
 

 ماما هيهي مسابقةمسابقة Kenken؟؟

منذ اإلمارات جمیع من مدرسةمدرسة 300 من أكثر فیها شارك حیث نیویورك مقرها عالمیة مسابقة هي Kenken                   مسابقة

من طالبین بفوز علما ، نیویوركنیویورك في العالمیة بالمسابقة االمارات لتمثیل فرصة مشاركینمشاركین 6 أفضل منح یتم .2016                  

 االماراتاالمارات بالمركزبالمركز األول األول  عالمیا في السنة الماضیة.

لقد شهدت بطولة 2018 نجاحا كبیرا، حیث شارك فیها أكثر من 15,000 طالبطالب وطالبة وطالبة  مثلوا أكثر من 175
  مدرسة مدرسة  من جمیع اإلمارات.

 

 ماما هيهي فوائدفوائد المسابقة؟المسابقة؟

.x )  ، ÷  ، - ، +  ) تعتمد المسابقة على تعبئة شبكة مربعات بأعداد محددة وباستخدام العملیات الحسابیة 

المنطقي التفكیر ناحیة من الطفل تطویرعقل على فتعمل ، المشاكل حل واسلوب المنطق استخدام Kenkenفوائد                 من

على تعمل كما ، األرقام مع والتعامل الحساب مهارات وتحسین ، المشاكل حل اسلوب واستخدام ، والتحلیلي                   والتسلسلي

 رفع مستوى التركیز واالنتباه لدى الطفل ، كما تدخل الطفل في أجواء التحدي ، وبالتالي زیادة الثقة في النفس.

 

 هلهل Kenken معتمدمعتمد منمن قبلقبل أيأي سلطة؟سلطة؟

 إن  بطولة Kenken الدولیة معترف بها من قبل  المجلسالمجلس الوطنيالوطني لمعلميلمعلمي الریاضیاتالریاضیات فيفي الوالیاتالوالیات المتحدةالمتحدة

 األمریكیة األمریكیة  كأداة قویة لبناء القدرة على حل المشكالت والمثابرة والقدرات العقلیة لدى األطفال.  وقد ثبت انها وسیلة لجعل

  أساسیات الریاضیات ممتعة للطالب، ویمكنكم االطالع على  آراء المعلمین

 

 منمن یستطیعیستطیع المشاركةالمشاركة فيفي المسابقة؟المسابقة؟

 االطفال  المواطنونالمواطنون  من الصف  الثالثالثالث  حتى  الثانيالثاني عشر عشر . عشرونعشرون  طالب و  عشرونعشرون  طالبة من كل مدرسة.

 

 ماما األحجاماألحجام ومستوىومستوى صعوبةصعوبة األلغازاأللغاز االمتحان؟االمتحان؟

 6 الغاز في 30 دقیقة. یرجى االطالع على المرفق ADEK Category Details لمعرفة المزید.

 

 ماما هيهي معاییرمعاییر االختیار؟االختیار؟

 كل جولة امتحان عبارة من جولة تصفیة. في أول جولة یتم اختیار أفضل 250 طالب الى الجولة الثانیة. في الجولة

 الثانیة یتم اختیار افضل 60 طالب الى الجولة الثالثة. من الجولة الثالثة یتم اختیار 9 كفائزین على المستوى الوطني.

 من التسعة الفائزین یتم اختیار افضل 3 للفوز برحلة إلى نیویورك من مجلس ابوظبي للتعلیم.

 

 ماما هيهي المكافآت؟المكافآت؟

 سیحصل جمیع المشاركین على شهادات. وسیحصل جمیع الفائزین بالجوالت على میدالیات وجوائز.

https://goo.gl/NOSos3


 

 روابطروابط مهمةمهمة

 یمكنكم االطالع على حجم البطولة من خالل:●

KIC Emirates Round 2017 

Felicitation Ceremony 

●KenKen للتعلم على الغاز 

  لممارسة الغاز KenKen على موقعنا●

 لممارسة الغاز KenKen على تطبیق iPhone یمكنكم تحمیل التطبیق من هنا●

 لممارسة الغاز KenKen على تطبیق Android یمكنكم تحمیل التطبیق هنا●

 لالطالع على آراء األهالي●

 لالطالع على آراء الطالب  1●

 لالطالع على آراء الطالب  2●

 لالطالع على آراء الطالب  3●

https://www.youtube.com/watch?v=O9NpMFhQFnA
https://www.youtube.com/watch?v=uXmPc7kY1nI
https://www.youtube.com/watch?v=uXmPc7kY1nI
https://youtu.be/IWC2_1FaryU
https://youtu.be/IWC2_1FaryU
https://youtu.be/IWC2_1FaryU
https://www.kenkenpuzzle.com/
https://www.kenkenpuzzle.com/
https://www.kenkenpuzzle.com/
https://apple.co/2CQnnqY
https://apple.co/2CQnnqY
https://apple.co/2CQnnqY
https://apple.co/2CQnnqY
https://apple.co/2CQnnqY
https://play.google.com/store/apps/details?id=kenkenclassic.com&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=kenkenclassic.com&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=kenkenclassic.com&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=kenkenclassic.com&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=kenkenclassic.com&hl=en
https://bit.ly/2yIXE0D
https://bit.ly/2RqdzIm
https://bit.ly/2O9HUc1
https://bit.ly/2SwA7YY

