قواعد وتعليمات

 تشجيع الطالب على التعلم عن العالم وكيفية عمله.

 زيادة إهتمام الطالب بالجغرافيا.

 زيادة وعي العامة بالجغرافيا.

آالف المدارس األميركية تشارك في مسابقة الجغرافيا الوطنية.

يحق للطالب من الرابع اإلبتدائي حتى الثامن المتوسط المشاركة.

 هناك  3مستويات للمسابقة:
 .aالمدرسة

 .bالوالية
 .cاألمة
 على الطالب الفائز في المدرسة أن يجتاز إختبار تأهل على شبكة اإلنترنت.
 ينتقل الفائز عن الوالية إلى بطولة األمة التي تقام في واشنطن دي سي.

الجائزة األولى :منحة جامعية بقيمة  50،000دوالر و 500دوالر نقدا.
إشتراك بجمعية الجغرافيا الوطنية لمدى الحياة.
الجائزة الثانية :منحة جامعية بقيمة  25،000دوالر و  500دوالر نقدا.
الجائزة الثالثة :منحة جامعية بقيمة  10،000دوالر و 500دوالر نقدا.

جوائز ترضية 7 :جوائز بقيمة  500دوالر الواحدة.

المهلة األقصى لبطولة المدرسة هي الخميس في  20يناير (كانون الثاني)،
.2017
كل مدرسة مسؤولة عن تنظيم بطولتها الخاصة.
مهام منسق بطولة المدرسة:
 إجراء بطولة المدرسة
 إدارة إمتحان التأهل على شبكة اإلنترنت
 التواصل مع ناشيونال جيوغرافيك حول بطولة المدرسة والتأهل لبطولة
الوالية.

 ال يمكن أن يكون منسق المسابقة من أقارب أي من المشاركين.

 جميع مواد المسابقة ملك للمدرسة المسجلة وال يمكن تحويلها لمدرسة ثانية.
 يمنع تسجيل البطولة المدرسية بأي شكل كتابي أو صوتي أو مرئي.
 يمنع على األهل ،أولياء األمر ،أو األقارب مشاهدة أو إمتالك أي نسخة من
األسئلة.

 يجب إتمام إمتحان التأهل لمسابقة الوالية على الشبكة اإللكترونية وذلك قبل
منتصف ليل الجمعة 6 ،فبراير (شباط) .2017
 تقام المسابقة في مبنى المدرسة بإشراف منسق المسابقة.
 يجب على الطالب إجراء المسابقة منفردين ،وبدون أي مساعدة أو مواد
خارجية.
 يمنح الطالب مدة  60دقيقة من الوقت المتواصل وغير المتقطع على شبكة
اإلنترنت.

 تتضمن الجولة اإلبتدائية في المدرسة  7جوالت في كل منها  35سؤاال.
 تحدد الجولة اإلبتدائية الطالب المتأهلين للجولة النهائية في بطولة المدرسة.

 يمكن للمدرسين قبول أجوبة أخرى إذا كانت مناسبة خالل دقيقتين.
 يجب أن يُسأل الطالب سؤاال واحدا في كل جولة.
 تبدأ كل جولة مع نفس الطالب.
 يجب على الطالب اإلجابة خالل  15ثانية.

 يمكن أن يطلب المتسابق إعادة طرح السؤال مرتبن فقط خالل كل مستوى.
 تُقبل اإلجابة األولى فقط ويتم تقييمها.

 ال تحسب أي نقاط إذا اعتذر المتسابق عن اإلجابة.
 يتأهل المتسابقون العشر األوائل للجولة التالية.

 تخفض عدد المتسابقين إلى إثنين ( )2فقط.
 يتم عرض خارطة المسابقة النهائية على الحائط .
 يتكون فريق المسابقة من مشرف وحكم.
 تأمين أوراق ،أقالم تحديد ،و كراسات ل  10طالب.
 تُستخدم نفس قواعد وإجراءات المرحلة اإلبتدائية.
 قرارات الحكم نهائية.
 تتم اإلجابة على سؤالين من هذه المرحلة كتابة.
 يتم استبعاد أي متسابق يعطي اجابتين خاطئتين في أية مجموعة من األسئلة.
 الطالب الذي يجيب على اسئلة المجموعة دون خطأ يتأهل إلى بطولة المدرسة.
 تستكمل المسابقة حتى تحديد المركز الثالث والمتأهل الثاني.

 تتألف هذه الجولة من ثالث ( )3أسئلة.

 تتم قراءة نفس السؤال مرتين لكال المتسابقين.
 تتم اإلجابة كتابة خالل  15ثانية.

ت
 يضع كال المتسابقين قلميهما جانبا قبل رفع ورقة اإلجابة عاليا وقراءتها بصو ٍ
مرتفع.
 ال تُعطى اإلجابة الصحيحة قبل قراءة كال الجوابين بصوت مرتفع.
 يتم طرح سؤال جديد في حال التعادل حتى تحديد الفائز.

 يتم إعالن بطل المدرسة واعطائه الميدالية المخصصة.

 يجب إتمام إلتأهل للبطولة على شبكة اإلنترنت قبل  23:59من  6فبراير. 2017 ،
 يجب إدخال معلومات الصف ،الجنس ،تاريخ الميالد ،اسم الوالد أو ولي األمر ،رقم
الهاتف ،وعنوان الوالد أو ولي األمر البريدي في حساب المدرسة اإللكتروني في
مركز التسجيل والموارد على www.NatGeoBee.com

 لدى المتسابق  60دقيقة إلكمال اختبار التأهل بدون أي مساعدة أو مواد خارجية.
 يتألف اإلختبار من  70سؤال متعدد اإلختيارات ويتضمن العديد من الصور والبيانات
والخرائط.
 يتم إشعار المدرسة ووالد  /ولي أمر الطالب بواسطة البريد اإللكتروني في حال
التأهل.

 تُقام بطولة الواليات يوم الجمعة ،في  31مارس (اّذار).2017 ،
 يتحمل التلميذ أو المدرسة كافة تكاليف السفر واإلقامة لبطولة الوالية.
 يجب أن يتواجد المتسابقون شخصيا في بطولة الوالية.

 ينال الفائز ببطولة الوالية ميدالية، ،جوائز نقدية ،وجوائز اُخرى متنوعة.
 يحصل المركز الثاني والثالث على جوائز نقدية وجوائز اُخرى متنوعة.
 ينال كل الطالب المشاركين في مسابقة الوالية قمصانا تقديرية.

 يتنافس أبطال الواليات للفوز باللقب الوطني ما بين يوم األثنين  15مايو (آيار) و
األربعاء  17مايو (آيار) 2017 ،وذلك في العاصمة واشنطن دي سي .
 تتحمل مسابقة الجغرافيا الوطنية كلفة السفر واإلقامة لجميع أبطال الواليات.
 يتم تقسيم المتسابقين إلى مجموعات وتبدأ المنافسات األولية يوم اإلثنين في 15
مايو (آيار) .2017

 يتنافس أفضل عشر من أبطال الواليات في النهائيات يومي الثالثاء 16 ،مايو (آيار)
و األربعاء  17مايو (آيار) .2017
 يتم عرض النهائيات على شبكات التلفزيون.

