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 الربيع لثقافة الرياضيات 2020
Hôtel
 التاريخ :من  15إلى  18مارس .2020
 االستقبال :انطالقا من الساعة .14

Rosa Beach
En All Inclusive-Soft

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

✓ أساتذة.

✓ الجمهور العريض.

✓ مشارك مقيم 340 :دينارا( .إقامة شاملة  4أيام  3 +ليالي)
✓ مشارك خارجي 140 :دينارا.
✓ مرافق مقيم 260 :دينارا.
✓ على كل مشارك أن يكون منخرطا أو أن يقتطع انخراطه لسنة  2020على عين المكان مقابل  10د.
◊ ضروري التسجيل عن بعد عبر الرابط بموقع واب الجمعية .competitionmaths.net
أو صفحة فيسبوك الجمعية
.Association Tunisienne de Competitions et de Culture Mathématiques

✓ تمنح الجمعية شهائد لكل المشاركين.
✓ تمنح الجمعية شهائد و ميداليات و جوائز قيمة للمتميزين في مختلف المسابقات.
✓ تمنح الجمعية قميص ) ( T-shirtو شارة و حاملة أدوات و أدوات لكل مشارك.
 التنشيط و التكوين:
✓ محاضرات في ثقافة الرياضيات ✓ .ألعاب الرياضيات و المنطق.
✓ السودوكو ✓ .المكعب السحري ✓ .تطبيقات في اإلعالمية و البرمجية على ألعاب الرياضيات.
✓ األلعاب االستراتيجية ✓ .Casses têtes ✓ .لعبة ( ✓ .)Le Crackلعبة (.)Hex
* .*Equilibre des cartes * Tour de Hanoïطي الورق * .تنشيط قصر العلوم بالمنستير.
* Robotique. * Chute de dominos. * Stacks. *Le Crack Optimal *Puissance 4

 مجال التنشيط و المسابقات:
◊ كل مجموعات الرالي الكبير الخارجي مكونة من أربعة عناصر يقع تكوينها كما يلي:
 )1مجموعات السنوات  1و .2
 )2مجموعات السنوات  3و  4إبتدائي.
 )3مجموعات السنوات  5و  6إبتدائي.
 )4مجموعات السنوات  7و  8و  9إعدادي.
 )5مجموعات السنوات  1و  2و  3و  4ثانوي.

 )6مجموعات طلبة و كهول.

◊ مسابقات الرالي:
 )1الرالي الكبير الخارجي وهو في شكل مجموعات لحل مسائل في نقاط مختلفة من مدينة المنستير و هي:
 مقبرة بورقيبة. الرباط. المركز الجهوي للتربية و التكوين المستمر. النزل. المتحف. محطة القطار. قصر العلوم.المسابقات الفردية )1 :اختبار السودوكو )2 .مسابقة التيك-تاك-تو  )3اختبار ألعاب الرياضيات و المنطق.
 )7الكراك األمثل.
 )6الكراك.
 )5لعبة الكومات.
 )4المكعب السحري.
 )11مسابقة .Calkudo
 )10قلعة هانوي.
 )9قوة األربع.
 )8لعبة الهيكس.
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