الجمعية التونسية لمسابق ات و ثق افة الرياضيات
Association Tunisienne de Compétitions et de Culture Mathématiques

إعــالن ثــانــي
مخيم الخريف الوطني في مسابقات الرياضيات 7102
 التاريخ :من  72إلى  10أكتوبر .7102

(االستقبال انطالقا من الساعة 10

صباحا)

 المكان :نزل المرادي سقانص****.
 المستهدفون بالتكوين:
 2 و  3و  4و  5و  6ابتدائي 7  .و  8و  9أساسي.
 1 و  2و  3و  4ثانوي  .طلبة  .معلمون  .أساتذة الرياضيات.
 معلوم المشاركة:

 مشارك مقيم 001 :دينارا.
 مرافق مقيم 011 :دينارا.
 على كل مشارك أن يكون منخرطا أو أن يقتطع انخراطه لسنة  1027على عين المكان مقابل  20د.
 مجاالت التكوين و التنشيط:
 محاضرات في ثقافة الرياضيات .

أولمبياد

الرياضيات  .ألعاب الرياضيات و المنطق

 الجمل رياضيات.

 المكعب السّحري  .تطبيقات في اإلعالمية و البرمجية على ألعاب الرياضيات Robotique. .
 األلعاب االستراتيجية  .Casses têtes  .لعبة (  .)Le Crackلعبة (.)Hex
  .Equilibre des cartes تنشيط خاص بالنزل.

 طي الورق.

 فلك  3D +يشرف عليه قصر العلوم بالمنستير.

الجـــديـد :قسم مراجعة ممتازة في الرياضيات  ...للبكالوريا شعبة
)(Le programme de ce camp : Suites réelles + Nombres complexes

رياضيات  ...مستوى غير عادي ...

 مجال المسابقات:
 مسابقة لعبة (.)Le Crack

 مسابقة لعبة (.)Hex

 مسابقة لعبة (.)Speed stacks

 مسابقة لعبة المكعب السحري الخامسة وفق مقاييس الجمعية العالمية للمكعب السحري:
الرجاء التسجيل بموقع الجمعية العالمية مسبقا قدر االمكان.

 مسابقة طي الورق  .مسابقة   .Equilibre des cartesمسابقات في أحسن المشاركين في كل ورشة.
Robotique
 اختبار في أولمبياد الرياضيات.
 اختبار في ألعاب الرياضيات و المنطق.
 مالحظات:
 تمنح الجمعية شهائد لكل المشاركين.
 تمنح الجمعية ميداليات و جوائز قيمة للمتميزين في مختلف االختبارات و المسابقات.

 سيقع خالل هذا التربص إنجاز اختبار الختيار المنتخ المرشح لتمثيل تونس في
مختلف المسابقات في أولمبياد الرياضيات و هي  :األولمبياد العالمية – األولمبياد
اإلفريقية – األولمبياد الدولية للبنات – األولمبياد الدولية أصاغر (أقل من  2151سنة).
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