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 77  الرقم:                                عن طريق مركز العمليات املدرسية تعميمطلب إرسال 

 

 12/05/2020 التاريخ:  الثالثاء اليوم: 

 

Date:   

 

 

Tuesday 

 

Day: 

 Activities & Care Sector الرعاية واألنشطة  القطاع: 

 .Students Skills Development Admin تطوير مهارات الطلبة  اإلدارة:

   Participate in Kangaroo Mathematics Competition  (Kangarooمسابقة كانجارو في الرياضيات )ي فاملشاركة    التعميم:عنوان 
Circulation 

address 

 التعميم: مضمون 

 

حضرة املدراء ومعلمي الرياضيات في الحلقة الثالثة 

 األعزاء، 

 

 ترسل لكم وزارة التربية والتعليم أطيب التمنيات.

 

 اضياتسابقة كانجارو في الري يطيب لنا أن نعلن أن م

(Kangaroo)  ،ستقام يوم السبت 

هذه املسابقة إن . 2020مايو  16

(http://www.aksf.org/  هي مسابقة عاملية تهدف إلى )

س  نشر متعة الرياضيات ودعم تعليم الرياضيات في املدار 

جتمع. يأتي  تجاه الرياضيات في امل ةيوتعزيز النظرة اإليجاب 

تنظيم املسابقة اآلن ضمن هذا اإلطار، ومع أن الطالب غير  

 . ملزمين باملشاركة باملسابقة فهم مدعوون بشدة لذلك

 

 

)الحلقة   12-9في هذه الجولة، جميع طالب الصفوف  

 ي: الثالثة( مدعوون للمشاركة. املوجهات األساسية ه

 

 . SwiftAssessستقام املسابقة عبر  •

في هذه الجولة، سيكون هناك مستويان  •

 9 الصفينللمسابقة، بحيث سيأخذ طالب 

 املستوى األول والذي يعرف رسميا باسم 10و

Junior 12و  11، بينما يأخذ طالب الصفين 

 .Student واملعروف باسم املستوى اآلخر

من املسابقة  املستويين فيستكون األسئلة  •

جميع طالب الحلقة   باللغة االنجليزية، ولكن

شاركة، حتى لو كانوا يدرسون  الثالثة يمكنهم امل

 الرياضيات باللغة العربية.

سؤاال من نوع اختيار   30يتكون كل مستوى من  •

من متعدد، مقسمة بالتساوي على 

تتدرج صعودا في الصعوبة:  مجموعات 3

 

Dear Principals and Cycle 3 

Mathematics teachers, 
 

The Ministry of Education sends you greetings and 

best wishes. 

 

We are happy to announce that the Kangaroo 

Mathematics Competition will be held on Saturday, 

16/05/2020. The competition 

(http://www.aksf.org/) is a worldwide event aimed 

at spreading the joy of Mathematics, supporting 

mathematical education in schools, and promoting 

a positive perception of mathematics in society. 

This contest is organized in that spirit, and while 

students are not obliged to participate, they are 

highly encouraged to do so. 

 

For this round, all students in Grades 9-12 (Cycle 3), 

are invited to participate. Here are the main 

guidelines: 

 

• The competition will take place through 

SwiftAssess. 

• For this round, there will be two levels in 

the competition. Students in Grades 9-10 

will take one level, formally known as 

“Junior”, while students in Grades 11-12 

will take another one, known as 

“Student”. 

• Questions in both competition levels will 

be in English language, but all students in 

Grades 9-12 can join, even if they study 
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تليها عشرة  ،نقاط 3 األسئلة العشرة األولى من

 األخيرة سئلة العشرةأل نقاط، وا 4من  أسئلة

 . نقاط 5من 

نقطة،  120املجموع العام لكل مستوى هو  •

وسيتم خصم نقطة ألي إجابة خاطئة بينما لن  

يتم خصم أي نقاط ألي سؤال ال تتم اإلجابة 

 عليه.

سيتم عرض األسئلة بالترتيب، مع عدد النقاط   •

والطالب مدعوون املخصص لكل سؤال، 

إلجابة بشكل  او الستخدام وقتهم بصورة فعالة 

دون من معرفة  خاص على األسئلة التي هم متأك

الصحيحة وذلك لتجنب أي خصم   إجابتها

 على النسبة األكبر من النقاط. للحصول و 

متوفرا   املسابقة منسيكون كل من املستويين  •

يوم السبت، بدءا من  SwiftAssessعلى 

  90 وسيكون مع كل طالب، 08:00pmالساعة 

. سيتم إغالق النظام  قةب ادقيقة إلكمال املس

، وبالتالي على الطالب أن  11:00pmالساعة 

  pm 9:30و   pm 8:00يبدأ املسابقة بين 

 دقيقة كاملة.  90للحصول على 

سيتم إرسال التعليمات للطالب املعنيين حول  •

 SwiftAssessعلى  كيفية الدخول للمسابقة

 ، قسم اإلعالنات. LMSل من خال

األفضل   وقت الحق وسيتم تكريم سيتم إعالن النتائج في

 املشاركين.  بين من

 

 

واقع التالية للمصادر   طالعاال يمكن للطالب  على امل

واألسئلة التدريبية. وفي حين نحث الطالب على محاولة حل  

)املسابقة في األصل تتضمن  كل األسئلة في املستويات كافة 

ستة مستويات( فهم مدعوون للتركيز بشكل رئيس ي على  

 ين املستهدفين في هذه الجولة أي ي و املست

Junior   و Student : 

https://www.matematica.pt/en/useful/kangaroo-

questions.php 

http://www.mathkangaroo.us/mk/sample_questi

ons.html 

 

 

 

 واالحترام  التقدير  وافر  بقبول  وتفضلوا

Mathematics in Arabic. 

• Each level is comprised of 30 multiple 

choice questions equally distributed on 3 

groups with an increasing level of 

difficulty: first 10 questions are worth 3 

points each, they are followed by 10 

questions worth 4 points each, and finally 

10 questions worth 5 points each. 

• The total on each level is 120 points. 

There will be a penalty of 1 point for a 

wrong answer and no penalties for 

omitted questions. 

• Questions will be displayed in order, with 

the dedicated number of points for each, 

and students are invited to use their time 

efficiently and answer mainly the 

questions they believe they have the 

answer to, in order to avoid penalties and 

gather the largest possible amount of 

points. 

• Both competition levels will be available 

on SwiftAssess, on Saturday, starting 

08:00pm, and each student will have 90 

minutes to complete the competition. The 

system will close at 11:00pm, and hence a 

student needs to start anytime between 

08:00pm and 09:30pm to have the full 90 

minutes. 

• Instructions on how to access the 

competition on SwiftAssess will be shared 

with students on LMS, Announcements 

Section. 

The results will be announced at a later date and the 

best performing students will be rewarded. 

 

Students can check the following pages for 

resources and training material. We encourage 

students to try all questions in all levels (there are 

originally 6 levels in the competition), while 

focusing on the targeted ones for this round, that is 

“Junior” and “Student”: 

https://www.matematica.pt/en/useful/kangaroo-

questions.php 

https://www.matematica.pt/en/useful/kangaroo-questions.php
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http://www.mathkangaroo.us/mk/sample_questio

ns.html 

 

Regards, 

 

 املستهدفة  الفئة 

 املدارس  مدراء /السادة 

 معلمي الرياضيات في الحلقة الثالثة /لسادة ا

 

 

 Schools Principals and Cycle 3 Mathematics 

Teachers  

Targeted Group  

بيانات التواصل  

 )لالستفسارات( 

 . بشاير الحمودي م

hayer.Alhamoudi@moe.gov.aeBs Email: 

 . أمل الكعبي م

Amal.salkaabi@moe.gov.ae Email: 

 

Eng. Bshayer Alhamoudi 

Bshayer.Alhamoudi@moe.gov.ae Email: 

Eng. Amal Alkaabi 

Amal.salkaabi@moe.gov.ael: maiE 

 

 

 

 

For Contact  & 

Inquires  

 املرفقات )إن ُوجد( 
 

 - 

 Attach 
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