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أعزائي الطلبة،
بدايــة ،اســمحوا لــي أن أرحــب بكــم فــي معهــد الخوارزمي-نوتــر ( )AKNIوأشــكركم علــى رغبتكــم فــي تقديــم
اختبــار أولمبيــاد الرياضيــات الســنوي فــي فلســطين .2019 -
إليكم بعض المعلومات حول األولمبياد:
ً
ً
الرياضيــات عبــارة عــن مســابقة وليــس امتحانــا ،لذلــك ،فمــن الطبيعــي أن يكــون صعبــا ويتطلــب حلــه
•
أولمبيــاد ً
ً
وقتــا طويــا .وعليــه ،فليــس بالضــرورة حــلً جميــع األســئلة بشــكل صحيــح الجتيــاز األولمبيــاد .مــن الممكــن أن
تكــون مــن الفائزيــن دون حــل االختبــار كامــا.
•تعتمــد نتائــج األولمبيــاد النهائيــة علــى أداء كافــة المشــاركين ،حيــث يتــم تقييــم الطلبــة لــكل صــف دراســي
علــى ِحــدة .وتتــم عمليــة تحديــد الفائزيــن بمقارنــة أداء الطلبــة مــن نفــس الصــف.
•سيتم تزويدكم بكل ما ستحتاجونه لتقديم االختبار ،بما في ذلك األقالم واألوراق.
ً
ً
•يمنــع منعــا باتــا إدخــال اآلالت الحاســبة أو الهواتــف النقالــة أو القرطاســية إلــى قاعــة االختبــار .ننصحكــم
ُ
بعــدم إحضــار أي شــيء علــى اإلطــاق ،حيــث ســيطلب منكــم تــرك أي مقتنيــات عنــد مدخــل قاعــة االختبــار.
ســوف تعــاد مقتنياتكــم الشــخصية بعــد االنتهــاء مــن االختبــار .وبالتالــي ،فمــن األفضــل لكــم أن تأتــوا خالــي
الوفــاض (باســتثناء نســخة مــن شــهادة الميــاد).
•ســيتم اعطــاء التعليمــات المتعلقــة بكيفيــة اإلجابــة قبــل بــدء االختبــار .إذا كانــت لديــك أيــة أســئلة ،فيمكنــك
طرحهــا قبــل بــدء االختبــار.
ُ
ُ
•بمجــرد بــدء االختبــار  ،لــن يســمح بطــرح أي ســؤال .ومــع ذلــك ،يســمح لــك برفــع يــدك وســيأتي المشــرف إليــك.
يمكنــك حينهــا أن تقــول بهــدوء «مرحــاض» أو «مغــادرة» .إذا قلــت «مرحــاض» ،فســتحتاج إلــى االنتظــار حتــى
يأتــي أحــد المشــرفين ليصطحبــك إلــى دورات الميــاه ،وإذا قلــت «مغــادرة» ،فســوف يرافقــك المشــرف لتســلم
نمــوذج اإلجابــة وأوراق االختبــار الخاصــة بــك ،وبعدهــا يمكنــك مغــادرة القاعــة.
•إذا كنــت تعتقــد أن هنــاك خطــأ فــي ســؤال مــا أو أنــك لــم تفهــم أي ســؤال ،فمــا عليــك ســوى تركــه واالنتقــال
إلــى ًالســؤال الــذي يليــه؛ االختبــار طويــل ،وعــادة يصعــب علــى الطلبــة ،حتــى الفائزيــن منهــم ،حــل االختبــار
كامــا.
•يتــم تصليــح واحتســاب اإلجابــات التــي تســجل علــى نمــوذج اإلجابــة فقــط! بالرغــم مــن أنــك ســتقوم بتســليم
أوراق األســئلة ،إال أننــا لــن ننظــر إلــى أيــة معلومــات مكتوبــة عليهــا.
•يجــب عليــك التأكــد مــن تدويــن اســمك الكامــل ،رقــم التســجيل ،اســم المدرســة ،الصــف ،لغــة االختبــار بشــكل
صحيــح علــى نمــوذج االجابــة قبــل بــدء االختبــار .ســيتحقق المراقبــون مــن أن هــذه المعلومــات متوافقــة مــع
المعلومــات الــواردة فــي شــهادة ميــادك.
•هــذه المعلومــات هــي كل مــا ســتحتاجونه لتقديــم اختبــار أولمبيــاد الرياضيــات الســنوي فــي فلســطين –
.2019
ً
ً
ً
حظــا ســعيدا وكلنــا ثقــة أن بعضــا منكــم ســيظهر موهبــة كافيــة إلثــارة إعجــاب الدكتــور ســري غانــم ،مؤســس
ورئيــس المعهــد بشــكل تطوعــي تــام طــوال الوقــت وإلــى األبــد!
أطيب األماني للجميع،
طاقم معهد الخوارزمي -نوتر للرياضيات

