلة
الختامية من البطولة في منتصف آذار (سيتم اإلعالن عن الموعد المحدد الحقًا) ،وستُدعى إليه نحو  100مدرسة
الرواد على المستوى القُطري.
والطالب ّ

للدخول واالشتراك بالبطولة ،الرجاء الدخول الى الرابط  ، https://pub.skillz-edu.org/portalواختيار بطولة
الرياضيات ،وإدخال اسم المستخدم الخاص وكلمة المرور (التي أعطيت للمدرسة) والبدء باللعب .لمشاهدة فيلم إرشادي يمكن
الدخول للرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=WptXfjl0xiM :
لشرح عن المسابقة الختامية يمكن الدخول للرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=TMSjipcsaI8&feature=youtu.be
هدفنا هو أن تحصل المدرسة على ترتيب جيد ،واألهم من ذلك أن يتعلم الطالب الرياضيات بشك ٍل ممتع ومثير للتحدّي.
نرجو منكم أن تحثوا وتش ّجعوا األوالد على اللعب واالشتراك من البيت أيضًا! فاشتراككم هام ألبنائكم وللمدرسة على ح ّد
سواء.
بالنجاح،

اإلدارة وطاقم الحساب والحوسبة

