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تقديم :
اأ�شبح الن�شاط الرتبوي �شرورة من �شرورات الع�شر واأ�شا�شًا را�شخًا من اأ�ش�س التن�شئة 

الجتماعية للطلبة .. والتي هي اأحد اأهم الأهداف يف الأنظمة التعليمية املتطورة .
لقد تعددت الآراء واختلفت الروؤى حول الن�ش���اط الرتبوي .. ومدى اأهميته وجدواه .. يف 
البدايات الأوىل لالهتمام بالأن�شطة الرتبوية منذ عقود م�شت .. اأما الآن واأمام هذا التطور 
الالحمدود فلم يعد هناك .. من الرتبويني .. من مل يلم�س بنف�شه اأهمية الن�شاط و�شرورته. 

حيث كان الوقت الذي م�شى كفياًل باإثبات �شحة هذا التوجه .. وت�اأكيد مدى احلاجة اإليه .
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة .. كان الختيار وا�شحًا منذ البداية .. اأنه لبد من 
م�ش���ايرة روح الع�شر و ل منا�س من تبني منهج متكامل لبناء الإن�شان .. يركز على جميع 
جوانب �شخ�ش���ية )الطالب( .. ويعمل على تنميتها ب�شكل �شامل ومتوزان .. ومن هنا كان 
حر����س النظام الرتب���وي بدولة الإمارات على اأن تاأتي الأن�ش���طة الرتبوية متممة ومتكاملة 
ومع���ززة لالأن�ش���طة التعليمي���ة .. يف اإط���ار منظوم���ة واحدة تعم���ل على حتقيق ال�شيا�ش���ة 

التعليمية ب�شكل متنا�شق .
وترتبط امل�ش���ابقات الرتبوية بالكثري من الأه���داف التعليمية والرتبوية .. فهي متنف�س 
للتلميذ اأو الطلبة يعربون فيها عن ميولهم .. ويجدون فيها اأ�ش���باعًا حلاجاتهم النف�شية.. 
ولي�س بخاف اأن امل�ش���ابقات باأنواعها تعيد التوازن وال�شحة النف�شية للتالميذ والطلبة مبا 
فيه���ا من خربات اجتماعي���ة وخلقية ومهارات علمية وعملية .. وهي و�ش���يلة للك�ش���ف عن 

مواهب التالميذ والطلبة وتنميتها وتوجيهها الوجه ال�شحيحة .
وهي قبل هذا وذاك تثري ا�ش���تعدادات الطالب للتعلم بتهيئتها مواقف تعليمية �ش���بيهة 
مبا ي�ش���اهدونه يف احلي���اة فرتبط بني املدر�ش���ة واملجتمع فيتعلمون امله���ارات احلياتيه .. 
ويع�ش���ون املواد العلمية فال ين�ش���ونها اأبدًا .. هذا بالإ�ش���افة اإىل اأنها من الو�شائل الناجعة 

ل�شغل اأوقات الفراغ .
اإن وظيفة املدر�ش���ة لي�ش���ت تلقني املعلومات .. امنا امل�شاركة يف تنمية هذا الكائن الذي 
يق�شي ثلث يومه فيها .. وعندما ندرك اأنه يق�شي ثلثًا اأخر نائمًا .. ندرك عظمة امل�شئولية 

امللقاة على كاهل املدر�شة .. والبيت واملجتمع اللذان يتقا�شمان الثلث الباقي .
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لكل ما �شبق كان الهتمام باأن يتم تنظيم امل�شابقات الطالبية ب�شكل �شنوى حتت �شعار 
كل عام .. يوفر اإطارا عامًا .. تدور جميع امل�ش���ابقات حول معناه ومفهومه .. ويعمل جميع 

املت�شابقني على حتقيق حمتواه .
وال�شعار العام للم�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية لهذا العام الدرا�شي 2014/2013م.. 
ه���و وللع���ام الثاين على التوايل" لعيون الإمارات نب���دع " .. حيث اأكدت التغذية الراجعة من 
امليدان على اأهمية ا�ش���تمرار هذا ال�شعار لأكرث من عام درا�شي .. لأنه ي�شهم يف تعزيز قيمة 
النتماء للوطن .. ويعمل على ترجمة هذه القيمة يف �شكل �شلوك عملي هو يف واقع الأمر عطاء 

للوطن .. وفاًء لدينه واإعالء ل�شاأنه .
اإن هذا ال�شعار يعمل على نقل حب الوطن والنتماء اإليه من دائرة ال�شعارات اإىل دائرة 

الأفعال .
وبعبارة اأخرى فاإن الر�ش���الة التي ن�ش���عى اإىل تو�ش���يلها لأبنائنا طلبة املدار�س بالدولة 
من خالل هذا ال�ش���عار هي بقدر حبنا واإخال�ش���نا وولئنا له ..ولقيادته احلكيمة .. يكون 

عطاوؤنا .. ويكون اإجنازنا .. ويكون اإتقاننا لأعمالنا .
واإذ اأق���در كافه اجلهود التي تبذل يف جمال امل�ش���ابقات العامة لالأن�ش���طة الطالبية .. 
�ش���واء يف جم���ال التخطيط والإعداد للم�ش���ابقات اأو يف جمال التحكي���م .. فاأننا ناأمل من 
اجلميع اأن يهتموا بالعائد الرتبوي لتلك هذه امل�ش���ابقات .. واأن يعملوا على تعظيمه .. واإل 
يحولوا هذه امل�شابقات اإىل هدف يف حد ذاتها .. فهي يف حقيقة الأمر .. كما اأ�شلفنا اإحدى 
الأدوات والو�ش���ائل الرتبوية الهادفة اإىل اك�شاب الطلبة املعارف واملهارات الالزمة لهم .. 

وغر�س وتنمية القيم الإيجابية واملرغوب فيها لديهم .
ندع���و اهلل اأن يوفقن���ا جميع���ًا مل���ا فيه م�ش���لحة اأبنائنا الطلب���ة .. وتق���دمي املفيد لهم 

با�شتمرار .

واهلل املوفق ،،،،،،،،،،
علي ميحد �ل�سويدي

وكيل وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة 
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توقيتات تحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى الدولةم�شتوى املنطقةم�شتوى املدر�شة

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد الكيمياء1
يناير 2014م

الأ�شبوع الثالث
نظري/عمليفرباير 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد اجليولوجيا2
يناير 2014م

الأ�شبوع الثالث
نظري/عمليفرباير 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد الأحياء3
يناير 2014م

الأ�شبوع الثالث
نظري/عمليفرباير 2014م

الأ�شبوع الثالثالتعلم الذكي � 43
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثالث
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
نظري/عملياإبريل 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد الريا�شيات - 51
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثالث
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
نظرياإبريل 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد الريا�شيات - 62
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثالث
يناير 2014م

الأ�شبوع الثالث
نظريابريل 2014م

الأ�شبوع الثايناأوملبياد العلوم العامة � ح71
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
فرباير 2014م

الأ�شبوع الثالث
نظري/عملياإبريل 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد العلوم الوطني8
نوفمرب 2013م

الأ�شبوع الثالث
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
نظري/عمليفرباير 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد الفيزياء9
نظري/عملييناير 2014م

الأ�شبوع الثالثاأوملبياد اجلغرافيا10
يناير 2014م

الأ�شبوع الأول 
نظريمار�س 2014م

الأ�شبوع الرابعاأوملبياد الرتبية الإ�شالمية11
يناير 2014م

الأ�شبوع الثاين
مار�س 2014م

نظري/
�شفوي

الأ�شبوع الثالثاوملبياد التاريخ12
فرباير 2014م

الأ�شبوع الثاين
نظريمار�س 2014م

اأوملبياد الربوت13

•  يجوز تعديل التوقيتات وفق الظروف وامل�ستجدات التي قد تطراأ اأثناء تنفيذ امل�سابقات.

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقــــــــــــــــــــــــــــــاً

يحــدد لحقــــاً
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ...........................................

ا�شم الطالب/الطالبة: ..............................................................................................................................
تاريخ امليالد: ......... /.......... /..........  العمر : ..............   �شنة...............  اجلن�شية: ............................. 
املرحلة التعليمية: ..............................................           ال�شف الدرا�شي: .......................................... 
ا�شم املدر�شة: ....................................................           املنطقة التعليمية: ..........................................
عنوان امل�شارك/امل�شاركة )بالتف�شيل(: .............................................................................................
............................................................................................................................................................................

اأرقام الهواتف: املدر�شة: ............................ )منزل(: ........................... متحرك: ............................

الأعمال الأخرى التي �شبق ال�شرتاك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى امل�شاركة )املدر�شة - املنطقة - الدولة - اخلليجي - العربي - العاملي(
الهوايات الأخرى التي )يتمتع/تتمتع( بها امل�شارك/امل�شاركة: 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى اإرفاق ال�شتمارة مع الأعمال امل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك 

عدم   اإ�شافة البيانات على العمل نف�شه اإذا تطلب ذلك وفق امل�شابقة.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: .............................................................................................................................
ا�شم املدر�شة: ................................................................................................................................................
املرحلة التعليمية: ........................................................................................................................................       
ا�شم مدير املدر�شة: ............................................................. رقم الهاتف: ............................................

ا�سم امل�سابقةم
نوعها

اأ�سماء الطلبة
ال�سف 
الدرا�سي

ا�سم امل�سرف

لى
ن ع

زو
فائ

ال
�سة

در
ى امل

ستو
م�

دي
فر

عي
جما

•  تو�شع عالمة ) × ( اأمام ا�شم الطالب الفائز اأو الطالبة الفائزة على م�شتوى املدر�شة.
•  ير�شل هذا البيان مرفقًا به اأعمال الطلبة الفائزين اإىل ق�شم الأن�شطة الطالبية باملنطقة التعليمية.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: ..............................................................................................................................
ا�شم املن�شق: ............................................................................ رقم الهاتف : ...........................................

ا�سم امل�سابقةم

عدد املدار�س امل�ساركةنوعها
اإجمايل عدد 

الطلبة
دي

فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

ير�شل هذا البيان مرفقًا به بيان ح�شر الطلبة امل�شاركني على م�شتوى املدر�شة ) كل املدار�س امل�شاركة 
يف امل�شابقات (  مع ك�شف باأ�شماء الطلبة الفائزين على م�شتوى املنطقة واأعمال الطلبة اإىل اإدارة 

الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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)1( أولمبياد 
 الكيمياء الوطني

أهداف المسابقة :
1 - رعاية الطالب ذوي القدرات العليا يف التفكري العلمي.

2 - اإعداد فرق الطلبة القادرين على متثيل الدولة يف الأوملبياد العربية والعاملية.
3 -  ت�شجيع قدرات الإبداع والبتكار لدى الطلبة.

4 - تنمية اجتاهات الطلبة نحو التخ�ش�شات العلمية والكيمياء خا�شة.
   

فكرة المسابقة :
m يتناف�س الطلبة ) املواطنني فقط ( املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة.

m ميثل كل منطقة تعليمية فريق مكون من )10( ع�ش���رة من الطالب / الطالبات، 
بحيث ل يلزم مراجعة نوع الطلبة املمثلني للفريق، وميكن للمنطقة  اختيار فريق 
الحتي���اط بحيث يبق���ى يف املنطقة اإذا ذه���ب فريق املنطقة كله للم�ش���ابقة على 

م�شتوى الدولة.
m  تق���وم املنطق���ة التعليمية باختيار الفري���ق املمثل للمنطقة، ولتوجي���ه الكيمياء يف 
املنطقة ال�ش���الحيات الكاملة يف ت�ش���ميم برامج التدريب واأ�ش���اليب الت�شفيات 

املنا�شبة يف املنطقة.
m  يتم التناف�س يف اإطار فرعني للم�شابقة كالتايل:

       - جانب  نظري )60(.
       - جانب عملي )40(.

مراحل المسابقة :
املدر�شة f  املنطقة التعليمية f الوزارة fامل�شاركة يف الوملبياد الدولية.
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موضوعات المسابقة :
1 - الجانب النظري :

m جميع املو�شوعات الواردة يف املرفق.

2 - الجانب العملي :
m التجارب والأن�شطة العملية الواردة يف املرفق.

الفئات المستهدفة :
mطالب وطالبات ) املواطنني فقط ( مرحلة التعليم الثانوي يف ال�ش���فوف) العا�شر 

واحلادي ع�شر و الثاين ع�شر العلميني(  باملدار�س احلكومية واخلا�شة .

آلية التنفيذ :
m تقوم املدر�ش���ة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة، 

ويتم ت�شجيل الراغبني يف امل�شابقة لدى معلم املادة.
m يقوم معلمو الكيمياء باملدر�ش���ة بتدريب الطلبة امل�ش���اركني بالتن�ش���يق واملتابعة مع 

موجهي املادة باملنطقة.
m تق���وم وحدات الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوي���ة ) واملجال�س التعليمية ( بالتن�ش���يق 
واملتابعة مع موجهي املادة لت�شكيل جلنة حتكيم  ، واختيار اأف�شل ع�شرة من الطلبة 
للت�ش���ابق على م�شتوى الدولة ، وتر�شل الأ�شماء اإىل ق�شم الأن�شطة التناف�شية باإدارة 
الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالوزارة بدبي ، ون�شخة اإىل التوجيه الأول 

للمادة .
m يقوم ق�ش���م الأن�ش���طة التناف�ش���ية باإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية، 

بالتن�شيق مع موجه اأول املادة لت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى الدولة.
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m يتم و�ش���ع اأ�شئلة الت�ش���فيات النهائية مبعرفة املوجه الأول للمادة، وميكن التعاون 
مع جامعات الدولة يف تنفيذ الت�ش���فيات النهائية، على اأن تقي�س الأ�ش���ئلة النظرية 

والعملية املهارات والقدرات العليا للطلبة، وتتنا�شب مع اأ�شئلة الأوملبياد الدولية.

توقيتات التحكيم :
m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية: الأ�شبوع الثالث من يناير 2014 م.

m التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الثالث من فرباير 2014 م.

التكريم على مستوى الدولة :
)اأ(  الطالب والطالبات الفائزون بغ�س النظر عن النوع.

m امل�ش���توى الأول: عدد الفائزين )10( ميدالية ذهبية.  
m امل�شتوى الثاين: عدد الفائزين )10( ميدالية ف�شية.  

m امل�شتوى الثالث: عدد الفائزين )10( ميدالية برونزية.     
)ب( ي�ك���رم امل�در�س )املع���لم( وم�ش�����رف الت��دريب )املوج���ه( يف كل م�ش������توى م�ن 

امل�شتويات الثالثة.

مالحظة :
عل���ى املوجهني واملعلم���ني واأمناء املخت���ربات الإطالع على مناذج اأ�ش���ئلة امل�ش���ابقات 
الدولية والتعرف على م�شتوى هذه الأ�شئلة التي تتناول موا�شيع امل�شابقة الواردة يف املرفق 

امل�شار اإليه �شابقا.
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الموضوعات المطلوبة لمسابقة أولمبياد الكيمياء الوطني
2013 / 2014م

أواًل: الجانب النظري :
 Inorganic Chemistry     1( الكيمياء غير العضوية(

1.1 التوزيع االلكتروني للذرات واأليونات

 1.1 Electronic configuration of atoms and ions
Main groups )Ia, IIa(                             املجموعات الرئي�شية الأوىل والثانية       

 Halogens                                                                                         الهالوجينات       
 Pauli exclusion principle                                           مبداأ ال�شتبعاد لباويل       
Hund’s rule                                                                                     قاعدة هوند       

 Quantum numbers )n, l, m(                                                      اأعداد الكم       

2.1 دورية الخواص في الجدول الدوري للمجموعات الرئيسية

 1.2 Trends in the periodic table ) main group)
   Electronegativity                                                               ال�شالبية الكهربائية       

Atomic size                                                                                  احلجم الذري       
Electron affinity                                                                       امليل اللكرتوين       
First ionization energy                                                     طاقة التاأين الأوىل       
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3.1 الخواص الكيميائية والفيزيائية (المجموعات الرئيسية(

 1.3 Chemical & physical properties ) main group )
Chemical bonding                                                             الروابط الكيميائية       
VSEPR                                              نظرية تنافر زوج الكرتونات غالف التكافوؤ       
Octet rule                                                                                     قاعدة الثمانية       

 4.1 التسمية

1.4 Nomenclature 
Main groups compounds                               مركبات املجموعات الرئي�شية       

5.1 الحساب الكيميائي

 1.5 Chemical calculation 
                 Significant figures                                                                    الأرقام املعنوية       
                     Balacing equation                                                                       وزن املعادلت       
                     Stoichiometric calculation                      ح�شابات القيا�س الكمي الكيميائي       
             Mass and Volume relation                                 العالقة بني الكتلة واحلجم       
               Avogadro’s number                                                                 عدد اأفوجادرو       

6.1 بعض الصناعات المختارة

1.6 Selected industrial processes    
           Preparation of H2SO4                                           حت�شري حم�س الكربيتيك       

Preparation of HNO3                                              حت�شري حم�س النيرتيك       
 Preparation of NaOH , Cl2             حت�شري هيدروك�شيد ال�شوديوم والكلور       
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Physical Chemistry     2( الكيمياء الفيزيائية(

 1.2  االتزان الكيميائي 

1.2 Chemical  equilibria
                              Law of mass action                                                                قانون فعل الكتلة       

 Equilibrium constant Kc                                                     ثابت التزان Kc       
Equilibrium constant Kp                                                    ثابت التزان Kp       
Relation between Kc and Kp                                                    Kp و Kc العالقة بني       

 2.2 االتزان الكهربائي

2.2 Electrode equilibria
        Electromotive force definition                 تعريف القوة الدافعة الكهربائية       
  Standard electrode potential                                     جهد القطب القيا�شي       

                         
3.2 الغازات والسوائل

2.3 Gases and Liquids
                            Kinetic theory of gases                                            نظرية احلركة اجلزيئية       

Ideal gas law                                                                          قانون الغاز املثايل       
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Organic Chemistry       3( الكيمياء العضوية(

 1.3 �لألكانات 
 3.1 Alkanes

)IUPAC( Nomenelature of alkanes    ت�شمية الألكانات ح�شب نظام الأيوباك        
 Reactivity of alkanes                                                          الن�شاط الكيميائي       

             Reaction of alkanes with halogens                     تفاعلها مع الهالوجينات       

2.3 األلكينات

3.2 Alkenes
  Reaction of  alkenes with Br2 , HBr , H2O/H+        تفاعل الألكينات مع       

                               Markownikoff’s rule                                                       قاعدة ماركونيكوف       

3.3 الكحوالت

3.3 Alcohols 
                  Dehydration to alkenes                                            نزع املاء معطيًا األكينات       
                                    Oxidation reaction                                                              تفاعالت الأك�شدة       

  4.3 مركبات الكربونيل

3.44Carbonyl compounds
                        Aldehydes and Ketones                                            الألدهيدات والكيتونات       

 Oxidation of aldehydes                                                   اأك�شدة الألدهيدات        
 Reduction to alcohols               اختزال الألدهيدات والكيتونات اإىل كحولت       
Nucleophilie addition reaction with HCN & RNH2  تفاعالت الإ�شافة مع       
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5.3 األحماض الكربوكسيلية

3.54Carboxlic acids
          Nomenclature of carboxlic acids              ت�شمية الأحما�س الكربوك�شيلية       

 Reaction with alcohols to form esters   تفاعلها مع الكحول لتكوين الأ�شرت       
Glucose & Fructose                                                                                                                              

ثانيا: الجانب العملي:
الك�شف عن ال�شقوق القاعدية واحلم�شية.

معايرة حم�س وقاعدة.
تفاعالت الرت�شيب.

التعرف على بع�س املركبات الع�شوية.
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)2( أولمبياد
 الجيولوجيا الوطني

أهداف المسابقة :
1 - رعاية الطالب ذوي القدرات العليا يف التفكري العلمي.

2 -  اإعداد فرق الطلبة القادرين على متثيل الدولة يف الأوملبياد العربية والعاملية.
3 -  ت�شجيع قدرات الإبداع والبتكار لدى الطلبة.

4 - تنمية اجتاهات الطلبة نحو التخ�ش�شات العلمية و اجليولوجيا خا�شة.

     فكرة المسابقة :
m يتناف�س الطلبة )مواطنني � وافدين ( املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة.

m  ميثل كل منطقة تعليمية   فريق مكون من ) 5 ( خم�ش���ة من الطالب / الطالبات ، 
بحيث ليلزم مراجعة جن�س الطلبة املمثلني للفريق ، وميكن للمنطقة  اختيار فريق 
الحتياط بحيث يبقى يف املنطقة اإذا ذهب كامل فريق املنطقة كله للم�ش���ابقة على 

م�شتوى الدولة .
m  تقوم املنطق���ة التعليمية باختيار الفريق املمثل للمنطق���ة ، ولتوجيه اجليولوجيا يف 
املنطقة ال�ش���الحيات الكاملة يف ت�ش���ميم برامج التدريب واأ�ش���اليب الت�ش���فيات 

املنا�شبة يف املنطقة  .
m يتم التناف�س يف اإطار فرعني للم�شابقة كالتايل:

m م�شابقة نظرية )60(.
m م�شابقة عملية )40(.

مراحل المسابقة :
املدر�شة f املنطقة التعليمية  f الوزارة
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المستهدفون :
m  طالب وطالبات املرحلة الثانوية )ال�ش���فوف العا�ش���ر واحلادي ع�شر والثاين ع�شر 

العلميني( من املدار�س احلكومية واخلا�شة.

موضوعات المسابقة :

الجانب النظري :
m جميع املو�شوعات الواردة يف املرفق .

الجانب العملي : 
m التجارب والأن�شطة العملية الواردة يف املرفق .

آلية التنفيذ :

m  تقوم املدر�شة بالإعالن عن امل�ش���ابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة، 
ويتم ت�شجيل الراغبني يف امل�شابقة لدى معلم املادة.

m  يقوم معلمو اجليولوجيا باملدر�ش���ة بتدريب الطلبة امل�شاركني بالتن�شيق واملتابعة مع 
موجهي املادة باملنطقة.

m  تق���وم وحدات الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوي���ة ) واملجال����س التعليمية ( بالتن�ش���يق 
واملتابعة مع موجهي املادة لت�ش���كيل جلنة حتكيم على م�شتوى املنطقة واختيار اأف�شل 
ع�شرة من الطلبة للت�شابق على م�شتوى الدولة ، وتر�شل الأ�شماء اإىل ق�شم التناف�شية 
باإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالوزارة بدبي ، ون�شخة اإىل التوجيه 

الأول للمادة .

m   يقوم ق�شم الأن�شطة التناف�شية بالإدارة بالتن�شيق مع موجه اأول املادة لت�شكيل جلنة 
حتكيم على م�شتوى الدولة .
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m  يتم و�ش���ع اأ�ش���ئلة الت�ش���فيات النهائية مبعرفة املوجه الأول للمادة، وميكن التعاون 
مع جامعات الدولة يف تنفيذ الت�ش���فيات النهائية، على اأن تقي�س الأ�ش���ئلة النظرية 

والعملية املهارات والقدرات العليا للطلبة، وتتنا�شب مع اأ�شئلة الأوملبياد الدولية. 

توقيتات التحكيم :
m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية: الأ�شبوع الثالث من يناير 2014م.

m التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الثالث من فرباير 2014م.

مستوى التكريم :
)اأ( الطالب والطالبات الفائزون بغ�س النظر عن اجلن�س.

m امل�شتوى الأول: عدد الفائزين )5( ميدالية ذهبية.
m امل�شتوى الثاين: عدد الفائزين )5( ميدالية ف�شية.

m امل�شتوى الثالث: عدد الفائزين )5( ميدالية برونزية.
)ب( يكرم املدر�س )املعلم( وم�شرف التدريب )املوجه( يف كل م�شتوى من امل�شتويات الثالثة.

مالحظة :
على املوجهني واملعلمني واأمناء املختربات الإطالع على مناذج اأ�شئلة امل�شابقات الدولية 
والتعرف على م�ش���توى هذه الأ�شئلة التي تتناول موا�شيع امل�شابقة الواردة يف املرفق امل�شار 

اإليه �شابقا.
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الموضوعات المطلوبة لمسابقة أولمبياد الجيولوجيا الوطني
2013 - 2014 م

أواًل: الجانب النظري :
الفضاء والكون

m مفهوم الكون
m نظرية ن�شوء الكون ) النفجار العظيم ( والأدلة على �شحتها.

m فهوم املجرة .
m ت�شنيف املجرات ح�شب �شكلها .

m ت�شنيف املجرات ح�شب ن�شاطاتها الداخلية
m مفهوم النجوم .

m ت�شنيف النجوم .
m دورة حياة النجوم .

السوبر نوفا .

الثقوب السوداء

األقزام البيضاء .
m خ�شائ�س النظام ال�شم�شي .

m نظريات ن�شوء النظام ال�شم�شي .
m تركيب ال�شم�س .

m م�شدر الطاقة ال�شم�شية .
النشاطات الشمسية

m ال�شخور.
m اخلوا�س املميزة لل�شخور.
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m انواع ال�شخور)متقدم (.
m دورة ال�شخر.

m املعادن.
m خوا�س املعادن)متقدم (.

m حتديد هوية املعادن.
m البلورات.

m اخلامات املعدنية يف الدولة.
m التعدين.

التنقيب عن الخامات المعدنية.
m التنقيب ال�شطحي.

m التنقيب حتت �شطح الأر�س.

 Structure Geology      الجيولوجية التركيبية
التراكيب الجيولوجية : 

 - تعريف عام ألنواع التراكيب.
- : Primary Structure  الرتاكيب الأولية m

. Bedding التطبق m
. Flat-bedding التطبق امل�شتوي m

. Cross-bedding  التطبق املتقطع m
 . Graded-bedding التدرج احلبيبي m

. Ripple Marks  عالمات النيم m
. Mud Cracks  ت�شققات الطني m

m الرتاكيب الأولية يف دولة الإمارات .
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 Secondary structure     التراكيب الثانوية 
1. عدم التوافق.

.Faults 2. ال�شدوع
3. الطيات.

4. القباب امللحية 
الجيولوجية التاريخية

أواًل : مفهوم الجيولوجيا التاريخية : 

ثانيًا : السجل الجيولوجي : -
1. مفهوم ال�شجل اجليولوجي.

2. الأحافري .
a. مفهوم الأحافري.

b. ال�شروط الالزمة حلفظ الأحافري.
c. طرق حفظ الأحافري.

d. فوائد درا�شة الأحافري.
الأح��افري. عن  الك��شف   .e

3. مراحل عمر ال�شجل اجليولوجي.
a. العمر املطلق لل�شخور والطبقات والأحافري.

b. العمر الن�شبي للطبقات.
اأ -  العمر املطلق : -

1. مفهوم العمر املطلق.
2. الن�شاط الإ�شعاعي والعمر املطلق.

3. فرتة عمر الن�شف.
4. طرق ح�شاب العمر املطلق.

الإ�شعاعية. الطرق   .a
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طريقة الكربون المشع.
m ما هو الكربون 14 ؟

m الكربون 14 موجود يف كل الكائنات احلية.
m الدورة الطبيعية لإنتاج الكربون 14 .

m التاأريخ بالكربون امل�شع.
m كيفية )طريقة( ا�شتخدام الكربون 14 يف ح�شاب العمر.

ب - العمر النسبي : -
1. مفهوم العمر الن�شبي.

2. طرق حتديد العمر الن�شبي.
3. �شلم الزمن اجليولوجي.

أواًل : الزالزل : -
1. مفهوم الزلزل.

2. اأ�شباب حدوث الزلزل : - .
3. العالقة بني احلركة الن�شبية لل�شفائح التكتونية ونوع الزلزل.

4. التوزيع اجلغرافيا للزلزل.
5. مناطق الأحزمة املتحركة.

6. التنبوؤ بحدوث الزلزل.
7. املوؤ�شرات الدالة على قرب حدوث الزلزل.

8. احتمالت الزلزل واأمواج ت�شونامي يف املنطقة العربية.
ثانيًا : البراكين : -

1. مفهوم الرباكني.
2. اأ�شباب ت�شكل الرباكني.

3. التوزيع اجلغرايف للرباكني.
4. الأخطار الناجمة عن الندفاعات الربكانية.

5. كيفية التعامل مع الرباكني.. .
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m النفط )متقدم(.
m ال�شت�شعار عن بعد.

m املياه اجلوفية)متقدم(. 
m اخلرائط اجليولوجية.

m العملي .
m حتديد هوية املعدن .

m حتديد هوية ال�شخر.
m الف�شائل البلورية.

m النفاذية .
m تقدير ع�شر املاء واإزالته.

m قيا�س الزاوية بني الوجهية .
m قيا�س زاوية النحدار.

m خوا�س عينة نفط.
m اللزوجة .

m الوزن النوعي .
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)3(  أولمبياد 
األحياء الوطني

أهداف المسابقة :
1. رعاية الطالب ذوي القدرات العليا يف التفكري العلمي.

2. اإعداد فرق الطلبة القادرين على متثيل الدولة يف الأوملبياد اخلليجي والعاملي يف الأحياء.
3. ت�شجيع قدرات الإبداع والبتكار لدى الطلبة.

4. تنمية اجتاهات الطلبة نحو مادة الأحياء كاأحد اأهم ركائز التطور احل�شاري يف هذا الع�شر.

المستهدفون :
m  طالب وطالبات ال�ش���ف العا�شر واحلادي ع�شر والثاين ع�شر العلمي والأدبي )املواطنون 

فقط( يف املدار�س احلكومية واخلا�شة.

مراحل المسابقة :
املدر�شة f املنطقة التعليمية f الوزارة f امل�شاركة يف الوملبياد الدولية.

فكرة المسابقة :
m يتناف�س الطلبة املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة.

m  ميث���ل كل منطقة تعليمية فريق مكون من )10( ع�ش���رة م���ن الطالب / الطالبات، 
بحي���ث ل يلزم مراجعة جن�س الطلبة املمثلني للفريق، وميكن للمنطقة اختيار فريق 
الحتياط بحيث يبقى يف املنطقة اإذا ذهب فريق املنطقة كله للم�شابقة على م�شتوى 

الدولة.
m  تقوم املنطقة التعليمية باختيار الفريق املمثل للمنطقة، ولتوجيه الأحياء يف املنطقة 
ال�شالحيات الكاملة يف ت�شميم برامج التدريب واأ�شاليب الت�شفيات املنا�شبة يف املنطقة.

m يتم التناف�س يف اإطار فرعني للم�شابقة كالتايل:
- م�شابقة نظرية )60(.
- م�شابقة عملية )40(.
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موضوعات المسابقة ( النظرية والعملية ( 
APPENDIX I

Content Theoretical part of the NBO      الموضوعات النظرية    

I Cell biology : 
Structure and function of cells
• Chemical components
- Monosaccharides; disaccharides; polysaccharides
- Lipids
- Proteins: amino acids, three letter symbol; structure of proteins;
. chemical classification of proteins:
simple proteins and conjugated proteins
. functional classification of proteins:
structural proteins and enzymes

- Enzymes
. Chemical structure: apoenzyme and coenzyme
. Model for enzyme action: enzyme binds with substrate
. Denaturation
. Nomenclature
- Nucleic Acids : DNA, RNA

Percentage representing points in the test
- Other important compounds
. ADP and ATP
. NAD+ and NADH
. NADP+ and NADPH

• Organelles
nucleus -nuclear envelope
- (nucleohyaloplasm)
- chromosomes
- nucleoli

cytoplasm -cell membrane
- hyaloplasm
- mitochondria
- endoplasmatic reticulum
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- ribosomes
- Golgi apparatus
- lysosomes
- vacuole membrane
- proplastides
- plastides . chloroplasts
. chromoplasts
. leucoplasts (e.g. amyloplasts)

Plant cells are surrounded with a cell wall
• Cell metabolism
- Breakdown of carbohydrates
. Anaerobic break down (anaerobic respiration) of glucose: glycolysis
. Aerobic break down (aerobic respiration) of glucose:
glycolysis
citric acid cycle
oxidative phosphorylation
- Dissimilation of fats and proteins
- Assimilation
. Photosynthesis
. Light reaction
. Dark reaction (Calvin cycle)

• Protein synthesis
- Transcription
- Translation
- Genetic code

• Transport through membranes
- Diffusion
- Osmosis, plasmolysis
- Active transport
• Mitosis and meiosis
-  Cell cycle: interphase (replication) and mitosis (prophase - metaphase -
anaphase - telophase)
- Chromatids, equatorial plate, haploid and diploid, genome, somatic and
generative cells, gamete, crossing over
- Meiosis I and meiosis II.
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Microbiology
• Prokaryotic cell organization
• Morphology
• Phototrophy and chemotrophy

Biotechnology
• Fermentation
• Genetic manipulation of organisms

II Plant anatomy and physiology (with emphasis on seed plants)
Structure and function of tissues and organs involved in:
• Photosynthesis, transpiration and gas exchange
- Leaf : structure; function stomata
• Transport of water, minerals and assimilates
- Root : structure (endodermis)
- Stem : structure (vascular bundles)
• Growth and development
- Apical meristem and cambium
- Germination
• Reproduction (ferns and mosses included)
- Asexual reproduction (clone forming)
- Sexual reproduction
. Structure of flowers
. Pollination
. Double fertilization
- Alternation of generation in seed plants, ferns and mosses

III Animal anatomy and physiology 
(with emphasis on vertebrates and especially man)
Structure and function of organs and tissues involved in
• Digestion and nutrition
- Digestive tract (including liver, gall bladder and pancreas)
- Mechanical and chemical breakdown of food
- Absorption
- Food components (water, minerals, vitamins, proteins, carbohydrates and fats)

• Respiration
- Breathing mechanism
- Gas exchange
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- Respiratory organs
• Circulation
- Blood : blood plasma, red blood cells, white blood cells, blood platelets
- Blood circulation : arteries, capillaries, veins, heart
- Lymphatic system : tissue fluid, lymph
• Excretion
- Structure of the renal system
- Urine production

• Regulation (neural and hormonal)
-  Nervous system : peripheral nervous system, central nervous system (spinal cord and 

brain), autonomic nervous system (sympathetic and parasympathetic), reflexes, sense 
organs (eyes and ears)

-  Endocrine system : pituitary gland, thyroid gland, islets of Langerhans, adrenal medulla, 
adrenal cortex, ovaries and testes

• Reproduction and development
- Structure and function of male and female reproductive systems
- Ovulation and menstrual cycle
- Fertilization
- Formation of ectoderm, mesoderm, endoderm
- Embryonic membranes
• Immunity
- Antigens, antibodies

IV Ethology 
• Methodology of Ethology
• Innate and Learned Behaviour
• Communication and Social Organization
• Foraging Behaviour
• Defensive Behaviour
• Mating systems and Parental care
• Biological rhythms

V Genetics and Evolution 
• Variation : mutation and modification
• Mendelian inheritance
- Monohybrid cross
- Dihybrid cross
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- Polyhybrid cross
• Multiple allelism, recombination, sex linkage
• Hardy-Weinberg principle
• Mechanism of evolution
- Mutation
- Natural selection
- Reproductive isolation
- Adaptation
- Fitness

VI Ecology 
• Individual Organisms
- Unitary and modular organisms
• Population
- Population structure
. dispersion, age, size and sex structure
- Population dynamics
. birth rate, death rate
. exponential and logistic growth, carrying capacity
- Population regulation
. metapopulation dynamics

• Biotic Communities
- Species richness and diversity
- Niche, competition exclusion principle
- Interspecific Interactions
. competition, predation, symbiosis
- Community dynamics
. succession
- Terrestrial biomes
- Aquatic biomes

• Ecosystems
- Trophic structure
. food webs
- Trophic levels
. producers, consumers, decomposers
- Energy flow
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- Productivity
. gross and net primary productivity
. energy transfer efficiencies
- Matter flux through ecosystems
- Global biogeochemical cycles
• Biosphere and man
- Human population growth
- Pollution
. threats to biodiversity
. in situ conservation
. ex situ conservation

VII BIOSYSTEMATICS 
Structure and function, evolutionary and ecological relationships among typical organisms
in the following groups. Knowledge of scientific terms will not be required for
successful solution of the tasks. However, competitors should know what the named
representatives of genera mentioned below look like.
Domain Archaea Methanobacterium, Halobacterium,
Thermoplasma, Sulfolobus
Domain Bacteria Agrobacterium, Anabaena, Bacillus,
Escherichia, Rhizobium, Salmonella,
Streptomyces
Domain Eukarya

Kingdom Protista
D. Rhodophyta Chondrus
D. Phaeophyta Sargassum
D. Bacillariophyta Navicula
D. Euglenophyta Euglena
D. Chlorophyta Chlamydomonas, Spirogyra,
Chlorella, Ulothrix
P. Rhizopoda Amoeba
P. Zoomastigophora Trypanosoma
P. Apicomplexa Plasmodium
P. Ciliophora Paramecium
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Kingdom Fungi
D. Zygomycota Mucor
D. Ascomycota Claviceps, Penicillium, Saccharomyces
D. Basidiomycota Agaricus

Kingdom Plantae
D. Bryophyta Polytrichum, Sphagnum
D. Hepatophyta Marchantia
D. Rhynophyta Rhynia
D. Lycopodiophyta Lycopodium
D. Equisetophyta Equisetum
D. Polypodiophyta Pteridium
D. Ginkgophyta Ginkgo
D. Pinophyta Pinus
D. Cycadophyta Cycas
D. Magnoliophyta
C. Magnoliopsida
F. Magnoliaceae Magnolia
F. Ranunculaceae Ranunculus, Pulsatilla
F. Rosaceae Rosa, Malus, Prunus
F. Fabaceae Pisum
F. Oleaceae Syringa
F. Fagaceae Quercus
F. Cactaceae Opuntia
F. Brassicaceae Brassica
F. Lamiaceae Lamium
F. Solanaceae Solanum
F. Asteraceae Helianthus
C. Liliopsida
F. Liliaceae Lilium, Allium
F. Orchidaceae Orchis
F. Poaceae Zea, Triticum, Bambusa
F. Arecaceae Cocos
F. Araceae Monstera

Kingdom Animalia
P. Porifera Euspongia
P. Cnidaria
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C. Hydrozoa Hydra
C. Scyphozoa Aurelia
C. Anthozoa Corallium
P. Platyhelminthes
C. Turbellaria Polycellis
C. Trematoda Fasciola
C. Cestoda Taenia
P. Nematoda Ascaris, Trichinella
P. Mollusca
C. Gastropoda Helix, Arion
C. Bivalvia Ostrea, Mytilus
C. Cephalopoda Sepia, Octopus
P. Annelida
C. Polychaeta Nereis
C. Oligochaeta Lumbricus
C. Hirudinea Hirudo
P. Arthropoda

SP. Crustacea Astacus, Daphnia, Cyclops

SP. Chelicerata
C. Arachnida Euscorpius, Araneus, Ixodes

SP. Myriapoda
C. Chilopoda Scolopendra
C. Diplopoda Julus

SP. Hexapoda

C. Insecta
O. Thysanura Lepisma
O. Odonata Libellula
O. Blattodea Blatta
O. Phasmatodea Carausius
O. Isoptera Kalothermes
O. Orthoptera Gryllus, Locusta
O. Phthiraptera Pediculus
O. Hemiptera

SO. Homoptera Aphis, Cicada

SO. Heteroptera Gerris, Nepa, Cimex
O. Coleoptera Calosoma, Leptinotarsa, Ips,Tenebrio,
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Dytiscus
O. Diptera Anopheles, Drosophila, Musca
O. Lepidoptera Papilio, Bombyx
O. Hymenoptera Ichneumon, Apis, Formica
O. Siphonaptera Pulex

P. Echinodermata
C. Asteriodia Asterias
C. Echinoidea Echinus
C. Holothuroidea Holothuria

P. Chordata

SP. Urochordata Ascidia

SP. Cephalochordata Branchiostoma

SP. Vertebrata
SC. Agantha Petromyzon

SC. Gnathostomata
C. Chondrichthyes Scyliorhinus, Carcharodon
C. Osteichthyes

SC. Actinopterygii Acipenser, Clupea, Salmo, Carassius, Muraena

SC. Sarcopterygii Lepidosiren, Latimeria
C. Amphibia
O. Caudata Salamandra
O. Anura Rana, Bufo

C. Reptilia
O. Testudinata Testudo
O. Crocodylia Crocodylus
O. Squamata Lacerta, Vipera

C. Aves
O. Struthioniformes Struthio
O. Sphenisciformes Spheniscus
O. Ciconiiformes Ciconia
O. Anseriformes Anser
O. Falconiformes Falco
O. Galliformes Gallus
O. Columbiformes Columba
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O. Strigiformes Strix
O. Piciformes Dryocopus
O. Passeriformes Parus, Passer

C. Mammalia
O. Monotremata Ornithorhynchus
O. Marsupialia Macropus
O. Insectivora Erinaceus, Talpa
O. Chiroptera Myotis
O. Rodentia Mus, Rattus
O. Carnivora Ursus, Canis, Felis
O. Proboscidea Elephas
O. Perissodactyla Equus
O. Artiodactyla Sus, Bos
O. Cetacea Delphinus
O.  Primates Cebus, Macaca, Hylobates, Pan, Gorilla, Pongo, Homo“Virales” 

Bacteriophage “Lichenes” Parmelia, Cladonia

APPENDIX II

Basic Skills for the Practical Part of the NBO الموضوعات العملية  
The IBO practical examination should concentrate on the evaluation of competitors for 
their ability to solve given biological problems using the following skills.
In the IBO tasks the names of organisms will be the national names (no description) 
together with the scientific names (Latin) in brackets. Any description instead of name is 
prohibited. The organizers should construct the questions so that the name of the organism 
is not a key element for answering; otherwise they should use very well known organisms 
(general representatives of a group) mentioned in the list for biosystematics.

I Science Process skills
1 Observation
2 Measurement
3 Grouping or classification
4 Relationship finding
5 Calculation
6 Data organization and presentation: graphs, tables, charts, diagrams, photographs
7 Prediction / projection
8 Hypothesis formulation
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9 Operational definition: scope, condition, assumption
10 Variable identification and control
11  Experimentation: experimental design, experimenting, result/data recording  result 

interpretation and drawing conclusions.
12  Representing numerical results with appropriate accuracy (correct number of digits)

II Basic biological skills

1 Observation of biological objects using magnifying glasses.
2 Work with a microscope (objective max. 45 x).
3 Work with a stereomicroscope.
4 Drawing of preparations (from a microscope, etc.).
5  Exact description of a biological drawing using tables of biological terms marked with 

a numerical code.

III Biological methods
Competitors in the IBO should know the following methods and be able to use them. If 
any method requires extra specific information concerning procedures that depend on 
special technical equipment, instruction will have to be provided.

A Cytological methods
1 Maceration and squash technique.
2 Smear method.
3 Staining of cells and slide preparation.

B Methods to study plant anatomy and physiology
1 Dissection of plant flower and deduction of flower formula.
2 Dissection of other plant parts: roots, stems, leaves, fruits.
3 Free - hand sectioning of stems, leaves, roots.
4 Staining (for example lignin) and slide preparation of plant tissues.
5 Elementary measurement of photosynthesis.
6 Measurement of transpiration.

C Methods to study animal anatomy and physiology
1 Dissection of invertebrates.
-  Dissection of fish or parts or organs from vertebrates bred for the consumption is 

allowed, too.
-  Animals being used, as dissection material should be dead before being submitted to 

the students.
2 Whole - mount slide preparation of small invertebrates
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3 Elementary measurement of respiration

D Ethological methods
1 Determination and interpretation of animal behaviour
E Ecological and environmental methods
1 Estimation of population density
2 Estimation of biomass
3 Elementary estimation of water quality
4 Elementary estimation of air quality

F Taxonomic methods
1 Use of dichotomous keys
2 Construction of simple dichotomous keys
3 Identification of the most common flowering-plant families
4 Identification of insect orders
5 Identification of phyla and classes of other organisms

IV Physical and chemical methods
1 Separation techniques: chromatography, filtration, centrifugation
2  Standard tests for monosaccharides, polysaccharides, lipids, protein (Fehling, I2 in 

KI(aq), biuret)
3 Titration
4 Measuring quantities by drip and strip methods
5 Dilution methods
6 Pipetting, including use of micropipettes
7 Microscopy, including use of counting chambers
8 Determination of absorption of light
9 Gel electrophoresis

V Microbiological methods
1 Preparing nutrient media
2 Aseptic techniques (flaming and heating glass material)
3 Inoculation techniques
VI Statistical methods
1 Probability and probability distributions
2  Application of mean, median, percentage, variance, standard deviation, standard error, 

T test, chi
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آلية التنفيذ :
m  تقوم املدر�ش���ة بالإعالن عن امل�ش���ابقة عن طريق و�ش���ائل الإعالن املتاحة باملدر�شة ، 

ويتم ت�شجيل الراغبني يف امل�شابقة لدى معلم الأحياء  .
m  يقوم بتدريب الطلبة امل�شاركني معلمو الأحياء باملدر�شة بالتن�شيق واملتابعة مع موجهي 

املادة باملنطقة .

m  يقوم ق�ش���م الأن�ش���طة الطالبية باملجال�س واملناطق التعليمية بالتن�ش���يق واملتابعة مع 
موجهي املادة لت�ش���كيل جلنة حتكيم على م�ش���توى املنطقة واختيار اأف�ش���ل ع�شرة من 
الطلبة للت�ش���ابق على م�شتوى الدولة ، وتر�شل الأ�ش���ماء اإىل ق�شم الأن�شطة التناف�شية 
باإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة بدبي ، ون�شخة اإىل التوجيه الأول 

للمادة .

m  يقوم ق�شم الأن�شطة التناف�شية  بالإدارة بالتن�شيق مع موجه اأول املادة لت�شكيل جلنة 
حتكيم على م�شتوى الدولة .

m  يتم و�ش���ع اأ�شئلة الت�ش���فيات النهائية مبعرفة املوجه الأول للمادة ، وميكن التعاون 
مع جامعات الدولة يف تنفيذ الت�ش���فيات النهائية ، على اأن تقي�س الأ�شئلة النظرية 

والعملية املهارات والقدرات العليا للطلبة ، وتتنا�شب مع اأ�شئلة الأوملبياد الدولية.

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
m  التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الثالث من يناير 2014 م .

m  التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الثالث من فرباير 2014 م .
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 التكريم على مستوى الدولة :
( أ ( طالب وطالبات بغض النظر عن الجنس .

m امل�شتوى الأول : عدد الفائزين ) 10 ( ميدالية ذهبية .

m امل�شتوى الثاين : عدد الفائزين ) 10 ( ميدالية ف�شية .

m امل�شتوى الثالث : عدد الفائزين ) 10 ( ميدالية برونزية  .

( ب (  يكرم المدرس ( المعلم ( ومشــرف التدريب ( الموجه ( في كل مستوى من 

المستويات الثالثة .

مالحظة :
على املوجهني واملعلمني واأمناء املختربات الإطالع على مناذج اأ�شئلة امل�شابقات الدولية 
والتعرف على م�ش���توى هذه الأ�شئلة التي تتناول موا�شيع امل�شابقة الواردة يف الكتب امل�شار 

اإليها �شابقا .
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 (4(  أولمبياد
 الرياضيات الوطني ( التعلم الذكي - 3 (

أهداف المسابقة :
1 - اإعداد اأجيال واعدة مبا متتلكه من علوم وفكر وانتماء وقيم .

2 -  رب���ط الطال���ب مبجتم���ع املعرفة ، ومتكين���ه من لغ���ة الع�ش���ر واأدوات التكنولوجيا 
احلديثة.

3 -  اكت�شاف املوهوبني و�شقل قدراتهم العلمية والعقلية .
4 - حت�شني خمرجات التعليم وت�شجيع درا�شة الريا�شيات  .

موضوعات المسابقة : 
m اجلرب.

m نظرية الأعداد .
m الهند�شة .

الفئات المستهدفة : 
m  ط���الب وطالب���ات ) مواطن���ني - وافدين بن�ش���بة 2:1( امل�ش���توى الثالث - ال�ش���ف   
ال�ش���اد�س وال�ش���ابع م���ن مرحل���ة التعليم الأ�شا�ش���ي يف جمي���ع املدار����س احلكومية 

واخلا�شة .
شروط المسابقة :

m  اأن يكون الطالب اأو الطالبة من طالب ال�ش���ف الثامن اأو التا�ش���ع للعام الدرا�ش���ي 
2014 م.  /  2013

%( من الدرجة النهائية ملادة الريا�ش���يات للعام ال�شابق  m  اأن ل يقل معدله عن )95 
مل�شاركة الطالب / الطالبة .

m  املدار�س اخلا�شة ) على اختالف مناهجها ( معنية بهذه الأوملبياد كنظرياتها من 
املدار�س احلكومية .
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m  اأن يتقدم الطالب / الطالبة برغبته يف ال�شرتاك .
m  عدد الطلبة امل�شاركني من كل مدر�شة ثالثة طلبة ) الت�شفية على م�شتوى املنطقة(.
m  عدد الطلبة امل�شاركني من كل منطقة ثالثة طلبة ) الت�شفية على م�شتوى الوزارة(.

آلية التنفيذ : 
m  تقوم كل مدر�شة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة 
ويتم  ت�ش���جيل اأ�ش���ماء الطلبة الراغبني يف ال�ش���رتاك ممن تنطبق عليهم ال�شروط 

لدى مدر�س الريا�شيات باملدر�شة .
m  يق���وم توجي���ه الريا�ش���يات باملناطق التعيليم���ة بتحديد جمموعة م���ن الربجميات 
باملوا�شفات املطلوبة وتعميمه على املعلمني والطلبة املعنيني للتدريب عليها بالتفاق 

مع املوجه الأول بالوزارة .
m  يقوم توجيه الريا�شيات باملناطق التعيليمة بالإ�شراف على تدريب الطلبة امل�شاركني 

واختيار املعلمني املعنيني بالتدريب بالتعاون مع اإدارات املدار�س .
m  يقوم توجيه الريا�ش���يات بتحديد اأ�شماء الفريق املر�شح عن كل منطقة يف امل�شابقة 

ويتم ذلك من خالل ت�شفيات على م�شتوى املنطقة.
m  تقوم وحدات الأن�ش���طة وامل�شابقات الرتبوية باملناطق التعليمية برفع اأ�شماء الفريق 
ال���ذي �ش���يمثلها يف الت�ش���فية ) الفريق مكون من 3 ط���الب ( اإىل اإدارة الأن�ش���طة 

الطالبية وامل�شابقات العلمية - بالوزارة .
m  تق���وم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالوزارة بالتع���اون مع املوجه 
الأول للريا�ش���يات بعمل الرتتيبات الالزمة لت�ش���كيل جلان حتكيم امل�ش���ابقات على 

م�شتوى الدولة .
m  ت�شكل جلنة برئا�شة موجه اأول الريا�شيات لتحكيم الت�شفيات النهائية على م�شتوى 

الدولة .
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة ( التصفيات ( : 

البعد الزمنيالفعاليةم

   الأ�شبوع الثالث من نوفمرب 2013مالرت�شيح على م�شتوى املدر�شة1

2
 الت�شفية الأوىل على م�شتوى املنطقة وحتديد

  الأ�شبوع الثالث من  يناير 2014م الفريق املمثل للمنطقة

   الأ�شبوع الثاين من ابريل 2014مالت�شفية النهائية على م�شتوى الدولة3

مستويات التكريم :
m  تقوم املنطقة بتكرمي الأوائل يف امل�شابقة على م�شتوى املنطقة.

m يكرم الطلبة الفائزون باملراكز الأوىل على م�شتوى الدولة قبل الوزارة. 

 ( مالحظة ( :
 يف حال م�شاركة مدار�س خا�شة تدر�س مناهج الريا�شيات فيها باللغة الإجنليزية يتم 

اإخطار التوجيه باملنطقة حتى يتمكن من اإعداد ورقة امتحانيه باللغة الإجنليزية .
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)5( أولمبياد
 الرياضيات ـ 1 (الحلقةالثانية(

أهداف المسابقة :
1 - اإعداد جيل من املبدعني واملبتكرين ورعاية املواهب .

2 - اكت�شاف و�شقل القدرات العلمية والعقلية وتنمية الفكر ورعاية الطلبة املتفوقني .
3 - الإعداد املبكر لال�شرتاك يف اأوملبياد الريا�شيات اخلليجية والعربية والعاملية .

موضوعات منهج المسابقة : 
m اجلرب .

m نظرية الأعداد .
m الحتمالت .

m الهند�شة .

الفئات المستهدفة :

m  طالب وطالبات ) مواطنني - وافدين بن�ش���بة 2:1(  ال�ش���ف الثامن والتا�ش���ع من 
مرحلة التعليم الأ�شا�شي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة .

آلية التنفيذ :
m  تقوم كل مدر�ش���ة بتحديد اأ�ش���ماء الطالب والطالبات املراد اإ�شراكهم يف امل�شابقة 
بن���اًء على  معايري حتددها املدر�ش���ة بالتعاون مع التوجي���ه يف املنطقة مثاًل درجات 

الطلبة يف املادة - امتحان حتريري - اآراء املعلمني .
m  يقوم توجيه الريا�شيات باملناطق التعليمة بالإ�شراف على تدريب الطلبة امل�شاركني 

واختيار املعلمني املعنيني بالتدريب بالتعاون مع اإدارات املدار�س .
m يقوم توجيه الريا�ش���يات بتحديد اأ�شماء الفريق املر�شح عن كل منطقة يف امل�شابقة 

ويتم ذلك من خالل ت�شفيات على م�شتوى املنطقة ) امتحان حتريري ( .
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m  تقوم وحدات الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية باملناطق التعليمية برفع اأ�شماء الفريق 
ال���ذي �ش���يمثلها يف الت�ش���فية ) الفريق مك���ون من 6 طلب���ة ( اإىل اإدارة الأن�ش���طة 

الطالبية - بالوزارة .

m  تق���وم اإدارة الأن�ش���طة الطالبية وامل�ش���ابقات العلمية بالوزارة بالتع���اون مع املوجه 
الأول للريا�ش���يات بعمل الرتتيبات الالزمة لت�ش���كيل جلان حتكيم امل�ش���ابقات على 

م�شتوى الدولة .

m  ت�ش���كل جلنة برئا�ش���ة موجه اأول الريا�ش���يات لو�ش���ع اأ�ش���ئلة امل�ش���ابقات اخلا�شة 
بالت�شفيات النهائية على م�شتوى الدولة .

m  امل�ش���ابقة عبارة عن ق�شمني الأول فردي  ) 6 طالب ( لكل طالب على حدا والثاين 
جماعي   ) 4 طالب فقط يتم اختيارهم من �شمن الطالب ال�شتة ( لفريق املنطقة.

إرشادات للمسابقة الفردية :

m ل تفتح ال�شفحة الأوىل حتى يتم اإخبارك بذلك.

m  تذكر اأن تقوم بكتابة ا�ش���م الفريق اخلا�س بك ) املنطقة التعليمية ( ، ا�ش���م  ورقم 
املت�شابق  يف الأماكن امل�شار اإليها يف ال�شفحة الأوىل.

تتكون “امل�سابقة الفردية” من ق�سمني مبجموع 120 نقطة:

-  يتكون الفرع ألف من الأ�ش���ئلة من  12 �ش���وؤال جميعها عبارة عن اإكمال فراغات بكتابة 

اأع���داد فق���ط يف الفراغات اأما الأ�ش���ئلة التي تت�ش���من اأكرث من اإجاب���ة ل تعطى النقاط  
اإل اإذا كتبت جميع الإجابات �ش���حيحة. كل �ش���وؤال له 5 نقاط. ل تخ�ش���م درجات على 

الإجابات اخلطاأ. 

-  يتكــون  الفــرع باء م���ن 3 اأ�ش���ئلة  ذات الطاب���ع احل�ش���ابي، واحللول يجب اأن تت�ش���من 

تو�ش���يحات مف�شلة. كل �شوؤال له  20 نقطة، وميكن منح بع�س الدرجات على اخلطوات 
اإن كانت الإجابة خطاأ.
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m الوقت املخ�ش�س للم�شابقة هو 120 دقيقة اأي �شاعتان.
m ل ي�شمح با�شتخدام الآلت احلا�شبة اأو ال�شاعات اأو اأي اأجهزة الكرتونية.

m ا�شتخدم القلم الر�شا�س اأو قلم احلرب اجلاف اأزرق اأو اأ�شود.
m بعد انتهاء المتحان جتمع جميع الأوراق.

تعليمات للمسابقة الجماعية (كفريق( :
m ل تفتح ال�شفحة الأوىل حتى يتم اإخبارك بذلك.

m  تذك���ر اأن تقوم بكتابة ا�ش���م الفريق اخلا�س بك ) املنطق���ة التعليمية ( يف الأماكن 
امل�شار اإليها يف ال�شفحة الأوىل.

m   هناك  10 اأ�ش���ئلة  يف “امل�ش���ابقة كفريق”، متدرجة ال�ش���عوبة ، وي�شتحق كل �شوؤال 
40 نقط���ة فيك���ون جمموع النق���اط  400 نقطة . تت���م طباعة كل �ش���وؤال على ورقة 

منف�شلة. 
m  يجب اأن يتم الإجابة على الأ�شئلة ، 2، 3، 4، 5 و 8 و 10 )قد تتغري الأرقام(  ب�شكل 

�شحيح للح�شول على النقاط كاملة .
و 7 و 9 ) ق���د تتغري الأرق���ام ( الإجابة عليهم  تكون باأعداد فقط اأو  m  يف الأ�ش���ئلة   6 

ر�شومات.
m  وي�شمح لأع�شاء الفريق الأربعة  باملناق�شة 10 دقائق  وتوزيع الأ�شئلة الثمانية الأوىل 
فيم���ا بينه���ا. كل طالب يجب اأن يحل م�ش���األة  واحدة على الأقل بنف�ش���ه. و�ش���يعطى 
كل طال���ب 35 دقيق���ة لكتاب���ة الإجابة لل�ش���وؤالني املعطيني له لوحده  ودون  ال�ش���ماح 
مب�ش���اعدة من اأع�ش���اء الفري���ق الآخرين  اأو تبادل الأ�ش���ئلة. ثم يعط���ى الفريق 15 

دقيقة ملناق�شة وحل ال�شوؤالني الأخريين  .
m ل ي�شمح با�شتخدام الآلت احلا�شبة اأو ال�شاعات اأو اأي اأجهزة الكرتونية.

m ا�شتخدم القلم الر�شا�س اأو قلم احلرب اجلاف اأزرق اأو اأ�شود.
m بعد انتهاء المتحان جتمع جميع الأوراق.
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توقيتات التحكيم :

البعد الزمنيالفعاليةم
   الأ�شبوع الثالث من نوفمرب 2013مالرت�شيح على م�شتوى املدر�شة1

2
 الت�شفية الأوىل على م�شتوى املنطقة وحتديد

  الأ�شبوع الثالث من  يناير 2014م الفريق املمثل للمنطقة

   الأ�شبوع الثاين من ابريل 2014مالت�شفية النهائية على م�شتوى الدولة3

مستوى التكريم : 
m تقوم املنطقة التعليمية بتكرمي الأوائل يف امل�شابقة على م�شتوى املنطقة .

m يكرم الطلبة الفائزون باملراكز الأوىل على م�شتوى الدولة من قبل الوزارة .

مالحظة :
يف ح���ال م�ش���اركة مدار�س خا�ش���ة تدر�س مناهج الريا�ش���يات باللغ���ة الإجنليزية يتم 

اإخطار التوجيه باملنطقة حتى يتمكن من اإعداد ورقة امتحانيه باللغة الإجنليزية .
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)6( أولمبياد 
العلوم العامة  ] الحلقة األولى [

األهداف :
1 -  اكت�شاف الطلبة املتفوقني واملوهوبني علميا. 

2 - تنمية اجتاهات الطلبة نحو التخ�ش�شات العلمية. 
3 - تنمية روح التحدي واملناف�شة لدى الطلبة.

المستهدفون :
طلب���ة وطالب���ات احللقة الوىل من مرحل���ة التعليم ال�شا�ش���ي ح/1  يف جميع املدار�س 

احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة .

توزيع الدرجات :
m اجلانب النظري: )60 درجة(.
m اجلانب الع��م��لي: )40 درجة(.

الموضوعات :

 المنهاج :

1 -  فه���م  بني���ة تركيب اخللية يف اأنواع خمتلفة من الكائنات احلية من خالل :- اأوجه 
ال�شبة والختالف بني اخلاليا النباتية واحليوانية .

m  ت�ش���نيف الكائنات احلية بح�ش���ب ع���دد اخلاليا املكون���ة لها ) اأحادي���ة اخللية – 
متع���ددة اخلالي���ا (.، مقارن���ة  ب���ني النبات���ات والفطريات من حيث اخل�ش���ائ�س 
والرتكيب و تو�ش���ح حاجات النباتات والفطريات  وكيفي���ة تكيفها للعي�س يف بيئات 
خمتلفة.، حتديد الرتاكيب اخللوية يف النبات واحليوان،  تو�ش���يح التفاعالت التي 

تتم يف اخللية.،بيان كيفية انتقال املواد يف اخلاليا.
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2 -  ادراك اأجزاء اأجهزة ج�ش���م الإن�ش���ان وكيفية عملها وو�شائل العناية بها من خالل 
:- حتديد الأجزاء الرئي�ش���ية لأجهزة اجل�ش���م املختلفة ووظائفها،ربط بني وظيفة 
اجلهازين الع�ش���لي والعظمي ودورهما يف احلركة عند الإن�ش���ان  وربط بني وظيفة 

اجلهازين التنف�شي والدوري .

m  مقارن���ة ب���ني اأنواع خمتلفة من الأن�ش���جة الع�ش���لية ) الهيكلية واملل�ش���اء والع�ش���لة 
القلبي���ة(، وفه���م اأهمية اإتباع نظ���ام غذائي متوازن وممار�ش���ة التماري���ن اليومية 
للمحافظة على �ش���المة اأجهزة  اجل�ش���م ،و�شف العالقة بني الدم والقلب والرئتني 
يف نقل الغازات.،تو�ش���يح كيفية قيام اأجزاء اجلهاز اله�ش���مي بوظائفها.،و�ش���ف 

التفاعالت التي تتم يف اخللية.

3 -  معرفة اأ�ش����س ت�ش���نيف الكائنات احلية من خالل بيان  اأ�ش����س ت�شنيف الكائنات 
احلي���ة، حتديد العوامل اخلم�ش���ة للكائن���ات احلية اعطاء  اأمثل���ة على املجموعات 

الرئي�شة يف احليوانات والنباتات.

 4 -  معرفة  خ�شائ�س الأنظمة البيئية والتغريات التي حتدث فيها وو�شائل حمايتها من 
خالل :- ت�ش���نيف املكونات الأ�شا�شية للنظام البيئي اإىل مكونات حية وغري حية. 
،تو�ش���ح اأ�ش���باب التغريات املختلفة التي حتدث يف الأنظمة البيئية .،حتديد اأوجه 
الت�ش���ابه والختالف بني الغابات املطرية ال�ش���توائية وال�ش���عب املرجانية، اقرتح 
و�ش���ائل وطرق حلماية الأنظم���ة البيئية واملوارد الطبيعي���ة ، حتديد دور املنتجات 
وامل�ش���تهلكات واملحل���الت يف النظ���ام البيئ���ي، تفري���ق ب���ني ال�ش���لوكيات الفطرية 
واملتعلم���ة يف احليوان���ات ،معرفة بع�س طرق تكيف الكائن���ات احلية للتناف�س على 

املوارد.، معرفة  مفهوم النقرا�س واأ�شبابه.

5 -  معرفة القوى التي تغري �ش���كل �ش���طح الأر�س من خالل :- ت�ش���نيف بع�س  اأ�شكال 
الت�ش���اري�س ،مقارن���ة بني عمليت���ي التجوية والتعري���ة ويحدد عوامله���ا.، بيان دور 
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الزلزل والرباكني والفي�ش���انات يف تغيري �ش���كل الياب�ش���ة - و�ش���ف حركة �شفائح 
الق�شرة الأر�ش���ية، تو�شيح اأ�ش���باب حدوث الزلزل وكيفية قيا�شها، حتديد كيفية 

تكون الرباكني، ا�شتنتاج اأ�شرار الرباكني ومنافعها .

-   فه���م الي���ة تك���ون الأحاف���ري وط���رق حفظها م���ن خ���الل :- معرفة  كيفي���ة تكون   6

الأحافري.،�شنع مناذج لالأحافري والآثار الأحفورية.،حتديد اأنواع الوقود الأحفوري 
الثالثة وكيفية تكونها.،مقارنة الطرق املختلفة حلفظ الأحافري.

-   معرفة حركات مياه املحيط ودوره يف حدوث دورة املاء يف الطبيعة  من خالل :-   7

تو�ش���يح دور مياه املحيط يف دورة املاء والعمليات التي تت�ش���منها.،معرفة اأ�شباب 
ملوح���ة مياه املحي���ط.،و ربط جاذبية القم���ر بحدوث املد واجل���زر، ومقارنة بني 

الأمواج والتيارات املائية.

-   فهم  حركة بع�س الأج�ش���ام يف النظام ال�شم�شي وما ينتج عنها من خالل :- ربط   8

اليوم وال�شنة والف�شول الأربعة بحركات الأر�س.

-  متيز الأج�ش���ام الت���ي ت�ش���كل النظ���ام ال�شم�ش���ي وحركاتها،ا�ش���تنتاج دور املركبات 
الف�شائية يف اكت�شاف الف�شاء، حتديد طبقات الغالف اجلوي ،تعرف بع�س اأجهزة 
قيا����س عنا�ش���ر الطق�س، بي���ان نتائ���ج دوران الأر�س ح���ول ال�ش���م�س) العتدالن- 
النقالب���ان(، وح���ول نف�ش���ها ) التوقيت، املناط���ق الزمنية(،تو�ش���يح دور املركبات 

الف�شائية يف اكت�شاف الف�شاء واملجموعة ال�شم�شية.

-  معرف���ة اخلوا����س الفيزيائي���ة للم���ادة وطرق  قيا�ش���ها من خ���الل :-قيا�س  بع�س   9

اخلوا����س الفيزيائية املميزة للم���ادة ) الكتلة ، احلجم ، الكثافة (، متيز بني املواد 
من خالل بع�س اخلوا�س الفيزيائية ) الطفو ، الغو�س، الذوبانية( .

-  ا�شتك�شاف  خ�شائ�س الطاقة ال�شوئية من خالل :- �شرح كيفية انتقال  ال�شوء.،    10

و�شف ما يح�شل لل�شوء عند �شقوطه على ج�شم ما ،بيان جتريبيًا عالقة ال�شوء 
باللون.
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11 -  ا�شتك�ش���اف خ�ش���ائ�س الطاقة الكهربائية واملغناطي�ش���ية من خ���الل :- معرفة 

الكهرباء ال�شاكنة  ،  ا�شتنتاج اثراملجال الكهربائي .
-   مقارن���ة  ب���ني املواد من خ���الل قدرتها على التو�ش���يل الكهربائي ، ا�شتك�ش���اف قوى 

التنافر والتجاذب بني الأقطاب املغناطي�شية .
-  معرفة  املغناطي�س الكهربائي .

12 -  ا�شتك�ش���اف تاأثري القوى املختلفة على حركة الأج�شام من خالل :- و�شف حركة 

اجل�شم وفق منطاد الإ�شناد.
-  قيا�س امل�ش���افة والزمن جل�ش���م متحرك ويح�شب �شرعته.، ح�شاب القوة املوؤثرة على 
ج�شم واقع حتت تاأثري قوتني يف اجتاه واحد اأو يف اجتاهني متعاك�شني.،، قيا�س   قوى  

با�شتخدام  ميزان  زنربكي.

آليات التنفيذ :

m  تعلن كل مدر�ش���ة عن امل�ش���ابقة بو�ش���ائل العالن املتاحة باملدر�شة وحت�شر ا�شماء 
الراغبني بال�شرتاك  من قبل معلم العلوم العامة.

m  يتم تدريب الطلبة على جانبي امل�شابقة النظري والعملي وعلى مو�شوعات امل�شابقة 
املحددة .

m  تر�شح كل مدر�شة طالبني / طالبتني للت�شابق على م�شتوى املنطقة التعليمية .
m  تقوم وحدات الن�شطة باملناطق التعليمية بالتن�شيق مع توجيه العلوم العامة لت�شكيل 

جلنة واختيار اف�شل ) 10 ( طلبة للت�شابق على م�شتوى الدولة .
m  تق���وم ادارة الن�ش���طة الطالبي���ة بال���وزارة وبالتعاون م���ع التوجي���ه الأول املخت�س  
بت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى الدولة مهمتها و�شع اختبار حتريري واآخر عملي 

يتم من خاللهما  اختيار اف�شل ) 10 ( طالب على م�شتوى الدولة .
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التوقيتات :

m  على م�ش���توى املدر�ش���ة : - اآخ���ر موعد لختيار الطلبة  ال�ش���بوع الث���اين من يناير 
2014م .

m  على م�شتوى املنطقة التعليمية :- اآخر موعد لت�شفيات امل�شابقة ال�شبوع الثاين من 
فرباير 2014 م .

m على م�شتوى الدولة :-  الت�شفيات النهائية يف ال�شبوع الثالث من ابريل 2014 م. 

مستوى التكريم :

m الطالب الفائزين باملراكز اخلم�شة الوىل .
m الطالبات الفائزات باملراكز اخلم�شة الوىل .
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)7( أولمبياد 
الرياضيات الوطني – 2

المرحلة الثانوية
أهداف المسابقة :

-  تكوين جيل من علماء امل�شتقبل وتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة ليكونوا نواة   1

علماء امل�شتقبل .
- اكت�شاف املوهوبني و�شقل قدراتهم العلمية والعقلية.  2

- اإبراز املتميزين وذوي القدرات اخلا�شة يف الريا�شيات .  3

- ت�شجيع درا�شة الريا�شيات يف املرحلة اجلامعية .  4

- الإعداد املبكر لال�شرتاك يف اأوملبياد الريا�شيات اخلليجية والعربية والعاملية .  5

موضوعات المسابقة : 
m اجلرب .

m نظرية الأعداد .
m الحتمالت .

m الهند�شة .

الفئات المستهدفة :

احلكومية  املدار�س  جميع  يف  الثانوية  املرحلة  من  املواطنون  والطالبات  m  الطالب 
واخلا�شة .

شروط المسابقة :

m اأن يكون الطالب اأو الطالبة من اأبناء دولة الإمارات .

m اأن يكون من اأحد طالب اأو طالبات املرحلة الثانوية للعام الدرا�شي 2014/2013م.
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% ( من الدرجة النهائية ملادة الريا�شيات للعام ال�شابق  m  اأن ل يقل معدله عن )95 
مل�شاركة الطالب / الطالبة .

كنظرياتها  الأوملبياد  بهذه  معنية   ) مناهجها  اختالف  على   ( اخلا�شة  m  املدار�س 
من - املدار�س احلكومية .

m اأن يتقدم الطالب / الطالبة برغبته يف ال�شرتاك .
م�شتوى  على  الت�شفية   ( الأكرث  على   3 مدر�شة  كل  من  امل�شاركني  الطلبة  m  عدد 

املنطقة(.
m عدد الطلبة امل�شاركني من كل منطقة 10 ) الت�شفية على م�شتوى الوزارة ( .

آلية التنفيذ :
m تقوم كل مدر�شة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة 
ال�شروط  اأ�شماء الطلبة الراغبني يف ال�شرتاك ممن تنطبق عليهم  ويتم  ت�شجيل 

لدى مدر�س الريا�شيات باملدر�شة .

m  يقوم توجيه الريا�شيات باملناطق التعليمة بالإ�شراف على تدريب الطلبة امل�شاركني 
واختيار املعلمني املعنيني بالتدريب بالتعاون مع اإدارات املدار�س .

m  يقوم توجيه الريا�شيات بتحديد اأ�شماء الفريق املر�شح عن كل منطقة يف امل�شابقة 
ويتم ذلك من خالل ت�شفيات على م�شتوى املنطقة ) امتحان حتريري ( .

�شيمثلها يف  الذي  الفريق  اأ�شماء  برفع  التعليمية  باملناطق  الأن�شطة  وحدات  m  تقوم 
الت�شفية ) الفريق مكون من 10 طلبة ( اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية - بالوزارة .

m  تقوم اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة بالتعاون مع املوجه الأول 
للريا�شيات بعمل الرتتيبات الالزمة لت�شكيل جلان حتكيم امل�شابقات على م�شتوى الدولة .

اخلا�شة  امل�شابقات  اأ�شئلة  لو�شع  الريا�شيات  اأول  موجه  برئا�شة  جلنة  m  ت�شكل 
بالت�شفيات النهائية على م�شتوى الدولة .
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة ( التصفيات ( :

البعد الزمنيالفعاليةم
   الأ�شبوع الثالث من نوفمرب 2013مالرت�شيح على م�شتوى املدر�شة1

2
املنطقة م�شتوى  على  الأوىل   الت�شفية 

  الأ�شبوع الثالث من  يناير 2014م وحتديد الفريق املمثل للمنطقة

   الأ�شبوع الثالث من ابريل 2014مالت�شفية النهائية على م�شتوى الدولة3

مستويات التكريم :

m تقوم املنطقة التعليمية بتكرمي الأوائل يف امل�شابقة على م�شتوى املنطقة .

m يكرم الطلبة الفائزون باملراكز الأوىل على م�شتوى الدولة من قبل الوزارة .

مالحظة :
يتم  الإجنليزية  باللغة  الريا�شيات  مناهج  تدر�س  خا�شة  مدار�س  م�شاركة  حال  يف 

اإخطار التوجيه باملنطقة حتى يتمكن من اإعداد ورقة امتحانيه باللغة الإجنليزية .
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)8( أولمبياد
 العلوم الوطني

أهداف المسابقة :
-  رعاية الطلبة املتميزين واملبدعني .  1

- تنمية روح التحدي واملناف�شة لدى املتعلمني .  2

- اإثراء املادة العلمية بامل�شائل .  3

- تنمية مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.  4

- اإعداد فرق الطلبة القادرة على متثيل الدولة يف الأوملبياد الدويل للعلوم.  5

المستهدفون :
الطلبة والطالبات املواطنون يف مدرا�س احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�شا�شي يف 

جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة .

توزيع الدرجات  :
m اجلانب النظري : ) 60 درجة (.

m اجلانب العملي : ) 40 درجة (.

موضوعات المسابقة

أواًل: المهارات العلمية و األمان 
فهم النظريات العلمية و العمل يف املختربات من خالل :

m حتديد و ا�شتخدام التجهيزات الأ�شا�شية للمختربات .
m ر�شم الأ�شكال البيانية العلمية لالأجهزة .

m اإتباع التعليمات يف املختربات .
m اإتباع تقنيات الأمن عند ا�شتخدام الأجهزة .
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m قراءة احلرارة و امل�شاحة.
m ا�شتخدام احلوا�س اخلم�س يف كتابة املالحظة .

m عمل ا�شتنتاج على اأ�شا�س املالحظة.
m و�شف النظريات العلمية .

m ت�شجيل نتائج التجارب العلمية با�شتخدام املقايي�س الرئي�شية .
m جمع البيانات يف جداول ومتثيلها بيانيًا  وتف�شريها.

الدفع  والشد 
فهم القوى و عملها من خالل :

m و�شف تعريف القوى و ما هو عملها .
m قيا�س القوى با�شتخدام امليزان الزنربكي .

m ا�شتخراج جتارب الحتكاك و اجلاذبية و الكثافة.
m ح�شاب كثافة املواد.

m �شرح الفرق بني الكتلة والوزن  .
m �شرح الأ�شياء من ناحية ال�شد و اجلاذبية.

m تعريف الحتكاك و اآلية عمله و كيف يكون نافعا اأو م�شدرا لالإزعاج .

البقاء في البيئة 
كيف ت�ساعد اأج�سام الكائنات احلية و �سلوك التكيف على بقائها من خالل :

m عدد ال�شفات التي ت�شاعد الكائنات احلية على البقاء.
m تعريف املجتمع البيئي والتكيف.

m التمييز بني حياة الكائن احلي والبيئة الطبيعية التي يعي�س فيها .
m  حتدي���د الظروف الطبيعية التى حتكم حياة الكائنات املائية من خالل ت�ش���نيف - 

التكيف ك�شلوك اأو مظهر.
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m بناء ا�شتنتاجات من املالحظة .
m البحث وا�شتخراج وكتابة تقرير عن البيئة.

حاالت المادة الثالث ( صلبة – سائلة – غازية (
المقارنة بين حاالت المادة الثالث من خالل :

m و�شف حالت املادة الثالث .
m التعرف على درجة غليان وجتمد املاء .

m قيا�س درجة ان�شهار الثلج .
m الر�شم البيانى .

m قيا�س الكتلة با�شتخدام التوازن .
m قيا�س كثافة املواد.

m يوظف النموذج اجل�شيمى للمادة.

االستجابة
ادراك دور احلوا�س يف ال�ستجابة للبيئة اأو الو�سط املحيط من خالل :

m و�شف احلوا�س املختلفة فى اأج�شامنا .
m تعريف املثري ) املنبه ( وال�شتجابة والعالقة بينهما .

m و�شف طريقة انتقال الر�شائل عرب الأع�شاب .
m و�شف اآلية عمل الع�شالت فى حتريك الأطراف .

m ي�شتق�شى عن احلوا�س .
m ا�شتق�شاء �شرعة ا�شتجابة الع�شالت  .

الطاقة 
معرفة اأنواع الطاقة وحتولتها من خالل :

m حتديد ما هي الطاقة ؟ وما هو م�شدرها ؟
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m حتديد وو�شف ال�شور املختلفة للطاقة .
m فهم ماهية ال�شوت وكيف ين�شاأ .

m التمييز بني �شور الطاقة املختزنة .
m و�شف الظواهر بدللة تغريات الطاقة .

m اإدراك اأن طاقة الوقود هي طاقة غري متجددة .
m اإجراء جتربة تت�شمن تغريات الطاقة .

m ا�شتخدام �شور خمتلفة للطاقة لتحريك ج�شم .

كيف بدأت الحياة
فهم خطوات بدء احلياة اجلديدة يف خلق الإن�سان من خالل :

m املقارنة بني اخللية احليوانية واخللية النباتية ..
m و�شف اخللية اجلن�شية يف الإن�شان .

m و�شف كيفية حدوث التكاثر الع�شوي يف الإن�شان.
m فهم التغريات التي حتدث للذكر والأنثى يف فرتة البلوغ .

m مالحظة مراحل منو اجلنني اأثناء احلمل .

حل المشكالت فى العلوم 
فهم الطريقة العلمية من خالل :

m و�شف الطريقة العلمية .
m كتابة تقرير جتربة علمية .

m كتابة فر�شية .
m ت�شميم جتربة علمية با�شتخدام الطريقة العلمية .

m اختبار �شحة الفر�شية بالتجربة .
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األحماض والقواعد
يتعرف مفهومى الأحما�س والقواعد من خالل :

m يحدد خوا�س الأحما�س والقواعد .
m يتعرف مفهوم الأ�س الهيدروجينى وتطبيقاته وعملية التعادل .

m الكوا�شف �شنعها وا�شتخدامها فى الك�شف عن احلم�شية .
m ا�شتخدام اأوراق تباع ال�شم�س ملعرفة احلم�شية .

m الأمان وال�شالمة فى ا�شتخدام الأحما�س والقواعد .
m تطبيقات حياتية لالأحما�س والقواعد .

m اآثار املطر احلم�شى.

مقدمة فى علم الفلك ونشأة الكون
فهم نظامنا ال�سم�سي و اأك�ساف الف�ساء من خالل :

m معرفة ترتيب الكواكب.
m و�شف املعامل الرئي�شية لكل كوكب .

m التفريق بني املذنب و الكويكب و ال�شهب .
m و �شف املجرات ال�شاّذة و الإهليجية  و احللزونية .

m فهم وتف�شري النفجار العظيم .
m تف�شري املعنى العلمى لألوان النجوم .

m ت�شميم منوذج للمجموعة ال�شم�شية من مواد اأولية .

m عمل منوذج تخطيطى ميثل اأبعاد الكواكب ال�شيارة .
m ر�شم مواقع النجوم .
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خامات من األرض
معرفة املوارد الطبيعية اأين توجد ؟ وما هى ا�ستخداماتها ؟ من خالل :
m ت�شمية مواد مفيدة �شنعت من خامات طبيعية كالزجاج والإ�شمنت. 

m فهم ماهية امل�شادر الطبيعية .
m اكت�شاف ما اإذا كانت امل�شادر الطبيعية متجددة اأم ل ؟

m معرفة كيف ي�شتخدم الوقود الأحفوري واليورانيوم واملاء لتوليد الطاقة . 
m معرفة تركيب اخلامات وال�شخور وكيف ت�شتخدم .

m  حتدي���د توزي���ع مواقع امل�ش���ادر املعدنية عل���ى اخلريطة فى الأماك���ن املختلفة على 
الأر�س.

العلوم والتكنولوجيا 
فهم كيفية توظيف التكنولوجيا فى حل امل�سكالت  :

m تو�شيح الفرق بني العلوم والتكنولوجيا .
m التعرف على بع�س املخرتعني وخمرتعاتهم .

m الهتمام باملخرتعات .
m ت�شميم جتربة حلل اإحدى امل�شكالت احلياتية .

m ت�شميم جتربة علمية .
m اجري بحثا للو�شول على معلومات منا�شبة .

الحفاظ على الصحة 
فهم طريقة عمل اجلهاز الدوري و اجلهاز اله�سمي من خالل :

m تو�شيح اجلزء امل�شئول عن عملية اله�شم يف اجلهاز اله�شمي .
m  ا�ش���تخدام النموذج ل�ش���رح طريقة حترك الغذاء من الأمعاء ال�شغرية اإىل جمرى 

الدم.
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m و�شف اأهمية الألياف يف احلمية الغذائية .
m و�شف كيفية انتقال الغذاء و الأك�شجني اإىل خاليا اجل�شم عرب الدم .

m فهم تاأثري التمارين يف خفقان القلب و معدل التنف�س .
m البحث يف بنية الأ�شنان و العناية بها .

m و�شف تركيب القلب و العناية به .

البطاريات واألعمدة الجافة
تعريف البطارية والدائرة الكهربائية من خالل :

m تكوين دائرة كهربائية ب�شيطة .
m ر�شم خمطط لدائرة كهربائية .
m التو�شيل على التواىل والتوازى .

m املو�شالت والعوازل .
. )short circuits ( املقاومات والدوائر الق�شرية m

m مبداأ عمل الأر�شى والفيوز .
m مبادىء ال�شالمة فى ا�شتخدام الكهربائيات .

. plugمعرفة مكونات ال m

الذرات والجزيئات 
يتعرف الذرات , اجلزيئات , العنا�سر , املركبات من خالل

m و�شف وتف�شري خوا�س املادة فى حالتها الثالث على �شوء النظرية اجلزيئية .
m الحتاد الكيميائي ) احتاد الذرات واجلزيئات لتكوين املادة .

m ت�شمية اجلزيئات ال�شائعة .
m تركيب الذرة .

m تكوين العنا�شر .
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m الفرق بني العن�شر واملركب بدللة الذرة واجلزيء .
m يتعرف ا�شم اأول 20 عن�شر من اجلدول الدورى .

m العلماء الذين ا�شهموا فى اكت�شاف بع�س العنا�شر .
m �شيغ للمركبات ال�شائعة .

m كتابة معادلة كيميائية بالكلمات .  

السلسلة الغذائية 
فهم ال�سال�سل و  الغذائية و �سبكاتها من خالل :

m ا�شتخدام ال�شال�شل الغذائية لإيجاد الرابط بني احليوانات و النباتات .
m و�شف لطريقة اعادة املواد يف البكترييا و الفطريات .

m معرفة العالقة بني القوار�س و التعفن .
m بناء �شبكات غذائية .

مم تصنع األشياء
يتعرف اجلدول الدورى من خالل

m يراجع النظرية اجلزيئية .
m معرفة اأمناط ترتيب العنا�شر باجلدول الدورى .

m يتعرف مواقع اأول 20 عن�شر فى اجلدول الدورى .
m يكتب معادلة كيميائية .

m يتعرف تركيب الذرة ) بروتونات ، الكرتونات ، نيوترونات ( .
m يعرف ال�شبائك واملعادن واخلامات الهامة وا�شتخداماتها و طرق ا�شتخراجها .

األمراض 
معرفة اأ�سباب حدوث الأمرا�س املعدية وطرق انتقالها من خالل :
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m و�شف الكائنات املجهرية ) الدقيقة ( التى ت�شبب الأمرا�س فى الإن�شان .
m حتديد نوع الكائنات املجهرية التى ت�شبب الأمرا�س ال�شائعة .

m فهم اآلية مقاومة اأج�شامنا للمر�س .
m تاريخ الأمرا�س واللقاحات ) املطاعيم ( .

m فهم اآلية عمل امل�شادات احليوية فى مقاومة الأمرا�س .

علم االستهالك العالمي
فهم املقايي�س العلمية للمنتجات ال�ستهالكية و اأثرها يف حياتنا و البيئة املحيطة من 

خالل
m ا�شتخدام خطوات املعايري العلمية .

m مقارنة الأهداف باملقايي�س املو�شوعة .
m ح�شاب ال�شائع من املدخر .

m كتابة بحوث يف اعادة التدوير .
m  التع���رف عل���ى اخل���الف ح���ول الأغذي���ة املح���ّورة جيني���ا معرف���ة تاأث���ري املنتجات 

الإ�شتهالكية على بيئتنا .

علم الحركة والسالمة المرورية 
معرفة قانون نيوتن الأول والحتكاك وزمن رد الفعل والعجلة واأمن و�سالمة ال�سيارات 

من خالل :
m اأ�شباب حوادث ال�شيارات .

m اأجهزة الأمان فى ال�شيارة .
m الوعى املرورى .

m ح�شاب ال�شرعة والعجلة .
m قيا�س زمن رد الفعل .

m حتديد العوامل املوؤثرة فى زمن التوقف .
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األنظمة المتبادلة في انتقال الصفات الوراثية .
فهم التكاثر والوراثة من خالل :

m اجلهاز التنا�شلى فى الذكر والأنثى .
m متييز التغريات فى ال�شفات الإن�شانية .

m التعرف على دور الكرومو�شومات واجلينات فى توارث الإن�شان .
m ا�شتخدام �شجرة العائلة فى حتديد ال�شفات املتوقعة لالأع�شاء اجلدد .

m القدرة على ح�شاب احتمالية اجناب املولود الذكر اأو الأنثى با�شتخدام النماذج .
m ا�شتخدام ال�شال�شل اأو ال�شبكة فى حتديد �شفات الأفراد .
m و�شف الهند�شة الوراثية واأثرها على ال�شلوك الجتماعي .

الضوء واأللوان
معرفة ماهية تكون ال�سوء واللون من خالل :

m ملاذا تبدو بنا الأ�شياء ملونة .
m حتديد األوان الطيف .

m ت�شحيح عيوب الإب�شار با�شتخدام العد�شات .
m كيف نرى الألوان  ؟ وملاذا يحدث عمى الألوان ؟

m تف�شري اختالف الألوان .
m معرفة انتقال ال�شوء فى خطوط م�شتقيمة .

m التنبوؤ باللون الناجت من ا�شتخدام مر�شحات خمتلفة .
m تكون ال�شور فى العد�شات واملرايا .

العلوم الجنائية
معرفة دور العلم فى البحث اجلنائى من خالل :

m معرفة وظيفة الباحث اجلنائى .
m جمع وتف�شري الأدلة الفيزيائية حول اجلرمية .



73

m اختبار ب�شمة الإ�شبع .
m ا�شتخدام ال chromatography لختبار الب�شمة باحلرب.

m ا�شتخدام الكوا�شف لتمييز وجود عنا�شر معينة .
m فح�س الأدلة بامليكرو�شكوب .

m فهم الأدلة اجلينية والتقليدية .
m حتليل طيف المت�شا�س ملعرفة الآثار الكيميائية .

m كتابة تقرير بحث جنائي ) افرتا�شي ( .  

القدرة الرياضية
فهم العمليات احل�سابية من خالل : 

m الك�شور.
m الإح�شاء .

m مبادئ علم املثلثات .
m مبادئ علم الهند�شة .

m اللوغريتم.
m اجراء العمليات احل�شابية الهند�شية و علم املثلثات .

m املعادلت احل�شابية من الدرجة الثانية .
m مربع اجلذر .

آليات التنفيذ :
m  تقوم كل مدر�شة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة، 

ويتم ت�شجيل الراغبني يف ال�شرتاك لدى من�شق معلمي مادة  العلوم العامة .
m  ُيزود الطلبة من من�شق العلوم باملو�شوعات )النظرية والتجارب العملية( املذكورة 

بعالية .
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m جُتري كل مدر�شة ت�شفية بني الطلبة املواطنني املتقدمني للم�شابقة.
m  تر�ش���ح كل مدر�ش���ة ذكور طالبني وكل مدر�ش���ة اإناث طالبتني للت�شابق على م�شتوى 

املنطقة التعليمية.
 m  يقوم ق�ش���م الأن�شطة وامل�ش���ابقات الرتبوية باملناطق التعليمية بالتن�شيق مع توجيه 

العلوم لت�شكيل جلنة لختيار اأف�شل ) 10 ( طلبة للت�شابق على م�شتوى الدولة.
m  ُي�ش���رف على اعداد اأ�شئلة الت�ش���فية على م�ش���توى املنطقة توجيه العلوم يف املنطقة 
وتر�شل النتائج اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بديوان الوزارة بدبي.
m  ُت�ش���كل اإدارة الأن�ش���طة الطالبية امل�شابقات العلمية بدبي جلنة حتكيم على م�شتوى 
الدولة مهمتها و�شع اأ�شئلة اجلانب  النظري واجلانب العملي ، ومن ثم يتم اختيار- 

اأف�شل الطلبة امل�شاركني يف الأوملبياد على م�شتوى الدولة .
التوقيتات :

m  اأخر موعد لختيار الطلبة على م�شتوى املدار�س الأ�شبوع الثالث من نوفمرب 2013م.
m  اأخر موعد لختيار الطلبة على م�شتوى املنطقة التعليمية  يف موعد الأ�شبوع الثالث 

من يناير 2014 م .
m  الت�ش���فيات النهائي���ة للطلبة على م�ش���توى الدولة  يف الأ�ش���بوع الثال���ث من فرباير 

2014م .

مستوى التكريم :
m يتم تكرمي اأوائل املناطق مبعرفة املنطقة التعليمية.

m  يتم تكرمي الطلبة )طالب اأو طالبات( احلا�ش���لني على املراكز الع�ش���ر الأوىل على 
م�شتوى الدولة مبعرفة اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية يف الوزارة.
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)9( أولمبياد
 الفيزياء الوطني

أهداف المسابقة : 

1 - رعاية الطالب الفائقني.

2 -  اإعداد وتاأهيل فرق الطلبة القادرة على متثيل الدولة يف الأوملبياد اخلليجي 
والعاملي للفيزياء .

3 - ت�شجيع الإبداع والبتكار لدى الطالب .

4 -  تنمية اجتاهات الطالب نحو مادة الفيزياء كاأحد اأهم ركائز التطور احل�شاري 
يف هذا الع�شر .

فكرة المسابقة :
m يتناف�س الطالب املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة .

ل  بحيث   ، طالب/طالبات  من   )10( من  مكون  فريق  تعليمية  منطقة  كل  m  ميثل 
يلزم مراجعة جن�س الطالب املمثلني للفريق ، مع اختيار طالب اأو طالبة كاحتياط 

للفريق .

يف  الفيزياء  ولتوجيه   ، للمنطقة  املمثل  الفريق  باختيار  التعليمية  املنطقة  m  تقوم 
املنطقة ال�شالحية الكاملة يف ت�شميم برامج التدريب واأ�شاليب الت�شفيات املتبعة 

يف املنطقة .

يتم التناف�س يف اإطار فرعني للم�سابقة كالتايل :

m جانب نظري )60 درجة( .

m جانب علمي )40 درجة( .
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المستهدفون :
طالب وطالبات املرحلة الثانوية )املواطنون فقط( من مدار�س احلكومية واخلا�شة.

موضوعات المسابقة :
يتم الت�شابق بني الطلبة امل�شرتكني يف املو�شوعات املرفقة.

آلية التنفيذ :
m  تقوم املدر�شة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة يف املدر�شة، 

ويتم ت�شجيل الراغبني يف ال�شرتاك يف امل�شابقة لدى من�شق معلمي الفيزياء.
m ُتزود كل مدر�شة الطلبة مبو�شوعات امل�شابقة.

m  ُيدرب معلمو الفيزياء يف كل مدر�شة طلبتها امل�شاركني بالتن�شيق مع موجهي املادة 
يف املنطقة.

الفيزياء  معلمي  ا�شراف  املدر�شة حتت  م�شتوى  على  ت�شفيات  كل مدر�شة  m  جُتري 
فيها.

m ُتر�شح كل مدر�شة طالبني )طالبتني( للم�شاركة يف الت�شفيات على م�شتوى املنطقة.
m  ُت�شكل وحدة الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية يف كل منطقة تعليمية ) جمل�س تعليمي ( 
جلنة حتكيم من موجهي الفيزياء يف املنطقة ُت�شرف على الت�شفيات يف اجلانبني 
اأف�شل  واختيار  وت�شحيحها  المتحانات  اعداد  مهمتها  وتكون  والعملي  النظري 
وتر�شل  الدولة،  م�شتوى  على  النهائية  الت�شفيات  يف  للم�شاركة  طالب  ع�شرة 

الأ�شماء اإىل ق�شم اإدارة الأن�شطة الطالبية � بدبي .
m  ُت�شكل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية ، بالتن�شيق مع موجه اأول املادة 

جلنة حتكيم على م�شتوى الدولة .
m يتم و�شع اأ�شئلة الت�شفيات النهائية مبعرفة املوجه الأول للمادة .
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التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : قبل الأ�شبوع الثالث من يناير 2014 م. 

الطالبية  الأن�شطة  اإدارة  قبل  من  حتديده  يتم   : الدولة  م�شتوى  على  التحكيم    m
وامل�شابقات يف وزارة الرتبية والتعليم.

مستوى التكريم :
) اأ ( طالب وطالبات :

m امل�شتوى الأول : عدد الفائزين )3( .
m امل�شتوى الثاين : عدد الفائزين )3( .
m امل�شتوى الثالث : عدد الفائزين )4(.
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محتوى الفيزياء لمسابقة أولمبياد الفيزياء الوطني
2014/ 2013 

أواًل: الجانب النظري
Force and Motionاحلركة والقوة

Motion in one dimension 1-11-1 احلركة يف بعد واحد
• امل�شافة والإزاحة

• ال�شرعة املتو�شطة
• ال�شرعة اللحظية

• العجلة
• ال�شقوط احلر يف جمال اجلاذبية

• Distance and Displacement
• Average velocity
• Instantaneous velocity 
• Acceleration 
• Free Fall

 Motion in tow Dimensions 2-11-2 احلركة يف بعدين
• جرب املتجهات

• حركة املقذوفات
• ال�شرعة الن�شبية

• احلركة الدائرية املنتظمة
• احلركة الدائرية بعجلة زاوية ثابتة

• Vectors Algebra
• Projectile motion
• Relative velocity
• Uniform circular motion
• Uniformly accelerated circular motion

Newton’s Laws of motion 3-11-3 قوانني نيوتن يف احلركة

• القانون الأول والق�شور الذاتي
• القانونني الثاين والثالث لنيوتن

• قوة الحتكاك
• القوة املتعامدة

• قوة الطفو
• اللزوجة وقانون �شتك�س

• قوة مقاومة الهواء وال�شرعة احلدية
• التزان

• احلركة على �شطح اأفقي
• احلركة على �شطح مائل

• حركة جملة مادية 

• First Law and Inertia
• Newton’s second and third Law
• Friction Force
• Normal Force
• Buoyant Force
• Viscosity and Stock’s law
• Air resistance and the terminal velocity
• Equilibrium
• Motion on horizontal Surface
• Motion on an inclined plane
• Motion of system of objects

Fluid dynamics  4-11-4 ديناميكا املوائع

• معادلة ال�شتمرارية
• معادلة برنويل

• مقيا�س فنتوري
• قوة الرفع

• Continuity Equation
• Bernoulli’s Equation
• Venturi gage
• Lifting Force
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Heatاحلرارة

Heat Equilibrium 1-22-1 التزان احلراري
• درجة احلراة

• ال�شعة احلراية النوعية
• Temperature 
• Specific heat capacity

 Phase change 2-22-2 حتولت املادة
• احلرارة الكامنة لالن�شهار

• احلرارة الكامنة للتبخر
• Latent Heat of fusion
• Latent heat of vaporization

Thermodynamics 3-22-3 الديناميكا احلرارية

• العمليات احلرارية
• القانون الأول يف الثريمو ديناميكا

• العمليات املقفلة

• Thermal operations 
• First Law of thermodynamics 
• Closed Cycles

Electricityالكهرباء

 Electric Forces and Fields 1-33-1 القوى واملجالت الكهربائية

• قانون كولوم
• املجال الكهربائي ل�شحنة نقطية

• التدفق الكهربائي

• Coulomb’s Law
• Electric field of point charge
• Electric Flux

Electric Potential 2-33-2 اجلهد الكهربائي

• فرق اجلهد بني نقطتني يف جمال منتظم
• اجلهد الكهربائي يف جمال �شحنة نقطية.

• طاقة الو�شع الكهربائي ملجموعة من ال�شحنات 
النقطية.

• Potential deference in uniform electric 
field.

• Electric Potential due a point charge
• Electric potential of discreet 

distribution of charges.
   Electric current and electric 3-33-3 التيار الكهربائي واملقاومة الكهربائية

resistance
• �شدة التيار الكهربائي

• املقاومة الكهربائية 
• قانون اأوم

• Electric current
• Electric Resistance 
• Ohm’s law

 Electric circuits 4-33-4 الدوائر الكهربائية

• الدوائر الكهربائية الب�شيطة
• ال�شبكات الكهربائية وقانونا كريت�شوف

• Simple circuits
• Electric networks and Kirchhoff’s laws
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Work and Energyال�سغل الطاقة

 Work 1-44-1 ال�ســـــــغل

• ال�شغل الذي تبذله قوة ثابتة
• ال�شغل الذي تبذله قوة متغرية

• ال�شغل الكلي

• Work done by constant Force
• Work done by varying force
• Net Work

Energy 2-44-2 الطاقة
• طاقة احلركة

• طاقة الو�شع اجلذبية
• طاقة الو�شع املرونية

• الطاقة امليكيانيكية
• حفظ الطاقة امليكيانيكية

• Kinetic energy
• Gravitational potential energy
• Elastic potential energy
• Mechanical energy 
• Conservation of mechanical energy

 Power 3-44-3 القدرة
Power as the rate of energy transfer •• القدرة كمعدل انتقال الطاقة

Magnetismاملغناطي�سية

Magnetic force 1-55-1 القوة املغناطي�سية

• القوة املغناطي�شية املوؤثرة يف �شحنة متحركة
• القوة املغناطي�شية املوؤثرة يف عن�شر تياري

• مطياف الكتلة
• املحرك الكهربائي 

• Magnetic force on moving charge
• Magnetic force on current element
• Mass spectrometer
• Electric motor

Magnetic field 2-55-2  املجال املغناطي�سي

• التاأثري املغناطي�شي للتيار الكهربائي
• القوة املغناطي�شية املتبادلة بني تيارين

• Magnetic Effect of the electric current
• Magnetic force between two current 

elements

ثانيًا: الجانب العملي
جميع التجارب والأن�شطة العملية التي تتعلق باملو�شوعات النظرية.
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)10( أولمبياد
 الجغرافيا الوطني 

أهداف المسابقة : 
1 - اإثراء خربات الطالب وتنمية مهاراتهم العقلية والأدائية.
2 - ت�شجيع الطالب املتميزين على الإبداع والتفكري ال�شليم.

3 - بث روح التناف�س ال�شريف بني الطلبة و اكت�شاف املوهوبني منهم. 
4 - اإك�شاب الطلبة اجتاهات ايجابية  نحو مادة اجلغرافيا.

فكرة المسابقة :
m  يتناف�س الطالب املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة .

m  يحق جلميع مدار�س الدولة يف التعليم الأ�شا�شي – احللقة الثانية  ) احلكومية و 
اخلا�شة ( امل�شاركة يف اأوملبياد اجلغرافيا .

التا�شع للم�شاركة يف  m   ير�شح من كل مدر�شة طالبني / طالبتني من طلبة ال�شف 
اأوملبياد اجلغرافيا الوطني على م�شتوى املنطقة التعليمية الواحدة.

m  يحق لكل منطقة تعليمية تر�شيح ع�شرة طلبة بغ�س النظر عن النوع ميثلون املنطقة 
على امل�شتوى املركزي على اأن يكونا حا�شلني على اأعلى الدرجات يف الت�شفية على 

م�شتوى املنطقة .

موضوعات المسابقة : 
مهارات ومو�شوعات امل�شابقة ذات عالقة باملهارات واخلربات اجلغرافية التي اكت�شبها 

الطالب يف �شفوف التعليم الأ�شا�شي ح2 مثل:

1 - جغرافية دولة الأمارات العربية املتحدة.
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2 - اخلرائط واأنواعها وا�شتخداماتها.

3 - العامل الإ�شالمي.

4 - الوطن العربي.

المستهدفون :
طلبة ال�شف التا�شع من التعليم الأ�شا�شي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة على 

م�شتوى الدولة. 

آليات التنفيذ :

m يتم الإعالن عن امل�شابقة يف املدر�شة با�شتخدام و �شائل    الإعالن املتاحة .

m يتم تر�شيح الطالب/الطالبة من قبل معلم / معلمة اجلغرافيا يف املدر�شة.

املنطقة  يف  الرتبوية  وامل�شابقات  الأن�شطة  وحدة  باإعالم  املدر�شة  اإدارة  تقوم    m
من  الثالث  الأ�شبوع  خالل  وذلك  امل�شاركة  يف  الراغبني  الطلبة  باأ�شماء  التعليمية 

�شهر نوفمرب 2013 م.

املنطقة  م�شتوى  على  الت�شفيات   يف  فردية  ب�شورة  املر�شحون  الطالب  يتناف�س    m
التعليمية الواحدة .

m  تقوم وحدة الأن�شطة وامل�شابقات الرتبوية يف املنطقة التعليمية بالتن�شيق مع توجيه 
اجلغرافيا باإجراء الختبارات التحريرية للطلبة املر�شحني خالل الأ�شبوع الثالث 

من يناير 2014 .

m  تر�شل املنطقة التعليمية اأ�شماء ع�شرة طلبة بغ�س النظر عن النوع الفائزين على 
م�شتوى املنطقة التعليمية اإىل اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بوزارة 
الرتبية والتعليم - ون�شخة منها اإىل التوجيه الأول للجغرافيا و لدرا�شات الجتماعية.
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m  تقوم اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية يف الوزارة بت�شكيل جلنة مركزية 
النهائية  للت�شفيات  لالإعداد  للمادة  الأول  املوجه  برئا�شة  من موجهي اجلغرافيا 

على م�شتوى الدولة.   

m  يتم و�شع اأ�شئلة اأوملبياد اجلغرافيا للت�شفيات النهائية على م�شتوى الدولة من قبل 
اللجنة املركزية امل�شكلة . 

ت�شحيح  و  النهائية  الت�شفيات  على  بالإ�شراف  امل�شكلة  املركزية  اللجنة  m  تقوم 
اأوراق اإجابة اأ�شئلة الأوملبياد و اإعالم اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية 

بالنتائج.

مستويات التكريم :

m يتم تكرمي الطلبة الفائزين باملراكز اخلم�شة الأوىل على م�شتوى الدولة .

m  يتم تكرمي جلان التحكيم على م�شتوى الدولة من قبل  اإدارة الأن�شطة الطالبية 
وامل�شابقات العلمية وفق اآلية حمددة .

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
m التحكيم على م�شتوى املنطقة :الأ�شبوع الثالث من يناير  2014 م .

m التحكيم عل م�شتوى الدولة  :خالل الأ�شبوع الأول من �شهر مار�س  2014 م .
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)11( أولمبياد 
التربية اإلسالمية

أهداف المسابقة : 
1. رعاية الطالب ذوي القدرات العليا يف التفكري العلمي.

2.  اإع���داد فرق الطلبة القادرين على متثيل الدول���ة يف الأوملبياد اخلليجي والعاملي يف 
الأحياء.

3. ت�شجيع قدرات الإبداع والبتكار لدى الطلبة.
4.  تنمي���ة اجتاهات الطلبة نحو مادة الأحياء كاأحد اأهم ركائز التطور احل�ش���اري يف 

هذا الع�شر.

المستهدفون :
ط���الب وطالبات مرحل���ة التعليم الثانوي يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�ش���ة على 

م�شتوى الدولة .  

مراحل المسابقة :
املدر�شة fاملنطقة التعليمية fالوزارة .

فكرة المسابقة :
m يتناف�س الطلبة املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة.

m  ميثل كل منطقة تعليمية  فريق مكون من ) 10 ( ع�شرة من الطالب / الطالبات، 
بحي���ث ل يل���زم مراجعة جن�س الطلب���ة املمثلني للفريق ، وميك���ن للمنطقة  اختيار 
فريق الحتياط بحيث يبقى يف املنطقة اإذا ذهب فريق املنطقة كله للم�شابقة على 

م�شتوى الدولة .
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تق���وم املنطقة التعليمية باختيار الفريق املمثل للمنطقة ، ولتوجيه الرتبية الإ�ش���المية 
يف املنطقة ال�شالحيات الكاملة يف ت�شميم برامج التدريب واأ�شاليب الت�شفيات املنا�شبة 

يف املنطقة  .
m يتم التناف�س يف اإطار فرعني للم�شابقة كالتايل :

m م�شابقة حتريرية ) 80 ( .
m م�شابقة �شفوية ) 20 (.

آلية التنفيذ :
m  تقوم املدر�شة بالإعالن عن امل�شابقة عن طريق و�شائل الإعالن املتاحة باملدر�شة ، 

ويتم ت�شجيل الراغبني يف امل�شابقة لدى معلم الرتبية الإ�شالمية .
m  يق���وم بتدريب الطلبة امل�ش���اركني معلمو الرتبية الإ�ش���المية باملدر�ش���ة بالتن�ش���يق 

واملتابعة مع موجهي املادة باملنطقة .
m  تقوم وحدة الأن�ش���طة وامل�شابقات الرتبوية  باملجال�س واملناطق التعليمية بالتن�شيق 
واملتابع���ة م���ع موجهي املادة لت�ش���كيل جلنة حتكي���م على م�ش���توى املنطقة واختيار 
اأف�ش���ل ع�شرة من الطلبة للت�ش���ابق على م�شتوى الدولة ، وتر�شل الأ�شماء اإىل ق�شم 
الأن�ش���طة التناف�شية باإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة بدبي ، 

ون�شخة اإىل التوجيه الأول للمادة .
m   يقوم ق�ش���م الأن�ش���طة التناف�ش���ية  بالإدارة بالتن�ش���يق مع موجه اأول املادة لت�شكيل 

جلنة حتكيم على م�شتوى الدولة .
m  يتم و�ش���ع اأ�شئلة الت�ش���فيات النهائية مبعرفة املوجه الأول للمادة ، وميكن التعاون 
مع جامعات الدولة يف تنفيذ الت�ش���فيات النهائية ، على اأن تقي�س الأ�شئلة النظرية 

والعملية املهارات والقدرات العليا للطلبة ، وتتنا�شب مع اأ�شئلة الأوملبياد الدولية.
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موضوعات أولمبياد التربية اإلسالمية:

أواًل: الجانب التحريري (60( درجة:

املو�ســــــــــــــــــــــوعاتالق�سمم

وية
لنب

رية ا
ل�ش

ا

�شور من املجتمع العربي اجلاهلي.
الن�شب واملولد والن�شاأة.

حياة النبي والر�شالة والدعوة.
الدعوة اجلهرية واإيذاء امل�شركني للنبي عليه ال�شالم.

دخول كبار ال�شحابة يف الإ�شالم.
املقاطعة العامة وعام احلزن.

الدعوة لالإ�شالم خارج مكة وحادثة الإ�شراء واملعراج.
بيعتا العقبة الأوىل والثانية وطالئع الهجرة.
العهد املدين عهد الدعوة واجلهاد والنجاح.

غزوات الر�شول عليه ال�شالم و�شراياه وبعوثه.
�شلح احلديبية وعمرة الق�شاء.

فتح مكة.
جناح الدعوة وعام الوفود ودخول العرب يف الإ�شالم.

حجة الوداع ووفاة النبي عليه ال�شالم.
البيت النبوي.

ال�شفات والأخالق.
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ثانيًا: الجانب الشفهي: (20( درجة :
) 20 ( درجة للمقابلة ال�شخ�شية.

ثالثًا: الكتاب المعتمد كمرجع أساسي : 

الرحيق املختوم/ للموؤلف: �شفي الرحمن املباركفوري
ميكن حتميله من الإنرتنت من هذه املواقع:

www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=137934 

www.islamhouse.com/7388/ar/ar/author/شفي�... 

www.4kotob.com/كتاب-ال... 

ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=136e1216292f7e6b 

www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=22018 

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية : الأ�شبوع الرابع  من يناير 2014م  .  -  1

التحكيم على م�شتوى الدولة : الأ�شبوع الثاين من مار�س 2014م .  -  2

التكريم على مستوى الدولة :
) اأ ( طالب وطالبات بغ�س النظر عن اجلن�س .

m يكرم الطالب الفائزين باملراكز اخلم�شة الأوىل على م�شتوى الدولة .
m يكرم الطالبات الفائزات باملراكز اخلم�شة الأوىل على م�شتوى الدولة .

 ) ب (  يك���رم املدر����س ) املعل���م ( وم�ش���رف التدري���ب ) املوجه ( يف كل م�ش���توى من 
امل�شتويات ال�شابقة .
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)12( أولمبياد
 التـــــــــــاريخ

أهداف المسابقة :

-  اإبراز دور الآباء املوؤ�ش�ش���ني لالإحتاد وح���كام الإمارات احلاليني من خالل مهارات   1

التاريخ.
-  الإ�شهام يف العناية بالتاريخ واملحافظة عليه والرتقاء باأجمادنا وبطولتنا.  2

- ربط املتعلم مبا�شيه وحا�شره في�شعر بجمال املا�شي وعراقة احلا�شر.  3

4 - تعزيز جمال التوا�شل بني الآباء والأجداد والأبناء فيما حققته من اإجنازات عريقة.

- اإك�شاب املتعلم خربات ومعارف متنوعة عن التاريخ احلديث واملعا�شر.  5

- العمل على تاأكيد وتر�شيخ الهوية الوطنية.  6

- اإثراء خربات املتعلمني وتنمية مهاراتهم العقلية والأدائية.  7

- بث روح التناف�س ال�شريف بني املتعلمني واكت�شاف املوهوبني منهم.  8

مراحل المسابقة :

املدر�شة f املنطقة التعليمية f الوزارة.

المستهدفون:

طالب وطالبات مرحلة التعلي���م الثانوي يف جميع مدار�س التعليم العام واخلا�س على 
م�شتوى الدولة. 

شروط المسابقة :

m اأن يكون الطالب اأو الطالبة من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.
m  اأن يكون الطالب اأو الطالبة م�شجاًل �شمن ال�شفوف )12-10( يف العام الدرا�شي 

2014/2013م.
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m املدار�س اخلا�شة معنية بهذه امل�شابقة كنظرياتها من املدار�س احلكومية.

فكرة المسابقة :

m يتناف�س الطالب املر�شحون ب�شورة فردية يف امل�شابقة. 
m  ير�شح من كل مدر�شة طالبني اأو طالبتني من املرحلة الثانوية للم�شاركة يف اأوملبياد 

التاريخ الوطني على م�شتوى املنطقة التعليمية الواحدة.
m  يحق لكل منطقة تر�شيح ثالث من طلبة مدار�شها احلكومية اأو اخلا�شة للم�شاركة يف 
امل�شابقة لتمثيلها على م�شتوى الدولة على اأن يكونوا حا�شلني على اأعلى الدرجات يف 

الت�شفية على م�شتوى املنطقة ب�شرط اأّل تقل درجة الطالب / الطالبة عن  90%. 

موضوعات المسابقة :
عبارة عن اأ�ش���ئلة مو�شوعية ذات عالقة باملهارات واخلربات التاريخية والوطنية التي 

اكت�شبها الطالب يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي مثل:
m ح�شارة منطقة الإمارات، واملوروث ال�شعبي.

m تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة، وجهود الآباء املوؤ�ش�شني لالحتاد.
m تاريخ الوطن العربي احلديث واملعا�شر.

m التاريخ الإ�شالمي.

آليات التنفيذ :

المرحلة األولى: (على مستوى المدرسة(

m  تقوم املدر�شة بت�شجيل الطلبة الراغبني يف ال�شرتاك يف امل�شابقة بعد الإعالن عنها 
بالطرق املتاحة يف املدر�شة. 

m  تقوم املدر�ش���ة باختيار الطلبة الذين �ش���يمثلونها على م�شتوى املنطقة على األ يزيد 
عددهم عن )طالبني/طالبتني(.
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m  يق���وم معلمي التاري���خ بتدريب هوؤلء الطلبة الذين يت���م اختيارهم مبعرفة التوجيه 
واإدارة املدر�شة.

m  تقوم اإدارة املدر�ش���ة باإعالم ق�ش���م الأن�ش���طة يف املنطقة التعليمية باأ�ش���ماء الطلبة 
الراغبني يف امل�شاركة وذلك خالل الأ�شبوع الثاين من �شهر يناير 2014م.

المرحلة الثانية: (على مستوى المنطقة(

m  ت�ش���كل جلن���ة مبعرفة املنطق���ة ملادة التاريخ لإدارة �ش���وؤون امل�ش���ابقة على م�ش���توى 
املنطقة. 

m  تعق���د اللجنة امل�ش���رفة على م�ش���توى املنطقة اجتماع���ًا تنويريًا للطلبة امل�ش���اركني 
لتعريفهم بالإجراءات اخلا�ش���ة بامل�ش���ابقة قبل وقت كاف من اإجراء امل�شابقة على 

م�شتوى املنطقة.
m  يت���م اإجراء امل�ش���ابقة عل���ى م�ش���توى املناطق التعليمي���ة بني الطلبة امل�ش���اركني من 
مدار����س املنطقة يف الوقت واملكان املحددين بالتن�ش���يق م���ع اإدارة كل منطقة حتت 

اإ�شراف التوجيه الأول وق�شم الأن�شطة الطالبية. 
m  تر�ش���ل املنطقة التعليمية اأ�ش���ماء الطلب���ة الفائزين على م�ش���توى املنطقة التعليمية 
اإىل اإدارة الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات العلمية بوزارة الرتبية والتعليم ون�ش���خة منها اإىل 

التوجيه الأول ملادة التاريخ.

المرحلة الثالثة: (على مستوى الدولة(

m  يتم و�ش���ع اأ�شئلة اأوملبياد التاريخ على م�شتوى الدولة باإ�شراف املوجه الأول واللجنة 
امل�شكلة من موجهي التاريخ.

m  يعق���د اختب���ار عام للطلبة امل�ش���اركني على م�ش���توى الدولة يف وق���ت ومكان حتدده 
اللجنة امل�شرفة بالتن�شيق مع اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية يف وزارة 

الرتبية والتعليم.
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م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

m  تقوم اللجنة املركزية امل�ش���كلة بالإ�شراف على الت�شفيات النهائية وت�شحيح اأوراق 
اأ�شئلة الأوملبياد واإعالم اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالنتائج.

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :

m التحكيم على م�شتوى املنطقة: الأ�شبوع الثالث فرباير 2014م.
m التحكيم على م�شتوى الدولة: الأ�شبوع الثاين من مار�س 2014م. 

مستوى التكريم :

m  على م�ش���توى املنطقة: يتم تكرمي الطلبة الفائزين باملراك���ز الثالثة الأوىل )بغ�س 
النظر عن اجلن�س( ومعلميهم وجلان التحكيم على م�شتوى املنطقة. 

m  على م�ش���توى الدولة: يتم تكرمي الطلبة الفائزين باملراكز اخلم�ش���ة الأوىل )بغ�س 
النظ���ر ع���ن اجلن�س( على م�ش���توى الدول���ة ومعلميهم وجل���ان التحكي���م املركزية 

امل�شاركة.
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)13( أولمبياد 
الروبوت الوطني

أهداف المسابقة :

-   ربط الروبوت باملواد العلمية و تفعيل دوره .  1

-   تدريب املتعلمني على مهارات التفكري الإبداعي .  2

-   تدريب املتعلمني على مهارات التفكري املنطقي با�شتخدام امناط التعلم.  3

-   رفد املجتمع بعقول وطنية قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية .  4

-   تاأهيل فريق وطني للم�شاركة يف املناف�شات الدولية للروبوت .  5

-    اكت�شاف و �شقل املبدعني و املبتكرين يف عامل الروبوت لتوجيه و رعاية م�شاراتهم   6

امل�شتقبلية.

شروط المشاركة في األولمبياد :

m  اأن  يكون امل�شاركني من طلبة مدار�س وزارة الرتبية و التعليم احلكومية و اخلا�شة 
يف العلم الدرا�شي 2014/2013.

m  األ يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا.

m  اأن يكون اأع�شاء الفريق من نف�س الفئة العمرية.

m  األ يتجاوز عدد  اأع�شاء الفريق عن 3 طالب و ل يقل عن 2 طالب .

m  ل يحق للطالب امل�شاركة يف اأكرث من جمال .

m  يحق للمدرب امل�شاركة باأكرث من فريق يف كل جمال  .

m ت�شتبعد العمال الغري مطابقة لل�شروط.
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مجاالت التنافس :
امل�ستهدفون الفئة العمرية جمالت امل�سابقة م

جميع املراحل الدرا�سية من املدار�س 
احلكومية و اخلا�سة واملدربني. 20> 16> >13

املجال الإبداعي حتت �سعار املناخ 
والطاقة

1

20 <الفريق <10 جمال �سوكر ) كرة القدم ( 2
من ال�سف الأول اإىل ال�سف 

اخلام�س
جمال براعم الإبتكار 3

نادي الروبوت باملدر�سة - النادي املتميز 4

أواًل : معايير تحكيم المجال اإلبداعي ( المجال المفتوح ( تحت شعار المناخ 
وتفعيل الطاقة 

نقاط التح�سني 
والتطوير الدرجة امل�ستحقة الدرجة املعيار م

5 حداثة الفكرة 1
10 قابلة للتطبيق 2

10 فكرة امل�شروع تخدم �شعار 
امل�شابقة 3

10 متانة الت�شميم ) املج�شم ( 4

10 ت�شميم الروبوت خال من 
التعقيد  5

اآلية 
تنفيذ 
امل�سروع

فكرة 
امل�سروع

دور 
اع�ساء 
الفريق 15

تقدمي تقرير ي�شم دور اع�شاء 
وفك���رة  امل���درب  و  الفري���ق 
امل�ش���روع و اآلية تنفيذ امل�ش���روع  
وبرجمت���ه   امل�ش���روع  اأج���زاء  و 

موثقة امل�شارد واملراجع

6

10
ترويج امل�شروع  )بو�شرت ، برو�شور 

)...، 7

5 عمل عر�س تقدميي للم�شروع 8
5 عمل فيديو اأثناء ت�شغيل الروبوت  9

5 الن�ش���جام بني اع�ش���اء الفريق و 
العمل بروح الفريق الواحد 10

15 متكن املتعلمني من املادة 
العلمية.

11

100 املجموع 12



94

ثانيًا : مجال سوكر ( كرة القدم ( :

m �شروط قبول الفريق )احلار�س و الهجوم ( للمباريات .
m تركيب الروبوت خالل �شاعتني من بدء الرتكيب .

m مقا�س الروبوت ل يتجاوز 22 �شم عر�شًا 22 �شم طوًل.
m ل يتجاوز وزنه كيلو.

m عدم جمادلة جلنة التحكيم يف القرار اأثناء التحكيم.

الفريق الفائز ل نعم املعيار م

1  ل يجوز للروبوت اأن يحتكر الكرة بداخله

الكرة يجب اأن تكون مرئية  2

ل يجوز للروبوت اأن يغطي الكرة باأكرث من 3

 ل يجوز حتريك الكرة قبل �شماع �شافرة بدء 
املباراة  

4

عندما  مي�شك الروبوت بالكرة يجب اأن تتحرك معه 5

6  يجب على احلار�س التحرك يف جميع الجتاهات  

 ي�شمم الروبوت من اأجل اللعب بروح ريا�شية ودون 
اإ�شابة اخل�شم باأذى اأو حتطيمه . 

7

 يجوز للروبوت  للحار�س اأن يتحرك  يف  جميع 
انحاء امللعب 

8

يجب اأن تكون جدران املرمي ممتدة اإىل نهاية 
امللعب حتى ل ت�شل الكرة خلف املرمى 

9

  يتم متديد جميع اأجزاء الروبوت عند القيا�س قبل 
املباراة

10

11 يجب اأن تكون اأبعاد الروبوت  الطول و الرتفاع25 

12 يجب اأن ل يزيد وزن الروبوت عن 1 كيلوجرام    

 ل يجوز ا�شتخدام مواد مثل املواد الال�شقة اأو 
الربغي 

13

    وقت املباراة ع�شر دقائق اأو خم�س دقائق ح�شب 
راأي احلكم 

14

خ�شارة فوز نتيجة املبارة 15
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ثالثًا: مجال براعم اإلبتكار تحت شعار المناخ و تفعيل الطاقة

نقاط التح�سني و 
التطوير

الدرجة 
امل�ستحقة الدرجة املعيار م

10
ا�شتخدام حقيبة

 Power A Simple Machine  / NXT 9797
1

10 حداثة الفكرة 2

15 امكانية التطبيق 3

15 متكن اأع�شاء الفريق من الفكرة 4

20 الن�شجام بني بني اأع�شاء الفريق و العمل 
بروح الفريق الواحد. 5

5 تو�شيح دور املدرب  6

10
تقدمي مطوية ت�شم اهداف امل�شروع 

و فكرة امل�شروع و  دور و مهام اأع�شاء 
الفريق .

7

10 بو�شرت للم�شروع ي�شم �شعار الوملبياد و 
فريق العمل 8

100 املجموع 9
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رابعًا: معايير مسابقة نادي الروبوت المتميز :
الإدارة :الوظيفة :ا�سم املقييم :

ا�سم امل�سرف العام :
الإدارة / الق�سم :الوظيفة :

تاريخ تفعيل مبادرة الروبوت باملدر�سة :تاريخ التعيني :

تاريخ الزيارة :امل�سوؤول املبا�سر:املدر�سة :

املعيارالرقم
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جداً

80-89

جيد

70-79

متو�سط

60-69

�سعيف

50-59
غر�س مبادىء الهوية الوطنية1
تنفيذ ور�س لأولياء الأمور و الطلبة و املجتمع املدر�شي و املحلي 2
مهارة املتعلمني يف بناء و ت�شميم مناذج خمتلفة ي�شتطيع من خاللها حل امل�شكالت البيئة 3
ت�شنيف فرق العمل على ح�شب املهارات التي ميتلكها من ت�شميم و برجمة و توجيه و لغة4
تفعيل ا�شتمارة ع�شوية نادي الروبوت.5
عمل تقارير  و حتاليل دورية موثقة6
 تطبيق وتفعبيل دور الروبوت يف املواد الدرا�شية7
عمل خطة ت�شغيلة لنادي الروبوت.8
اإعداد معايري لأع�شاء نادي الروبوت و الفريق9

احل�شور و امل�شاركة يف املوؤمترات و الفعاليات املتعلقة بالروبوت10
التنمية املهنية )دورات ،منتديات ،ور�س عمل،...األخ (11
اإعداد خطة تدريبية للمدار�س املحيطة و التعاون مع املعلمني يف جمال الروبوت.12
دافعية امل�شرف  و الأع�شاء يف التدريب و الإ�شراف على النادي 13
دور اإدارة املدر�شة يف دعم ان�شطة نادي الروبوت.14
العمل بروح الفريق الواحد 15
تنمية مهارة املتعلمني يف علوم الروبوت.16
تفعيل دور املوؤ�ش�شات املجتمعية يف دعم نادي الروبوت17

املجموع

التقدير
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جدًا

80-89

جيد

70-79

�سعيف

50-59

املالحظاتتو�سيات اللجنة

النتيجة

توقيع اأع�شاء اللجنة

...........................
............................
.............................
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رابعًا: معايير مسابقة نادي الروبوت المتميز :
الإدارة :الوظيفة :ا�سم املقييم :

ا�سم امل�سرف العام :
الإدارة / الق�سم :الوظيفة :

تاريخ تفعيل مبادرة الروبوت باملدر�سة :تاريخ التعيني :

تاريخ الزيارة :امل�سوؤول املبا�سر:املدر�سة :

املعيارالرقم
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جداً

80-89

جيد

70-79

متو�سط

60-69

�سعيف

50-59
غر�س مبادىء الهوية الوطنية1
تنفيذ ور�س لأولياء الأمور و الطلبة و املجتمع املدر�شي و املحلي 2
مهارة املتعلمني يف بناء و ت�شميم مناذج خمتلفة ي�شتطيع من خاللها حل امل�شكالت البيئة 3
ت�شنيف فرق العمل على ح�شب املهارات التي ميتلكها من ت�شميم و برجمة و توجيه و لغة4
تفعيل ا�شتمارة ع�شوية نادي الروبوت.5
عمل تقارير  و حتاليل دورية موثقة6
 تطبيق وتفعبيل دور الروبوت يف املواد الدرا�شية7
عمل خطة ت�شغيلة لنادي الروبوت.8
اإعداد معايري لأع�شاء نادي الروبوت و الفريق9

احل�شور و امل�شاركة يف املوؤمترات و الفعاليات املتعلقة بالروبوت10
التنمية املهنية )دورات ،منتديات ،ور�س عمل،...األخ (11
اإعداد خطة تدريبية للمدار�س املحيطة و التعاون مع املعلمني يف جمال الروبوت.12
دافعية امل�شرف  و الأع�شاء يف التدريب و الإ�شراف على النادي 13
دور اإدارة املدر�شة يف دعم ان�شطة نادي الروبوت.14
العمل بروح الفريق الواحد 15
تنمية مهارة املتعلمني يف علوم الروبوت.16
تفعيل دور املوؤ�ش�شات املجتمعية يف دعم نادي الروبوت17

املجموع

التقدير
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جدًا

80-89

جيد

70-79

�سعيف

50-59

املالحظاتتو�سيات اللجنة

النتيجة

املالحظات

........................................................

........................................................

التاريخ

..............................
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