الجمعية التونسية لمسابق ات و ثق افة الرياضيات  قصر العلوم بالمنستير
Association de Tunisienne de Compétitions et de Culture Mathématiques  Palais des Sciences de Monastir

إعالن
مخيم رالي ثقافة الرياضيات 2018
Hôtel
Elmouradi Skanes

En
All Inclusive-Soft

 التاريخ :من  18إلى  20مارس .2018

 المكان :نزل ****El Mouradi Skanes Monastir
 المستهدفون:
✓  2و  3و  4و  5و  6ابتدائي 7 ✓ .و  8و  9أساسي.
✓ معلمون
✓ طلبة .
✓  1و  2و  3و  4ثانوي.
 معلوم المشاركة:

✓ أساتذة.

✓ الجمهور العريض.

✓ مشارك مقيم 180 :دينارا( .إقامة شاملة  3أيام  2 +ليالي)
✓ مرافق مقيم 130 :دينارا.
✓ على كل مشارك أن يكون منخرطا أو أن يقتطع انخراطه لسنة  2018على عين المكان مقابل  10د.
 التنشيط:
✓ محاضرات في ثقافة الرياضيات ✓ .ألعاب الرياضيات و المنطق ✓ .أولمبياد الرياضيات.
✓ السودوكو ✓ .المكعب السحري ✓ .تطبيقات في اإلعالمية و البرمجية على ألعاب الرياضيات.
✓ األلعاب االستراتيجية ✓ .Casses têtes ✓ .لعبة ( ✓ .)Le Crackلعبة (.)Hex
.*Equilibre des cartes * Tour de Hanoï

*طي الورق.

* تنشيط قصر العلوم بالمنستير.

* Robotique. * Chute de dominos. * Stacks. *Le Crack Optimal *Puissance 4
 مجال التنشيط و المسابقات:
◊ كل مجموعات الرالي مكونة من أربعة عناصر يقع تكوينها في بداية المخيم كما يلي:
 )1مجموعات السنوات  2و  3و  4إبتدائي.
 )2مجموعات السنوات  5و  6إبتدائي.
 )3مجموعات السنوات  7و  8و  9إعدادي.
 )4مجموعات السنوات  1و  2و  3و  4ثانوي.
 )5مجموعات طلبة و كهول.

◊ مسابقات الرالي:
 )1الرالي الكبير الخارجي وهو في شكل حل مسائل في نقاط مختلفة من مدينة المنستير و هذه النقاط هي:
 مقبرة بورقيبة. الرباط. المركز الجهوي للتربية و التكوين المستمر. نزل أبو سفيان. المتحف. محطة القطار. قصر العلوم. )2اختبار السودوكو و ناطحات السحاب.
 )3اختبار ألعاب الرياضيات و المنطق.
 )4اختبار الذكاء.
 )5المكعب السحري.
 )6لعبة الكومات.
 )7الكراك.
 )8الكراك األمثل.
 )9لعبة الهيكس.
 )10قوة األربع.
 )11قلعة هانوي.

مالحظات هامة:
بالتوازي ستقام:
 )1حصص تدريب في أولمبياد الرياضيات.
 )2يوم مفتوح للمكعب السحري تحت إشراف الجمعية العالمية للمكعب السحري و وفق مقاييسها
و ذلك يوم  20مارس .2018
 )3تنشيط قصر العلوم بالمنستير.
✓ تمنح الجمعية شهائد لكل المشاركين.
✓ تمنح الجمعية شهائد و ميداليات و جوائز قيمة للمتميزين في مختلف المسابقات.
✓ تمنح الجمعية قميص ) ( T-shirtو شارة و أدوات لكل مشارك.
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