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الوطن :
هو �مل�شاحة �لتي يرتبط بها �ل�شعب �أرتباطًا تاريخيُا ..

هو �ملنطقة �جلغر�فية �لتي تولدت فيها �لهوية �لوطنية لأمة .

الوطن :
ه���و �لت���ز�م ديني .. فالإميان ب���ه و�ل�شعي من �أجله ل ينح�شر ثم���اره يف �حلياة �لدنيا .. 
ب���ل متتد ه���ذه �لثمار �إىل �حلياة �لأبدية .. لأن �لوطن نتاج عمل .. و�لعمل �ملخل�ص عبادة .. 

و�لعبادة ر�شالة �لإن�شان يف �لأر�ص .. و�لهدف من وجوده عليها . 

الوطن :
هو م�شقط ر�أ�ص �لآباء و�لأجد�د .. هو �ملكان �لذي يحمينا وياأوينا   هو �ملكان �لذي ي�شمح 
لنا  بحرية �لتعبري .. هو �إح�شا�ص يف �لقلب ويف �لو�قع .. هو حقيقة ولي�ص �أمنية .. هو �لنتماء. 

الوطن :
ء يتجاوز �مل�شافات و�مل�شاحات ليحيطنا بالرعاية ونحن يف �أق�شى �أطر�ف �لأر�ص..  هو دْفْ
وه���و �أنفا�ص ترتدد فينا وتختلط بدمائنا وتك�شب وجوهنا ن�ش���ارة متيزنا عن �لآخرين.. هو 
�ل�شحابة �لتي ت�شلنا بظلها وتر�فقنا يف ترحالنا .. فالوطن �لذي كربت فيه �أج�شامنا و�ك�شبنا 
�خلربة يف �حلياة و نحن  نحبو فيه �إىل �أن طالت هامتنا �ل�شحاب .. حتول فينا �إىل ماهو �أكرث 
�ش���رورة من �لدم يف �لعروق .. و�شار جزءً� ل يتجز�أ من تكويننا .. �شار �لنب�ص �لذي بدونه 

ل ميكن �أن ت�شتمر �حلياة . 
حمط���ات كث���رية يف هذ� �لع���امل .. ومو�قف كثرية يف هذه �لدنيا ترف���ع يف وجوهنا جملة 
نكت�شفه���ا مع حلنا وترحالنا .. باأننا ننتمي �إىل وطن تعاظم حجمة وكرب حتى �شار �أكرب من 

�لدنيا .. فالآخرون �أوطانهم يف �لدنيا .. ونحن �لدنيا يف وطننا . 
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والوطن أخيرا :
هو يف �لأ�شا�ص جوهر ر�شالة �لرتبية و�لتعليم .. فهو منطلقات �شيا�شتها ومر�مي �أهد�فها.. 

و�أد�ة �لقيا�ص لإجناز�تها ..هو �لإمار�ت بكل ما تعني هذه �لكلمة .

لذلك :
وللأ�شب���اب و�لأ�شاني���د و�ملفاهيم �ل�شابق���ة .. ج���اءت �مل�شابقات هذ� �لع���ام حتمل لو�ء 
�لوطن ك�شعار لها .. خا�شة بعد �أن �شبق للوز�رة خلل �أعو�م در��شية م�شت .. �أن تناولت يف 

م�شابقاتها �أهد�ف تتوجها �شعار�ت توؤكد فل�شفتها ومر�ميها .
لذلك ناأمل �أن تتفاعل م�شابقات هذ� �لعام وفق �مل�شتوى �لذي ت�شتهدفه من �شعارها .. و�أن 
يتعامل �جلميع من �أجل �إر�شاء مفاهيمها يف �لعقول و�لوجد�ن .. حتى يكون ح�شاد �لتجاوب 

معها وفق ما نن�شده فيها وناأمله من خللها .. لرت�شيخ حب �لإمار�ت يف �لنفو�ص.
ويف �خلتام .. ل ي�شعنا �إل �أن نتقدم بعظيم تقديرنا و�متناننا لكافة �جلهود �ملخل�شة �لتي 
كانت ور�ء �إجناز هذ� �لعمل .. كما ون�شكر �شلفًا كل �جلهود �لتي �شتبذل لتنفيذ هذه �مل�شابقات 
ميد�نيًا �شو�ء من �لأخوة �لعاملني بالوز�رة و�ملجتمع �ملدر�شي �أو موؤ�ش�شات �ملجتمع �لتي رعت 
وما تز�ل ترعى �مل�شابقات .. مما يوؤكد تاأ�شيل مفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية يف �لتعليم .. وتاأكيد 
هدفنا �ل�شرت�تيجي �لر�مي �إىل تعزيز �لأن�شطة �لرتبوية وتطويرها لبناء �شخ�شية �لطالب 

و�إعد�ده بكافة �لو�شائل حلياة م�شتقبلية �أف�شل . 
�شائلني �ملوىل �لقدير .. �أن يوفقنا جميعًا يف حتقيق ما ن�شبو� �إليه خلري وطننا �لإمار�ت 

و �أمتنا �لعربية و�لإ�شلمية .

�أمل حممد �لكو�س 
   وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع 

الأن�سطة والبيئة املدر�سية
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توقيتات تحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى �لدولةم�شتوى �ملنطقةم�شتوى �ملدر�شة

�لأ�شبوع �لثالث��������أوملبياد �جليولوجيا1
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث
نظري/عملي�بريل 2015م

2
�لريا�شيات �لوطني

�لتعلم �لذكي
�لأ�شبوع �لثالث
نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
نظري/عملي�إبريل 2015م

3
�أوملبياد �لريا�شيات 

�لوطني ح 2
�لأ�شبوع �لثالث
نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
نظري�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�أوملبياد �لعلوم �لعامة � ح41
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث
نظري�إبريل 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�أوملبياد �لعلوم �لوطني ح 52
نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لثالث
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث
نظري/عمليفرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�أوملبياد �جلغر�فيا �لوطني6
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث 
نظريمار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لثالث�أوملبياد �لرتبية �لإ�شلمية7
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث
مار�ص 2015م

نظري/
�شفوي

�لأ�شبوع �لثالث�وملبياد �لتاريخ8
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين
نظريمار�ص 2015م

نظري/�نظر �مل�شابقة�أوملبياد �لربوت9
�شفوي

•  يجوز تعديل التوقيتات وفق الظروف وامل�ستجدات التي قد تطراأ اأثناء تنفيذ امل�سابقات.
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ...........................................

��شم �لطالب/�لطالبة: ..............................................................................................................................
تاريخ �مليلد: ......... /.......... /..........  �لعمر : ..............   �شنة...............  �جلن�شية: ............................. 
�ملرحلة �لتعليمية: ..............................................           �ل�شف �لدر��شي: .......................................... 
��شم �ملدر�شة: ....................................................           �ملنطقة �لتعليمية: ..........................................
عنو�ن �مل�شارك/�مل�شاركة )بالتف�شيل(: .............................................................................................
............................................................................................................................................................................

�أرقام �لهو�تف: �ملدر�شة: ............................ )منزل(: ........................... متحرك: ............................

�لأعمال �لأخرى �لتي �شبق �ل�شرت�ك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى �مل�شاركة )�ملدر�شة - �ملنطقة - �لدولة - �خلليجي - �لعربي - �لعاملي(
�لهو�يات �لأخرى �لتي )يتمتع/تتمتع( بها �مل�شارك/�مل�شاركة: 

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى �إرفاق �ل�شتمارة مع �لأعمال �مل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك 

عدم   �إ�شافة �لبيانات على �لعمل نف�شه �إذ� تطلب ذلك وفق �مل�شابقة.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية





15

بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية: .............................................................................................................................
��شم �ملدر�شة: ................................................................................................................................................
�ملرحلة �لتعليمية: ........................................................................................................................................       
��شم مدير �ملدر�شة: ............................................................. رقم �لهاتف: ............................................

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

m  تو�شع علمة ) × ( �أمام ��شم �لطالب �لفائز �أو �لطالبة �لفائزة على م�شتوى �ملدر�شة.
m ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به �أعمال �لطلبة �لفائزين �إىل ق�شم �لأن�شطة �لطلبية باملنطقة �لتعليمية.

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 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية: ..............................................................................................................................
��شم �ملن�شق: ............................................................................ رقم �لهاتف : ...........................................

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 هذ� �لبيان مرفقًا به بيان ح�شر �لطلبة �مل�شاركني على م�شتوى �ملدر�شة ) كل �ملد�ر�ص �مل�شاركة 
يف �مل�شابقات (  مع ك�شف باأ�شماء �لطلبة �لفائزين على م�شتوى �ملنطقة و�أعمال �لطلبة �إىل �إد�رة 

�لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

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

أهداف المسابقة :
1 - رعاية �لطلب ذوي �لقدر�ت �لعليا يف �لتفكري �لعلمي.

2 -  �إعد�د فرق �لطلبة �لقادرين على متثيل �لدولة يف �لأوملبياد �لعربية و�لعاملية.
3 -  ت�شجيع قدر�ت �لإبد�ع و�لبتكار لدى �لطلبة.

4 - تنمية �جتاهات �لطلبة نحو �لتخ�ش�شات �لعلمية و �جليولوجيا خا�شة.

     فكرة المسابقة :
m يتناف�ص �لطلبة )مو�طنني � و�فدين ( �ملر�شحون ب�شورة فردية يف �مل�شابقة.

m  ميث���ل كل منطق���ة تعليمي���ة ) مكت���ب تعليمي ( فري���ق مكون م���ن ) 5 ( خم�شة من 
�لط���لب / �لطالبات ، بحيث ليلزم مر�جعة جن�ص �لطلبة �ملمثلني للفريق ، وميكن 
للمنطق���ة  �ختي���ار فريق �لحتي���اط بحيث يبق���ى يف �ملنطقة �إذ� ذه���ب كامل فريق 

�ملنطقة كله للم�شابقة على م�شتوى �لدولة .
m  تقوم �ملنطق���ة �لتعليمية باختيار �لفريق �ملمثل للمنطق���ة ، ولتوجيه �جليولوجيا يف 
�ملنطق���ة �ل�شلحيات �لكامل���ة يف ت�شميم بر�م���ج �لتدريب و�أ�شالي���ب �لت�شفيات 

�ملنا�شبة يف �ملنطقة  .
m يتم �لتناف�ص يف �إطار فرعني للم�شابقة كالتايل:

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

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f �ملنطقة �لتعليمية  f �لوز�رة
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المستهدفون :
m  ط���لب وطالبات �ملرحلة �لثانوية) �ل�شفوف �لعا�شر و�حلادي ع�شر  و �لثاين ع�شر 
�لعلمي���ني( �ملنت�شبني للأندية �ملدر�شية يف �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة  ومد�ر�ص 

ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية .

موضوعات المسابقة :

الجانب النظري :
m جميع �ملو�شوعات �لو�ردة يف �ملرفق .

الجانب العملي : 
m �لتجارب و�لأن�شطة �لعملية �لو�ردة يف �ملرفق .

آلية التنفيذ :

m  تق���وم �ملدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة ، 
ويتم ت�شجيل �لر�غبني يف �مل�شابقة لدى معلم �ملادة .

m  يقوم معلم���و �جليولوجيا باملدر�شة بتدريب �لطلبة �مل�شاركني بالتن�شيق و�ملتابعة مع 
موجهي �ملادة باملنطقة.

m  تق���وم وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوي���ة يف �ملناطق /   �ملجال����ص �لتعليمية .. 
بالتن�شي���ق و�ملتابع���ة مع موجهي �مل���ادة لت�شكيل جلنة حتكيم عل���ى م�شتوى �ملنطقة 
و�ختي���ار �أف�شل ع�شرة من �لطلب���ة للت�شابق على م�شتوى �لدول���ة ، وتر�شل �لأ�شماء 
�إىل ق�ش���م �لتناف�شية باإد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة بدبي ، 

ون�شخة �إىل �لتوجيه �لأول للمادة .

m   يقوم ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية بالإد�رة بالتن�شيق مع موجه �أول �ملادة لت�شكيل جلنة 
حتكيم على م�شتوى �لدولة .
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m يت���م و�شع �أ�شئل���ة �لت�شفيات �لنهائية مبعرفة �ملوج���ه �لأول للمادة ، وميكن �لتعاون 
مع جامعات �لدولة يف تنفيذ �لت�شفيات �لنهائية ، �شرط �أن تقي�ص �لأ�شئلة �لنظرية 

و�لعملية �ملهار�ت و�لقدر�ت �لعليا للطلبة ، وتتنا�شب مع �أ�شئلة �لأوملبياد �لدولية . 

توقيتات التحكيم :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية: �لأ�شبوع �لثالث من فرب�ير 2015م.

m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة: �لأ�شبوع �لثالث من �بريل 2015م.

مستوى التكريم :
)�أ( �لطلب و�لطالبات �لفائزون بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص.

m �مل�شتوى �لأول: عدد �لفائزين )5( ميد�لية ذهبية.
m �مل�شتوى �لثاين: عدد �لفائزين )5( ميد�لية ف�شية.

m �مل�شتوى �لثالث: عدد �لفائزين )5( ميد�لية برونزية.
)ب( يكرم �ملدر�ص )�ملعلم( وم�شرف �لتدريب )�ملوجه( يف كل م�شتوى من �مل�شتويات �لثلثة.

مالحظة :
على �ملوجهني و�ملعلمني و�أمناء �ملخترب�ت �لإطلع على مناذج �أ�شئلة �مل�شابقات �لدولية 
و�لتع���رف على م�شتوى هذه �لأ�شئلة �لتي تتناول مو��شيع �مل�شابقة �لو�ردة يف �ملرفق �مل�شار 

�إليه �شابقا .
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الموضوعات المطلوبة لمسابقة أولمبياد الجيولوجيا الوطني
2014 - 2015 م

أواًل: الجانب النظري :
الفضاء والكون

m مفهوم �لكون
m نظرية ن�شوء �لكون ) �لنفجار �لعظيم ( و�لأدلة على �شحتها.

m فهوم �ملجرة .
m ت�شنيف �ملجر�ت ح�شب �شكلها .

m ت�شنيف �ملجر�ت ح�شب ن�شاطاتها �لد�خلية
m مفهوم �لنجوم .

m ت�شنيف �لنجوم .
m دورة حياة �لنجوم .

السوبر نوفا .

الثقوب السوداء

األقزام البيضاء .
m خ�شائ�ص �لنظام �ل�شم�شي .

m نظريات ن�شوء �لنظام �ل�شم�شي .
m تركيب �ل�شم�ص .

m م�شدر �لطاقة �ل�شم�شية .
النشاطات الشمسية

m �ل�شخور.
m �خلو��ص �ملميزة لل�شخور.
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m �نو�ع �ل�شخور)متقدم (.
m دورة �ل�شخر.

m �ملعادن.
m خو��ص �ملعادن)متقدم (.

m حتديد هوية �ملعادن.
m �لبلور�ت.

m �خلامات �ملعدنية يف �لدولة.
m �لتعدين.

التنقيب عن الخامات المعدنية.
m �لتنقيب �ل�شطحي.

m �لتنقيب حتت �شطح �لأر�ص.

 Structure Geology      الجيولوجية التركيبية
التراكيب الجيولوجية : 

 - تعريف عام ألنواع التراكيب.
- : Primary Structure  لرت�كيب �لأولية� m

. Bedding لتطبق� m
. Flat-bedding لتطبق �مل�شتوي� m

. Cross-bedding  لتطبق �ملتقطع� m
 . Graded-bedding لتدرج �حلبيبي� m

. Ripple Marks  علمات �لنيم m
. Mud Cracks  ت�شققات �لطني m

m �لرت�كيب �لأولية يف دولة �لإمار�ت .
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 Secondary structure     التراكيب الثانوية 
1. عدم �لتو�فق.

.Faults 2. �ل�شدوع
3. �لطيات.

4. �لقباب �مللحية 
الجيولوجية التاريخية

أواًل : مفهوم الجيولوجيا التاريخية : 

ثانيًا : السجل الجيولوجي : -
1. مفهوم �ل�شجل �جليولوجي.

2. �لأحافري .
a. مفهوم �لأحافري.

b. �ل�شروط �للزمة حلفظ �لأحافري.
c. طرق حفظ �لأحافري.

d. فو�ئد در��شة �لأحافري.
�لأح��افري. عن  �لك��شف   .e

3. مر�حل عمر �ل�شجل �جليولوجي.
a. �لعمر �ملطلق لل�شخور و�لطبقات و�لأحافري.

b. �لعمر �لن�شبي للطبقات.
�أ -  �لعمر �ملطلق : -

1. مفهوم �لعمر �ملطلق.
2. �لن�شاط �لإ�شعاعي و�لعمر �ملطلق.

3. فرتة عمر �لن�شف.
4. طرق ح�شاب �لعمر �ملطلق.

�لإ�شعاعية. �لطرق   .a
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طريقة الكربون المشع.
m ما هو �لكربون 14 ؟

m �لكربون 14 موجود يف كل �لكائنات �حلية.
m �لدورة �لطبيعية لإنتاج �لكربون 14 .

m �لتاأريخ بالكربون �مل�شع.
m كيفية )طريقة( ��شتخد�م �لكربون 14 يف ح�شاب �لعمر.

ب - العمر النسبي : -
1. مفهوم �لعمر �لن�شبي.

2. طرق حتديد �لعمر �لن�شبي.
3. �شلم �لزمن �جليولوجي.

أواًل : الزالزل : -
1. مفهوم �لزلزل.

2. �أ�شباب حدوث �لزلزل : - .
3. �لعلقة بني �حلركة �لن�شبية لل�شفائح �لتكتونية ونوع �لزلزل.

4. �لتوزيع �جلغر�فيا للزلزل.
5. مناطق �لأحزمة �ملتحركة.

6. �لتنبوؤ بحدوث �لزلزل.
7. �ملوؤ�شر�ت �لد�لة على قرب حدوث �لزلزل.

8. �حتمالت �لزلزل و�أمو�ج ت�شونامي يف �ملنطقة �لعربية.
ثانيًا : البراكين : -

1. مفهوم �لرب�كني.
2. �أ�شباب ت�شكل �لرب�كني.

3. �لتوزيع �جلغر�يف للرب�كني.
4. �لأخطار �لناجمة عن �لندفاعات �لربكانية.

5. كيفية �لتعامل مع �لرب�كني.
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m �لنفط )متقدم(.
m �ل�شت�شعار عن بعد.

m �ملياه �جلوفية)متقدم(. 
m �خلر�ئط �جليولوجية.

m �لعملي .
m حتديد هوية �ملعدن .

m حتديد هوية �ل�شخر.
m �لف�شائل �لبلورية.

m �لنفاذية .
m تقدير ع�شر �ملاء و�إز�لته.

m قيا�ص �لز�وية بني �لوجهية .
m قيا�ص ز�وية �لنحد�ر.

m خو��ص عينة نفط.
m �للزوجة .

m �لوزن �لنوعي .
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 )2(  أولمبياد
 الرياضيات الوطني ) التعلم الذكي - 3 (

أهداف المسابقة :
1 - �إعد�د �أجيال و�عدة مبا متتلكه من علوم وفكر و�نتماء وقيم .

2 -  رب���ط �لطال���ب مبجتم���ع �ملعرفة ، ومتكين���ه من لغ���ة �لع�ش���ر و�أدو�ت �لتكنولوجيا 
�حلديثة.

3 -  �كت�شاف �ملوهوبني و�شقل قدر�تهم �لعلمية و�لعقلية .
4 - حت�شني خمرجات �لتعليم وت�شجيع در��شة �لريا�شيات  .

موضوعات المسابقة : 
m �جلرب.

m نظرية �لأعد�د .
m �لهند�شة .

الفئات المستهدفة : 
m  ط���لب وطالب���ات ) مو�طن���ني - و�فدي���ن بن�شب���ة 2:1( �مل�شتوى �لثال���ث ) �ل�شف 

�ل�شاد�ص و �لثامن ( من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي �ملنت�شبني للأندية �ملدر�شية ذ2 .
m يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة .

شروط المسابقة :
m  �أن يكون �لطالب �أو �لطالبة من طلبة �مل�شتوى �لثالث ) �ل�شف �ل�شاد�ص �أو �ل�شابع(  

للعام �لدر��شي 2014 / 2015م 
%( من �لدرجة �لنهائية ملادة �لريا�شيات  m  �أن ل يقل معد�لطالب/�لطالبة عن )95 

يف �لعام �ل�شابق مل�شاركة �لطالب / �لطالبة ) �أي 2013/2014 م(.
m  �ملد�ر�ص �خلا�شة ) على �ختلف مناهجها ( معنية بهذه �لأوملبياد كنظري�تها من 

�ملد�ر�ص �حلكومية .
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m �أن يتقدم �لطالب / �لطالبة برغبته يف �ل�شرت�ك .
m عدد �لطلبة �مل�شاركني من كل مدر�شة 3 ) �لت�شفية على م�شتوى �ملنطقة ( .
m عدد �لطلبة �مل�شاركني من كل منطقة 3 ) �لت�شفية على م�شتوى �لوز�رة ( .

آلية التنفيذ : 
m  تقوم كل مدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة 
ويت���م  ت�شجيل �أ�شماء �لطلبة �لر�غبني يف �ل�ش���رت�ك ممن تنطبق عليهم �ل�شروط 

لدى مدر�ص �لريا�شيات باملدر�شة .
m  يق���وم توجي���ه �لريا�شي���ات باملناط���ق �لتعليم���ة بتحديد جمموعة م���ن �لربجميات 
باملو��شفات �ملطلوبة وتعميمه على �ملعلمني و�لطلبة �ملعنيني للتدريب عليها بالتفاق 

مع �ملوجه �لأول بالوز�رة .
m  يقوم توجيه �لريا�شيات باملناطق �لتعليمة بالإ�شر�ف على تدريب �لطلبة �مل�شاركني 

و�ختيار �ملعلمني �ملعنيني بالتدريب بالتعاون مع �إد�ر�ت �ملد�ر�ص .
m  يق���وم توجيه �لريا�شيات بتحديد �أ�شماء �لفريق �ملر�شح عن كل منطقة يف �مل�شابقة 

ويتم ذلك من خلل ت�شفيات على م�شتوى �ملنطقة.
m  تق���وم وحد�ت �لأن�شطة باملناط���ق �لتعليمية برفع �أ�شماء �لفري���ق �لذي �شيمثلها يف 
�لت�شفي���ة ) �لفريق مكون من 3 طلب ( �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات 

�لعلمية- بالوز�رة .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية بالوز�رة بالتع���اون مع �ملوجه 
�لأول للريا�شي���ات بعم���ل �لرتتيبات �للزمة لت�شكيل جل���ان حتكيم �مل�شابقات على 

م�شتوى �لدولة .
m  ت�شكل جلنة برئا�شة موجه �أول �لريا�شيات لتحكيم �لت�شفيات �لنهائية على م�شتوى 

�لدولة .
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة ) التصفيات ( : 

البعد الزمنيالفعاليةم

   �لأ�شبوع �لثالث من نوفمرب 2014م�لرت�شيح على م�شتوى �ملدر�شة1

2
 �لت�شفية �لأوىل على م�شتوى �ملنطقة وحتديد

  �لأ�شبوع �لثالث من  يناير 2015م �لفريق �ملمثل للمنطقة

   �لأ�شبوع �لثاين من �بريل 2015م�لت�شفية �لنهائية على م�شتوى �لدولة3

مستويات التكريم :
m  تقوم �ملنطقة �لتعليمية بتكرمي �لأو�ئل يف �مل�شابقة على م�شتوى �ملنطقة .

m يكرم �لطلبة �لفائزون باملر�كز �لأوىل على م�شتوى �لدولة.
m تكرم �لفرق �لثلثة �لفائزة على م�شتوى �لدولة .

 مالحظة :
 يف حال م�شاركة مد�ر�ص خا�شة تدر�ص مناهج �لريا�شيات فيها باللغة �لإجنليزية يتم 

�إخطار �لتوجيه باملنطقة حتى يتمكن من �إعد�د ورقة �متحانيه باللغة �لإجنليزية .
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)3( أولمبياد
 الرياضيات ـ 1 )الحلقةالثانية(

أهداف المسابقة :
1 - �إعد�د جيل من �ملبدعني و�ملبتكرين ورعاية �ملو�هب .

2 - �كت�شاف و�شقل �لقدر�ت �لعلمية و�لعقلية وتنمية �لفكر ورعاية �لطلبة �ملتفوقني .
3 - �لإعد�د �ملبكر لل�شرت�ك يف �أوملبياد �لريا�شيات �خلليجية و�لعربية و�لعاملية .

موضوعات منهج المسابقة : 
m �جلرب .

m نظرية �لأعد�د .
m �لحتمالت .

m �لهند�شة .

الفئات المستهدفة :

m  ط���لب وطالب���ات ) مو�طنني - و�فدي���ن بن�شبة 2:1(  �ل�شف �لثام���ن و�لتا�شع من 
مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة .

شروط المسابقة :
للعام   ) و�لتا�شع  �لثامن   ( �لثانية  �حللقة  طالبات  �أو  طلب  �أحد  من  يكون  m  �أن 

�لدر��شي 2014/2015 م .

%( من �لدرجة �لنهائية ملادة �لريا�شيات للعام �ل�شابق  m  �أن ل يقل معدله عن )95 
مل�شاركة �لطالب / �لطالبة .

m  �ملد�ر�ص �خلا�شة ) على �ختلف مناهجها ( معنية بهذه �لأوملبياد كنظري�تها من 
�ملد�ر�ص �حلكومية .
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m �أن يتقدم �لطالب / �لطالبة برغبته يف �ل�شرت�ك .

م�شتوى  على  �لت�شفية   ( �لأكرث  على   3 مدر�شة  كل  من  �مل�شاركني  �لطلبة  m  عدد 
�ملنطقة( .

m عدد �لطلبة �مل�شاركني من كل منطقة 6 ) �لت�شفية على م�شتوى �لوز�رة( .

آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�شة بتحديد �أ�شماء �لطلب و�لطالبات �مل���ر�د �إ�شر�كهم يف �مل�شابقة 
بن���اًء عل���ى معايري حتددها �ملدر�ش���ة بالتعاون مع �لتوجي���ه يف �ملنطقة مثًل درجات 

�لطلبة يف �ملادة - �متحان حتريري - �آر�ء �ملعلمني .
m  يقوم توجيه �لريا�شيات باملناطق �لتعليمة بالإ�شر�ف على تدريب �لطلبة �مل�شاركني 

و�ختيار �ملعلمني �ملعنيني بالتدريب بالتعاون مع �إد�ر�ت �ملد�ر�ص .
m  يق���وم توجيه �لريا�شيات بتحديد �أ�شماء �لفريق �ملر�شح عن كل منطقة يف �مل�شابقة 

ويتم ذلك من خلل ت�شفيات على م�شتوى �ملنطقة ) �متحان حتريري ( .
m  تقوم وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمية برفع �أ�شماء �لفريق 
�ل���ذي �شيمثله���ا يف �لت�شفية     ) �لفري���ق مكون من 6 طلب���ة ( �إىل �إد�رة �لأن�شطة 

�لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية- بالوز�رة .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية بالوز�رة بالتع���اون مع �ملوجه 
�لأول للريا�شي���ات بعمل �لرتتيب���ات �للزمة لت�شكيل جلان حتكي���م �مل�شابقات على 

م�شتوى �لدولة .
m  ت�ش���كل جلنة برئا�ش���ة موج���ه �أول �لريا�شي���ات لو�ش���ع �أ�شئلة �مل�شابق���ات �خلا�شة 

بالت�شفيات �لنهائية على م�شتوى �لدولة 
m  �مل�شابقة عبارة عن ق�شمني �لأول فردي  ) 6 طلب (  كل طالب على حد� و�لثاين 
جماعي   ) 4 طلب فقط يتم �ختيارهم من �شمن �لطلب �ل�شتة ( لفريق �ملنطقة.
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تعليمات للمسابقة الجماعية )كفريق( :
m  يتكون فريق كل منطقة من 4 طلب.

m  مدة �مل�شابقة �شاعة ون�شف 
m  يعطى �لطلب 10 دقائق للت�شاور وتوزيع �لأ�شئلة على �لأع�شاء.

m  ياأخذ كل طالب ن�شف �شاعة يف حل �ل�شوؤ�ل �ملخ�ش�ص له مبفرده.
m  تعطى 20 دقيقة لتجميع �لأ�شئلة و�لتناق�ص لتقدمي �حلل.

توقيتات التحكيم :

البعد الزمنيالفعاليةم

   �لأ�شبوع �لثالث من نوفمرب 2014م�لرت�شيح على م�شتوى �ملدر�شة1

2
�ملنطقة م�شتوى  على  �لأوىل   �لت�شفية 

  �لأ�شبوع �لثالث من  يناير 2015م وحتديد �لفريق �ملمثل للمنطقة

   �لأ�شبوع �لثاين من �بريل 2015م�لت�شفية �لنهائية على م�شتوى �لدولة3

مستوى التكريم : 
m تقوم �ملنطقة �لتعليمية بتكرمي �لأو�ئل يف �مل�شابقة على م�شتوى �ملنطقة .

m يكرم �لطلبة �لفائزون باملر�كز �لأوىل على م�شتوى �لدولة من قبل �لوز�رة .
m تكرم �لفرق �لثلثة �لفائزة على م�شتوى �لدولة من قبل �لوز�رة .

مالحظة :
يف ح���ال م�شارك���ة مد�ر�ص خا�ش���ة تدر�ص مناه���ج �لريا�شيات باللغ���ة �لإجنليزية يتم 

�إخطار �لتوجيه باملنطقة حتى يتمكن من �إعد�د ورقة �متحانيه باللغة �لإجنليزية .
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)4( أولمبياد 
العلوم العامة  ] الحلقة األولى [

األهداف :
1 -  �كت�شاف �لطلبة �ملتفوقني و�ملوهوبني علميا. 

2 - تنمية �جتاهات �لطلبة نحو �لتخ�ش�شات �لعلمية. 
3 - تنمية روح �لتحدي و�ملناف�شة لدى �لطلبة.

المستهدفون :
طلب���ة وطالب���ات �حللقة �لوىل من مرحل���ة �لتعليم �ل�شا�ش���ي ح/1  يف جميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .

توزيع الدرجات :
m �جلانب �لنظري: )60 درجة(.
m �جلانب �لع��م��لي: )40 درجة(.

الموضوعات :

 المنهاج :

1 -  فه���م  بني���ة تركيب �خللية يف �أنو�ع خمتلفة من �لكائنات �حلية من خلل :- �أوجه 
�ل�شبة و�لختلف بني �خلليا �لنباتية و�حليو�نية .

m  ت�شني���ف �لكائن���ات �حلية بح�شب ع���دد �خلليا �ملكون���ة لها ) �أحادي���ة �خللية – 
متع���ددة �خللي���ا (.، مقارن���ة  ب���ني �لنبات���ات و�لفطريات من حي���ث �خل�شائ�ص 
و�لرتكي���ب و تو�شح حاجات �لنباتات و�لفطريات  وكيفي���ة تكيفها للعي�ص يف بيئات 
خمتلف���ة.، حتديد �لرت�كيب �خللوية يف �لنبات و�حليو�ن،  تو�شيح �لتفاعلت �لتي 

تتم يف �خللية.،بيان كيفية �نتقال �ملو�د يف �خلليا.
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2 -  �در�ك �أج���ز�ء �أجهزة ج�شم �لإن�شان وكيفي���ة عملها وو�شائل �لعناية بها من خلل 
:- حتدي���د �لأجز�ء �لرئي�شية لأجهزة �جل�ش���م �ملختلفة ووظائفها،ربط بني وظيفة 
�جلهازي���ن �لع�شلي و�لعظمي ودورهم���ا يف �حلركة عند �لإن�شان  وربط بني وظيفة 

�جلهازين �لتنف�شي و�لدوري .

m  مقارن���ة ب���ني �أنو�ع خمتلفة م���ن �لأن�شج���ة �لع�شلي���ة ) �لهيكلية و�ملل�ش���اء و�لع�شلة 
�لقلبي���ة(، وفه���م �أهمية �إتباع نظ���ام غذ�ئي مت���و�زن وممار�شة �لتماري���ن �ليومية 
للمحافظ���ة على �شلمة �أجهزة  �جل�ش���م ،و�شف �لعلقة بني �لدم و�لقلب و�لرئتني 
يف نق���ل �لغاز�ت.،تو�شيح كيفية قي���ام �أجز�ء �جلهاز �له�شم���ي بوظائفها.،و�شف 

�لتفاعلت �لتي تتم يف �خللية.

3 -  معرف���ة �أ�ش�ص ت�شني���ف �لكائنات �حلية من خلل بي���ان  �أ�ش�ص ت�شنيف �لكائنات 
�حلي���ة، حتديد �لع���و�مل �خلم�شة للكائن���ات �حلية �عطاء  �أمثل���ة على �ملجموعات 

�لرئي�شة يف �حليو�نات و�لنباتات.

 4 -  معرفة  خ�شائ�ص �لأنظمة �لبيئية و�لتغري�ت �لتي حتدث فيها وو�شائل حمايتها من 
خ���لل :- ت�شنيف �ملكونات �لأ�شا�شية للنظام �لبيئي �إىل مكونات حية وغري حية. 
،تو�ش���ح �أ�شباب �لتغري�ت �ملختلفة �لتي حت���دث يف �لأنظمة �لبيئية .،حتديد �أوجه 
�لت�شاب���ه و�لختلف بني �لغابات �ملط���رية �ل�شتو�ئية و�ل�شع���ب �ملرجانية، �قرتح 
و�شائ���ل وطرق حلماية �لأنظم���ة �لبيئية و�ملو�رد �لطبيعي���ة ، حتديد دور �ملنتجات 
و�مل�شتهل���كات و�ملحل���لت يف �لنظ���ام �لبيئ���ي، تفري���ق ب���ني �ل�شلوكي���ات �لفطرية 
و�ملتعلم���ة يف �حليو�ن���ات ،معرفة بع�ص طرق تكيف �لكائن���ات �حلية للتناف�ص على 

�ملو�رد.، معرفة  مفهوم �لنقر��ص و�أ�شبابه.

5 -  معرف���ة �لق���وى �لتي تغري �شكل �شطح �لأر�ص من خ���لل :- ت�شنيف بع�ص  �أ�شكال 
�لت�شاري����ص ،مقارن���ة بني عمليت���ي �لتجوية و�لتعري���ة ويحدد عو�مله���ا.، بيان دور 
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�ل���زلزل و�لرب�ك���ني و�لفي�شانات يف تغي���ري �شكل �لياب�شة - و�ش���ف حركة �شفائح 
�لق�شرة �لأر�شي���ة، تو�شيح �أ�شباب حدوث �لزلزل وكيفي���ة قيا�شها، حتديد كيفية 

تكون �لرب�كني، ��شتنتاج �أ�شر�ر �لرب�كني ومنافعها .

-   فه���م �لي���ة تك���ون �لأحاف���ري وط���رق حفظها م���ن خ���لل :- معرفة  كيفي���ة تكون   6

�لأحافري.،�شنع مناذج للأحافري و�لآثار �لأحفورية.،حتديد �أنو�ع �لوقود �لأحفوري 
�لثلثة وكيفية تكونها.،مقارنة �لطرق �ملختلفة حلفظ �لأحافري.

-   معرفة حركات مياه �ملحيط ودوره يف حدوث دورة �ملاء يف �لطبيعة  من خلل :-   7

تو�شي���ح دور مياه �ملحيط يف دورة �ملاء و�لعملي���ات �لتي تت�شمنها.،معرفة �أ�شباب 
ملوح���ة مياه �ملحي���ط.،و ربط جاذبية �لقم���ر بحدوث �ملد و�جل���زر، ومقارنة بني 

�لأمو�ج و�لتيار�ت �ملائية.

-   فه���م  حركة بع�ص �لأج�شام يف �لنظام �ل�شم�شي وما ينتج عنها من خلل :- ربط   8

�ليوم و�ل�شنة و�لف�شول �لأربعة بحركات �لأر�ص.

-  متي���ز �لأج�شام �لت���ي ت�ش���كل �لنظ���ام �ل�شم�ش���ي وحركاتها،��شتنت���اج دور �ملركبات 
�لف�شائية يف �كت�شاف �لف�شاء، حتديد طبقات �لغلف �جلوي ،تعرف بع�ص �أجهزة 
قيا����ص عنا�ش���ر �لطق�ص، بي���ان نتائ���ج دور�ن �لأر�ص ح���ول �ل�شم����ص) �لعتد�لن- 
�لنقلب���ان(، وح���ول نف�شه���ا ) �لتوقيت، �ملناط���ق �لزمنية(،تو�شي���ح دور �ملركبات 

�لف�شائية يف �كت�شاف �لف�شاء و�ملجموعة �ل�شم�شية.

-  معرف���ة �خلو�����ص �لفيزيائي���ة للم���ادة وطرق  قيا�شه���ا من خ���لل :-قيا�ص  بع�ص   9

�خلو�����ص �لفيزيائية �ملميزة للم���ادة ) �لكتلة ، �حلجم ، �لكثافة (، متيز بني �ملو�د 
من خلل بع�ص �خلو��ص �لفيزيائية ) �لطفو ، �لغو�ص، �لذوبانية( .

10 -  ��شتك�شاف  خ�شائ�ص �لطاقة �ل�شوئية من خلل :- �شرح كيفية �نتقال  �ل�شوء.،  

و�شف ما يح�شل لل�ش���وء عند �شقوطه على ج�شم ما ،بيان جتريبيًا علقة �ل�شوء 
باللون.
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11 -  ��شتك�ش���اف خ�شائ����ص �لطاقة �لكهربائي���ة و�ملغناطي�شية من خ���لل :- معرفة 

�لكهرباء �ل�شاكنة  ،  ��شتنتاج �ثر�ملجال �لكهربائي .
-   مقارن���ة  ب���ني �ملو�د من خ���لل قدرتها عل���ى �لتو�شيل �لكهربائ���ي ، ��شتك�شاف قوى 

�لتنافر و�لتجاذب بني �لأقطاب �ملغناطي�شية .
-  معرفة  �ملغناطي�ص �لكهربائي .

12 -  ��شتك�ش���اف تاأثري �لقوى �ملختلفة على حركة �لأج�شام من خلل :- و�شف حركة 

�جل�شم وفق منطاد �لإ�شناد.
-  قيا����ص �مل�شافة و�لزمن جل�شم متح���رك ويح�شب �شرعته.، ح�شاب �لقوة �ملوؤثرة على 
ج�شم و�قع حتت تاأثري قوتني يف �جتاه و�حد �أو يف �جتاهني متعاك�شني.،، قيا�ص   قوى  

با�شتخد�م  ميز�ن  زنربكي.

آليات التنفيذ :

m  تعل���ن كل مدر�شة ع���ن �مل�شابقة بو�شائل �لعلن �ملتاح���ة باملدر�شة وحت�شر ��شماء 
�لر�غبني بال�شرت�ك  من قبل معلم �لعلوم �لعامة

m يتم تدريب �لطلبة على جانبي �مل�شابقة �لنظري و�لعملي وعلى مو�شوعات �مل�شابقة 
�ملحددة 

m تر�شح كل مدر�شة طالبني / طالبتني للت�شابق على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية 
m  تقوم وحد�ت �لن�شطة باملناطق �لتعليمية بالتن�شيق مع توجيه �لعلوم �لعامة لت�شكيل 

جلنة و�ختيار �ف�شل ) 10 ( طلبة للت�شابق على م�شتوى �لدولة 
m  تق���وم �د�رة �لن�شط���ة �لطلبي���ة بال���وز�رة وبالتعاون م���ع �لتوجي���ه �لأول �ملخت�ص  
بت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى �لدولة مهمتها و�شع �ختبار حتريري و�آخر عملي 

يتم من خللهما  �ختيار �ف�شل ) 10 ( طلب على م�شتوى �لدولة .
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التوقيتات :

m  عل���ى م�شت���وى �ملدر�شة : - �آخ���ر موعد لختيار �لطلب���ة  �ل�شبوع �لث���اين من يناير 
2015م .

m  على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية :- �آخر موعد لت�شفيات �مل�شابقة �ل�شبوع �لثاين من 
فرب�ير 2015 م .

m على م�شتوى �لدولة :-  �لت�شفيات �لنهائية يف �ل�شبوع �لثالث من �بريل 2015 م. 

مستوى التكريم :

m �لطلب �لفائزين باملر�كز �خلم�شة �لوىل .
m �لطالبات �لفائز�ت باملر�كز �خلم�شة �لوىل .
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)5( أولمبياد
 العلوم الوطني

أهداف المسابقة :
-  رعاية �لطلبة �ملتميزين و�ملبدعني .  1

- تنمية روح �لتحدي و�ملناف�شة لدى �ملتعلمني .  2

- �إثر�ء �ملادة �لعلمية بامل�شائل .  3

- تنمية مهار�ت �لتفكري �لعليا لدى �ملتعلمني.  4

- �إعد�د فرق �لطلبة �لقادرة على متثيل �لدولة يف �لأوملبياد �لدويل للعلوم.  5

المستهدفون :
m  �لطلبة و�لطالبات يف مدر��ص �حللقة �لثانية من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي و�ملنت�شبني 
يف �لأندي���ة �ملدر�شية يف جميع �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .. 

.% بحيث يكون ن�شبة �لطلبة �ملو�طنني �أكرث من 60 

توزيع الدرجات  :
m �جلانب �لنظري : ) 60 درجة (.

m �جلانب �لعملي : ) 40 درجة (.

موضوعات المسابقة

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

m حتديد و ��شتخد�م �لتجهيز�ت �لأ�شا�شية للمخترب�ت .
m ر�شم �لأ�شكال �لبيانية �لعلمية للأجهزة .

m �إتباع �لتعليمات يف �ملخترب�ت .
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m �إتباع تقنيات �لأمن عند ��شتخد�م �لأجهزة .
m قر�ءة �حلر�رة و �مل�شاحة.

m ��شتخد�م �حلو��ص �خلم�ص يف كتابة �مللحظة .
m عمل ��شتنتاج على �أ�شا�ص �مللحظة.

m و�شف �لنظريات �لعلمية .
m ت�شجيل نتائج �لتجارب �لعلمية با�شتخد�م �ملقايي�ص �لرئي�شية .

m جمع �لبيانات يف جد�ول ومتثيلها بيانيًا  وتف�شريها.

الدفع  والشد 
فهم القوى و عملها من خالل :

m و�شف تعريف �لقوى و ما هو عملها .
m قيا�ص �لقوى با�شتخد�م �مليز�ن �لزنربكي .

m ��شتخر�ج جتارب �لحتكاك و �جلاذبية و �لكثافة.
m ح�شاب كثافة �ملو�د.

m �شرح �لفرق بني �لكتلة و�لوزن  .
m �شرح �لأ�شياء من ناحية �ل�شد و �جلاذبية.

m تعريف �لحتكاك و �آلية عمله و كيف يكون نافعا �أو م�شدر� للإزعاج .

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

m عدد �ل�شفات �لتي ت�شاعد �لكائنات �حلية على �لبقاء.
m تعريف �ملجتمع �لبيئي و�لتكيف.

m �لتمييز بني حياة �لكائن �حلي و�لبيئة �لطبيعية �لتي يعي�ص فيها .
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m  حتدي���د �لظروف �لطبيعية �لتى حتكم حي���اة �لكائنات �ملائية من خلل ت�شنيف - 
�لتكيف ك�شلوك �أو مظهر.

m بناء ��شتنتاجات من �مللحظة .
m �لبحث و��شتخر�ج وكتابة تقرير عن �لبيئة.

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

m و�شف حالت �ملادة �لثلث .
m �لتعرف على درجة غليان وجتمد �ملاء .

m قيا�ص درجة �ن�شهار �لثلج .
m �لر�شم �لبيانى .

m قيا�ص �لكتلة با�شتخد�م �لتو�زن .
m قيا�ص كثافة �ملو�د.

m يوظف �لنموذج �جل�شيمى للمادة.

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

m و�شف �حلو��ص �ملختلفة فى �أج�شامنا .
m تعريف �ملثري ) �ملنبه ( و�ل�شتجابة و�لعلقة بينهما .

m و�شف طريقة �نتقال �لر�شائل عرب �لأع�شاب .
m و�شف �آلية عمل �لع�شلت فى حتريك �لأطر�ف .

m ي�شتق�شى عن �حلو��ص .
m ��شتق�شاء �شرعة ��شتجابة �لع�شلت  .
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الطاقة 
معرفة اأنواع الطاقة وحتولتها من خالل :

m حتديد ما هي �لطاقة ؟ وما هو م�شدرها ؟

m حتديد وو�شف �ل�شور �ملختلفة للطاقة .

m فهم ماهية �ل�شوت وكيف ين�شاأ .

m �لتمييز بني �شور �لطاقة �ملختزنة .

m و�شف �لظو�هر بدللة تغري�ت �لطاقة .

m �إدر�ك �أن طاقة �لوقود هي طاقة غري متجددة .

m �إجر�ء جتربة تت�شمن تغري�ت �لطاقة .

m ��شتخد�م �شور خمتلفة للطاقة لتحريك ج�شم .

كيف بدأت الحياة

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

m �ملقارنة بني �خللية �حليو�نية و�خللية �لنباتية ..

m و�شف �خللية �جلن�شية يف �لإن�شان .

m و�شف كيفية حدوث �لتكاثر �لع�شوي يف �لإن�شان.

m فهم �لتغري�ت �لتي حتدث للذكر و�لأنثى يف فرتة �لبلوغ .

m ملحظة مر�حل منو �جلنني �أثناء �حلمل .
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حل المشكالت فى العلوم 
فهم الطريقة العلمية من خالل :

m و�شف �لطريقة �لعلمية .

m كتابة تقرير جتربة علمية .

m كتابة فر�شية .

m ت�شميم جتربة علمية با�شتخد�م �لطريقة �لعلمية .

m �ختبار �شحة �لفر�شية بالتجربة .

األحماض والقواعد
يتعرف مفهومى الأحما�س والقواعد من خالل :

m يحدد خو��ص �لأحما�ص و�لقو�عد .

m يتعرف مفهوم �لأ�ص �لهيدروجينى وتطبيقاته وعملية �لتعادل .

m �لكو��شف �شنعها و��شتخد�مها فى �لك�شف عن �حلم�شية .

m ��شتخد�م �أور�ق تباع �ل�شم�ص ملعرفة �حلم�شية .

m �لأمان و�ل�شلمة فى ��شتخد�م �لأحما�ص و�لقو�عد .

m تطبيقات حياتية للأحما�ص و�لقو�عد .

m �آثار �ملطر �حلم�شى.
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مقدمة فى علم الفلك ونشأة الكون
فهم نظامنا ال�سم�سي و اأك�ساف الف�ساء من خالل :

m معرفة ترتيب �لكو�كب.

m و�شف �ملعامل �لرئي�شية لكل كوكب .

m �لتفريق بني �ملذنب و �لكويكب و �ل�شهب .

m و �شف �ملجر�ت �ل�شاّذة و �لإهليجية  و �حللزونية .

m فهم وتف�شري �لنفجار �لعظيم .

m تف�شري �ملعنى �لعلمى لألو�ن �لنجوم .

m ت�شميم منوذج للمجموعة �ل�شم�شية من مو�د �أولية .

m عمل منوذج تخطيطى ميثل �أبعاد �لكو�كب �ل�شيارة .

m ر�شم مو�قع �لنجوم .

خامات من األرض
معرفة املوارد الطبيعية اأين توجد ؟ وما هى ا�ستخداماتها ؟ من خالل :
m ت�شمية مو�د مفيدة �شنعت من خامات طبيعية كالزجاج و�لإ�شمنت. 

m فهم ماهية �مل�شادر �لطبيعية .
m �كت�شاف ما �إذ� كانت �مل�شادر �لطبيعية متجددة �أم ل ؟

m معرفة كيف ي�شتخدم �لوقود �لأحفوري و�ليور�نيوم و�ملاء لتوليد �لطاقة . 
m معرفة تركيب �خلامات و�ل�شخور وكيف ت�شتخدم .

m  حتدي���د توزي���ع مو�قع �مل�ش���ادر �ملعدنية عل���ى �خلريطة فى �لأماك���ن �ملختلفة على 
�لأر�ص.
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العلوم والتكنولوجيا 
فهم كيفية توظيف التكنولوجيا فى حل امل�سكالت  :

m تو�شيح �لفرق بني �لعلوم و�لتكنولوجيا .

m �لتعرف على بع�ص �ملخرتعني وخمرتعاتهم .

m �لهتمام باملخرتعات .

m ت�شميم جتربة حلل �إحدى �مل�شكلت �حلياتية .

m ت�شميم جتربة علمية .

m �جري بحثا للو�شول على معلومات منا�شبة .

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

m تو�شيح �جلزء �مل�شئول عن عملية �له�شم يف �جلهاز �له�شمي .

m  ��شتخ���د�م �لنموذج ل�شرح طريقة حترك �لغذ�ء م���ن �لأمعاء �ل�شغرية �إىل جمرى 
�لدم.

m و�شف �أهمية �لألياف يف �حلمية �لغذ�ئية .

m و�شف كيفية �نتقال �لغذ�ء و �لأك�شجني �إىل خليا �جل�شم عرب �لدم .

m فهم تاأثري �لتمارين يف خفقان �لقلب و معدل �لتنف�ص .

m �لبحث يف بنية �لأ�شنان و �لعناية بها .

m و�شف تركيب �لقلب و �لعناية به .
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البطاريات واألعمدة الجافة

تعريف البطارية والدائرة الكهربائية من خالل :

m تكوين د�ئرة كهربائية ب�شيطة .

m ر�شم خمطط لد�ئرة كهربائية .

m �لتو�شيل على �لتو�ىل و�لتو�زى .

m �ملو�شلت و�لعو�زل .

. )short circuits ( ملقاومات و�لدو�ئر �لق�شرية� m

m مبد�أ عمل �لأر�شى و�لفيوز .

m مبادىء �ل�شلمة فى ��شتخد�م �لكهربائيات .

. plugمعرفة مكونات �ل m

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

m و�شف وتف�شري خو��ص �ملادة فى حالتها �لثلث على �شوء �لنظرية �جلزيئية .

m �لحتاد �لكيميائي ) �حتاد �لذر�ت و�جلزيئات لتكوين �ملادة .

m ت�شمية �جلزيئات �ل�شائعة .

m تركيب �لذرة .

m تكوين �لعنا�شر .

m �لفرق بني �لعن�شر و�ملركب بدللة �لذرة و�جلزيء .

m يتعرف ��شم �أول 20 عن�شر من �جلدول �لدورى .
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m �لعلماء �لذين ��شهمو� فى �كت�شاف بع�ص �لعنا�شر .

m �شيغ للمركبات �ل�شائعة .

m كتابة معادلة كيميائية بالكلمات .  

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

m ��شتخد�م �ل�شل�شل �لغذ�ئية لإيجاد �لر�بط بني �حليو�نات و �لنباتات .

m و�شف لطريقة �عادة �ملو�د يف �لبكترييا و �لفطريات .

m معرفة �لعلقة بني �لقو�ر�ص و �لتعفن .

m بناء �شبكات غذ�ئية .

مم تصنع األشياء
يتعرف اجلدول الدورى من خالل

m ير�جع �لنظرية �جلزيئية .

m معرفة �أمناط ترتيب �لعنا�شر باجلدول �لدورى .

m يتعرف مو�قع �أول 20 عن�شر فى �جلدول �لدورى .

m يكتب معادلة كيميائية .

m يتعرف تركيب �لذرة ) بروتونات ، �لكرتونات ، نيوترونات ( .

m يعرف �ل�شبائك و�ملعادن و�خلامات �لهامة و��شتخد�ماتها و طرق ��شتخر�جها .
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األمراض 
معرفة اأ�سباب حدوث الأمرا�س املعدية وطرق انتقالها من خالل :

m و�شف �لكائنات �ملجهرية ) �لدقيقة ( �لتى ت�شبب �لأمر��ص فى �لإن�شان .

m حتديد نوع �لكائنات �ملجهرية �لتى ت�شبب �لأمر��ص �ل�شائعة .

m فهم �آلية مقاومة �أج�شامنا للمر�ص .

m تاريخ �لأمر��ص و�للقاحات ) �ملطاعيم ( .

m فهم �آلية عمل �مل�شاد�ت �حليوية فى مقاومة �لأمر��ص .

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

خالل

m ��شتخد�م خطو�ت �ملعايري �لعلمية .

m مقارنة �لأهد�ف باملقايي�ص �ملو�شوعة .

m ح�شاب �ل�شائع من �ملدخر .

m كتابة بحوث يف �عادة �لتدوير .

m  �لتع���رف عل���ى �خل���لف ح���ول �لأغذي���ة �ملح���ّورة جيني���ا معرف���ة تاأث���ري �ملنتجات 
�لإ�شتهلكية على بيئتنا .
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علم الحركة والسالمة المرورية 
معرفة قانون نيوتن الأول والحتكاك وزمن رد الفعل والعجلة واأمن و�سالمة ال�سيارات 

من خالل :
m �أ�شباب حو�دث �ل�شيار�ت .

m �أجهزة �لأمان فى �ل�شيارة .
m �لوعى �ملرورى .

m ح�شاب �ل�شرعة و�لعجلة .
m قيا�ص زمن رد �لفعل .

m حتديد �لعو�مل �ملوؤثرة فى زمن �لتوقف .

األنظمة المتبادلة في انتقال الصفات الوراثية .
فهم التكاثر والوراثة من خالل :

m �جلهاز �لتنا�شلى فى �لذكر و�لأنثى .

m متييز �لتغري�ت فى �ل�شفات �لإن�شانية .

m �لتعرف على دور �لكرومو�شومات و�جلينات فى تو�رث �لإن�شان .

m ��شتخد�م �شجرة �لعائلة فى حتديد �ل�شفات �ملتوقعة للأع�شاء �جلدد .

m �لقدرة على ح�شاب �حتمالية �جناب �ملولود �لذكر �أو �لأنثى با�شتخد�م �لنماذج .

m ��شتخد�م �ل�شل�شل �أو �ل�شبكة فى حتديد �شفات �لأفر�د .

m و�شف �لهند�شة �لور�ثية و�أثرها على �ل�شلوك �لجتماعي .
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الضوء واأللوان
معرفة ماهية تكون ال�سوء واللون من خالل :

m ملاذ� تبدو بنا �لأ�شياء ملونة .
m حتديد �ألو�ن �لطيف .

m ت�شحيح عيوب �لإب�شار با�شتخد�م �لعد�شات .
m كيف نرى �لألو�ن  ؟ وملاذ� يحدث عمى �لألو�ن ؟

m تف�شري �ختلف �لألو�ن .
m معرفة �نتقال �ل�شوء فى خطوط م�شتقيمة .

m �لتنبوؤ باللون �لناجت من ��شتخد�م مر�شحات خمتلفة .
m تكون �ل�شور فى �لعد�شات و�ملر�يا .

العلوم الجنائية
معرفة دور العلم فى البحث اجلنائى من خالل :

m معرفة وظيفة �لباحث �جلنائى .
m جمع وتف�شري �لأدلة �لفيزيائية حول �جلرمية .

m �ختبار ب�شمة �لإ�شبع .
m ��شتخد�م �ل chromatography لختبار �لب�شمة باحلرب.

m ��شتخد�م �لكو��شف لتمييز وجود عنا�شر معينة .
m فح�ص �لأدلة بامليكرو�شكوب .

m فهم �لأدلة �جلينية و�لتقليدية .
m حتليل طيف �لمت�شا�ص ملعرفة �لآثار �لكيميائية .

m كتابة تقرير بحث جنائي ) �فرت��شي ( .  
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القدرة الرياضية
فهم العمليات احل�سابية من خالل : 

m �لك�شور.
m �لإح�شاء .

m مبادئ علم �ملثلثات .
m مبادئ علم �لهند�شة .

m �للوغريتم.
m �جر�ء �لعمليات �حل�شابية �لهند�شية و علم �ملثلثات .

m �ملعادلت �حل�شابية من �لدرجة �لثانية .
m مربع �جلذر .

آليات التنفيذ :
m  تقوم كل مدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة 

، ويتم ت�شجيل �لر�غبني يف �ل�شرت�ك لدى من�شق معلمي مادة  �لعلوم �لعامة .
m  ُيزود �لطلبة من من�شق �لعلوم باملو�شوعات )�لنظرية و�لتجارب �لعملية( �ملذكورة 

بعالية .
m جُتري كل مدر�شة ت�شفية بني �لطلبة �ملو�طنني �ملتقدمني للم�شابقة.

m  تر�ش���ح كل مدر�شة ذك���ور طالبني وكل مدر�شة �إناث طالبت���ني للت�شابق على م�شتوى 
�ملنطقة �لتعليمية.

m  يق���وم ق�شم �لأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمي���ة بالتن�شيق مع توجيه 
�لعلوم لت�شكيل جلنة لختيار �أف�شل ) 10 ( طلبة للت�شابق على م�شتوى �لدولة.

m  ُي�ش���رف على �عد�د �أ�شئلة �لت�شفي���ة على م�شتوى �ملنطقة توجي���ه �لعلوم يف �ملنطقة 
وتر�شل �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بديو�ن �لوز�رة بدبي.
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 m ُت�ش���كل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة �مل�شابقات �لعلمية بدبي جلنة حتكيم على م�شتوى 
�لدول���ة مهمته���ا و�شع �أ�شئلة �جلان���ب  �لنظري و�جلانب �لعملي ، وم���ن ثم يتم �ختيار 

�أف�شل �لطلبة �مل�شاركني يف �لأوملبياد على م�شتوى �لدولة  .
التوقيتات :

m  �أخر موعد لختيار �لطلبة على م�شتوى �ملد�ر�ص �لأ�شبوع �لثالث من نوفمرب 2014م.
m  �أخر موعد لختيار �لطلبة على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية  يف موعد �لأ�شبوع �لثالث 

من يناير 2015 م .
m  �لت�شفي���ات �لنهائي���ة للطلب���ة على م�شتوى �لدول���ة  يف �لأ�شبوع �لثال���ث من فرب�ير 

2015م .

مستوى التكريم :
m يتم تكرمي �أو�ئل �ملناطق مبعرفة �ملنطقة �لتعليمية.

m  يت���م تكرمي �لطلبة )طلب �أو طالب���ات( �حلا�شلني على �ملر�كز �لع�شر �لأوىل على 
م�شتوى �لدولة مبعرفة �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية يف �لوز�رة.
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)6( أولمبياد
 الجغرافيا الوطني 

أهداف المسابقة : 
1 - �إثر�ء خرب�ت �لطلب وتنمية مهار�تهم �لعقلية و�لأد�ئية.
2 - ت�شجيع �لطلب �ملتميزين على �لإبد�ع و�لتفكري �ل�شليم.

3 - بث روح �لتناف�ص �ل�شريف بني �لطلبة و �كت�شاف �ملوهوبني منهم. 
4 - �إك�شاب �لطلبة �جتاهات �يجابية  نحو مادة �جلغر�فيا.

فكرة المسابقة :
m  يتناف�ص �لطلب �ملر�شحون ب�شورة فردية يف �مل�شابقة .

m  يحق جلميع مد�ر�ص �لدولة يف �لتعليم �لأ�شا�شي – �حللقة �لثانية  ) �حلكومية و 
�خلا�شة ( �مل�شاركة يف �أوملبياد �جلغر�فيا .

�لتا�شع للم�شاركة يف  m   ير�شح من كل مدر�شة طالبني / طالبتني من طلبة �ل�شف 
�أوملبياد �جلغر�فيا �لوطني على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية �لو�حدة.

m  يحق لكل منطقة تعليمية تر�شيح ع�شرة طلبة بغ�ص �لنظر عن �لنوع ميثلون �ملنطقة 
على �مل�شتوى �ملركزي على �أن يكونا حا�شلني على �أعلى �لدرجات يف �لت�شفية على 

م�شتوى �ملنطقة .

موضوعات المسابقة : 
�لتي  �جلغر�فية  و�خلرب�ت  باملهار�ت  علقة  ذ�ت  �مل�شابقة  ومو�شوعات  مهار�ت 

�كت�شبها �لطلب يف �شفوف �لتعليم �لأ�شا�شي ح2 مثل:

1 - جغر�فية دولة �لأمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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2 - �خلر�ئط و�أنو�عها و��شتخد�ماتها.

3 - �لعامل �لإ�شلمي.

4 - �لوطن �لعربي.

المستهدفون :
طلبة �ل�شف �لتا�شع ) مو�طنني �  و�فدين ( من �لتعليم �لأ�شا�شي يف جميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية و�خلا�شة �ملنت�شبني يف �لأندية �ملدر�شية على م�شتوى �لدولة. 

آليات التنفيذ :

m  يتم �لإعلن عن �مل�شابقة يف �ملدر�شة با�شتخد�م و �شائل    �لإعلن �ملتاحة .

m يتم تر�شيح �لطالب/�لطالبة من قبل معلم / معلمة �جلغر�فيا يف �ملدر�شة.

�ملنطقة  يف  �لرتبوية  و�مل�شابقات  �لأن�شطة  وحدة  باإعلم  �ملدر�شة  �إد�رة  m  تقوم 
من  �لثالث  �لأ�شبوع  وذلك خلل  �مل�شاركة  �لر�غبني يف  �لطلبة  باأ�شماء  �لتعليمية 

�شهر نوفمرب 2014 م.

�ملنطقة  م�شتوى  على  �لت�شفيات   يف  فردية  ب�شورة  �ملر�شحون  �لطلب  m  يتناف�ص 
�لتعليمية �لو�حدة .

m  تقوم وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية يف �ملنطقة �لتعليمية بالتن�شيق مع توجيه 
�جلغر�فيا باإجر�ء �لختبار�ت �لتحريرية للطلبة �ملر�شحني خلل �لأ�شبوع �لثالث 

من يناير 2015 

�لفائزين  �لنوع  عن  �لنظر  بغ�ص  طلبة  ع�شرة  �أ�شماء  �لتعليمية  �ملنطقة  m  تر�شل 
�لعلمية  و�مل�شابقات  �لطلبية  �لأن�شطة  �إد�رة  �إىل  �لتعليمية  �ملنطقة  م�شتوى  على 
�لأول للجغر�فيا و لدر��شات  �لتوجيه  �إىل  بوز�رة �لرتبية و�لتعليم - ون�شخة منها 

�لجتماعية.
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m  تقوم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية يف �لوز�رة بت�شكيل جلنة مركزية 
�لنهائية  للت�شفيات  للإعد�د  للمادة  �لأول  �ملوجه  برئا�شة  من موجهي �جلغر�فيا 

على م�شتوى �لدولة.   

m  يتم و�شع �أ�شئلة �أوملبياد �جلغر�فيا للت�شفيات �لنهائية على م�شتوى �لدولة من قبل 
�للجنة �ملركزية �مل�شكلة . 

ت�شحيح  و  �لنهائية  �لت�شفيات  على  بالإ�شر�ف  �مل�شكلة  �ملركزية  �للجنة  m  تقوم 
�أور�ق �إجابة �أ�شئلة �لأوملبياد و �إعلم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية 

بالنتائج..

مستويات التكريم :

m يتم تكرمي �لطلبة �لفائزين باملر�كز �خلم�شة �لأوىل على م�شتوى �لدولة .

m  يتم تكرمي جلان �لتحكيم على م�شتوى �لدولة من قبل  �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية 
و�مل�شابقات �لعلمية وفق �آلية حمددة .

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة :�لأ�شبوع �لثالث من يناير  2015 م .

m �لتحكيم عل م�شتوى �لدولة  :خلل �لأ�شبوع �لأول من �شهر فرب�ير  2015 م .
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)7( أولمبياد 
التربية اإلسالمية

أهداف المسابقة : 
1. رعاية �لطلب ذوي �لقدر�ت �لعليا يف �لتفكري �لعلمي.

2.  �إع���د�د فرق �لطلبة �لقادرين على متثيل �لدول���ة يف �لأوملبياد �خلليجي و�لعاملي يف 
�لأحياء.

3. ت�شجيع قدر�ت �لإبد�ع و�لبتكار لدى �لطلبة.
4.  تنمي���ة �جتاهات �لطلبة نحو مادة �لأحياء كاأحد �أه���م ركائز �لتطور �حل�شاري يف 

هذ� �لع�شر.

المستهدفون :
ط���لب وطالبات مرحل���ة �لتعليم �لثانوي يف جميع �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة على 

م�شتوى �لدولة .  

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f�ملنطقة �لتعليمية f�لوز�رة .

فكرة المسابقة :
m يتناف�ص �لطلبة �ملر�شحون ب�شورة فردية يف �مل�شابقة.

m  ميثل كل منطقة تعليمية  فريق مكون من ) 10 ( ع�شرة من �لطلب / �لطالبات، 
بحي���ث ل يل���زم مر�جعة جن�ص �لطلب���ة �ملمثلني للفريق ، وميك���ن للمنطقة  �ختيار 
فريق �لحتياط بحيث يبقى يف �ملنطقة �إذ� ذهب فريق �ملنطقة كله للم�شابقة على 

م�شتوى �لدولة .
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تق���وم �ملنطقة �لتعليمية باختيار �لفريق �ملمث���ل للمنطقة ، ولتوجيه �لرتبية �لإ�شلمية 
يف �ملنطقة �ل�شلحيات �لكاملة يف ت�شميم بر�مج �لتدريب و�أ�شاليب �لت�شفيات �ملنا�شبة 

يف �ملنطقة  .
m يتم �لتناف�ص يف �إطار فرعني للم�شابقة كالتايل :

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

آلية التنفيذ :
m  تقوم �ملدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة ، 

ويتم ت�شجيل �لر�غبني يف �مل�شابقة لدى معلم �لرتبية �لإ�شلمية .
m  يق���وم بتدريب �لطلب���ة �مل�شاركني معلم���و �لرتبي���ة �لإ�شلمية باملدر�ش���ة بالتن�شيق 

و�ملتابعة مع موجهي �ملادة باملنطقة .
m  تقوم وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية  باملجال�ص و�ملناطق �لتعليمية بالتن�شيق 
و�ملتابع���ة م���ع موجهي �مل���ادة لت�شكيل جلنة حتكي���م على م�شت���وى �ملنطقة و�ختيار 
�أف�ش���ل ع�شرة من �لطلبة للت�شابق عل���ى م�شتوى �لدولة ، وتر�شل �لأ�شماء �إىل ق�شم 
�لأن�شط���ة �لتناف�شية باإد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة بدبي ، 

ون�شخة �إىل �لتوجيه �لأول للمادة .
m   يق���وم ق�ش���م �لأن�شطة �لتناف�شية  ب���الإد�رة بالتن�شيق مع موج���ه �أول �ملادة لت�شكيل 

جلنة حتكيم على م�شتوى �لدولة .
m  يت���م و�شع �أ�شئل���ة �لت�شفيات �لنهائية مبعرفة �ملوجه �لأول للمادة ، وميكن �لتعاون 
م���ع جامعات �لدولة يف تنفيذ �لت�شفيات �لنهائية ، على �أن تقي�ص �لأ�شئلة �لنظرية 

و�لعملية �ملهار�ت و�لقدر�ت �لعليا للطلبة ، وتتنا�شب مع �أ�شئلة �لأوملبياد �لدولية.
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موضوعات أولمبياد التربية اإلسالمية:

أواًل: الجانب التحريري )60( درجة:

املو�ســــــــــــــــــــــوعاتالق�سمم

وية
لنب

رية �
ل�ش

�

�شور من �ملجتمع �لعربي �جلاهلي.
�لن�شب و�ملولد و�لن�شاأة.

حياة �لنبي و�لر�شالة و�لدعوة.
�لدعوة �جلهرية و�إيذ�ء �مل�شركني للنبي عليه �ل�شلم.

دخول كبار �ل�شحابة يف �لإ�شلم.
�ملقاطعة �لعامة وعام �حلزن.

�لدعوة للإ�شلم خارج مكة وحادثة �لإ�شر�ء و�ملعر�ج.
بيعتا �لعقبة �لأوىل و�لثانية وطلئع �لهجرة.
�لعهد �ملدين عهد �لدعوة و�جلهاد و�لنجاح.

غزو�ت �لر�شول عليه �ل�شلم و�شر�ياه وبعوثه.
�شلح �حلديبية وعمرة �لق�شاء.

فتح مكة.
جناح �لدعوة وعام �لوفود ودخول �لعرب يف �لإ�شلم.

حجة �لود�ع ووفاة �لنبي عليه �ل�شلم.
�لبيت �لنبوي.

�ل�شفات و�لأخلق.
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ثانيًا: الجانب الشفهي: )20( درجة :
) 20 ( درجة للمقابلة �ل�شخ�شية.

ثالثًا: الكتاب المعتمد كمرجع أساسي : 

�لرحيق �ملختوم/ للموؤلف: �شفي �لرحمن �ملباركفوري
ميكن حتميله من �لإنرتنت من هذه �ملو�قع:

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

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

www.4kotob.com/كتاب-�ل... 

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

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

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
�لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لثالث  من يناير 2015م  .  -  1

�لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثالث من مار�ص 2015م .  -  2

التكريم على مستوى الدولة :
) �أ ( طلب وطالبات بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص .

m يكرم �لطلب �لفائزين باملر�كز �خلم�شة �لأوىل على م�شتوى �لدولة .
m يكرم �لطالبات �لفائز�ت باملر�كز �خلم�شة �لأوىل على م�شتوى �لدولة .

 ) ب (  يك���رم �ملدر����ص ) �ملعل���م ( وم�ش���رف �لتدري���ب ) �ملوج���ه ( يف كل م�شتوى من 
�مل�شتويات �ل�شابقة .
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)8( أولمبياد
 التـــــــــــاريخ

أهداف المسابقة :

-  �إب���ر�ز دور �لآباء �ملوؤ�ش�شني للإحتاد وح���كام �لإمار�ت �حلاليني من خلل مهار�ت   1

�لتاريخ.
-  �لإ�شهام يف �لعناية بالتاريخ و�ملحافظة عليه و�لرتقاء باأجمادنا وبطولتنا.  2

- ربط �ملتعلم مبا�شيه وحا�شره في�شعر بجمال �ملا�شي وعر�قة �حلا�شر.  3

4 - تعزيز جمال �لتو��شل بني �لآباء و�لأجد�د و�لأبناء فيما حققته من �إجناز�ت عريقة.

- �إك�شاب �ملتعلم خرب�ت ومعارف متنوعة عن �لتاريخ �حلديث و�ملعا�شر.  5

- �لعمل على تاأكيد وتر�شيخ �لهوية �لوطنية.  6

- �إثر�ء خرب�ت �ملتعلمني وتنمية مهار�تهم �لعقلية و�لأد�ئية.  7

- بث روح �لتناف�ص �ل�شريف بني �ملتعلمني و�كت�شاف �ملوهوبني منهم.  8

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة.

المستهدفون:
ط���لب وطالب���ات مرحل���ة �لتعليم �لثان���وي �ملنت�شب���ني �إىل �لأندية �ملدر�شي���ة يف جميع 

مد�ر�ص �لتعليم �لعام و�خلا�ص على م�شتوى �لدولة . . ومد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا . 

شروط المسابقة :

m �أن يكون �لطالب �أو �لطالبة من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
m  �أن يكون �لطالب �أو �لطالبة م�شجًل �شمن �ل�شفوف )12-10( يف �لعام �لدر��شي 

2015/2014م.

m �ملد�ر�ص �خلا�شة معنية بهذه �مل�شابقة كنظري�تها من �ملد�ر�ص �حلكومية.
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فكرة المسابقة :

m يتناف�ص �لطلب �ملر�شحون ب�شورة فردية يف �مل�شابقة. 
m  ير�شح من كل مدر�شة طالبني �أو طالبتني من �ملرحلة �لثانوية للم�شاركة يف �أوملبياد 

�لتاريخ �لوطني على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية �لو�حدة.
m  يحق لكل منطقة تر�شيح ثلث من طلبة مد�ر�شها �حلكومية �أو �خلا�شة للم�شاركة يف 
�مل�شابقة لتمثيلها على م�شتوى �لدولة على �أن يكونو� حا�شلني على �أعلى �لدرجات يف 

�لت�شفية على م�شتوى �ملنطقة ب�شرط �أّل تقل درجة �لطالب / �لطالبة عن  90%. 

موضوعات المسابقة :
عب���ارة عن �أ�شئلة مو�شوعية ذ�ت علقة باملهار�ت و�خلرب�ت �لتاريخية و�لوطنية �لتي 

�كت�شبها �لطلب يف مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي مثل:
m ح�شارة منطقة �لإمار�ت، و�ملوروث �ل�شعبي.

m تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وجهود �لآباء �ملوؤ�ش�شني للحتاد.
m تاريخ �لوطن �لعربي �حلديث و�ملعا�شر.

m �لتاريخ �لإ�شلمي.

آليات التنفيذ :
المرحلة األولى: )على مستوى المدرسة(

m  تقوم �ملدر�شة بت�شجيل �لطلبة �لر�غبني يف �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة بعد �لإعلن عنها 
بالطرق �ملتاحة يف �ملدر�شة. 

m  تق���وم �ملدر�شة باختيار �لطلبة �لذي���ن �شيمثلونها على م�شتوى �ملنطقة على �أل يزيد 
عددهم عن )طالبني/طالبتني(.

m  يق���وم معلمي �لتاري���خ بتدريب هوؤلء �لطلبة �لذين يت���م �ختيارهم مبعرفة �لتوجيه 
و�إد�رة �ملدر�شة.
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m  تق���وم �إد�رة �ملدر�ش���ة باإعلم ق�ش���م �لأن�شطة يف �ملنطقة �لتعليمي���ة باأ�شماء �لطلبة 
�لر�غبني يف �مل�شاركة وذلك خلل �لأ�شبوع �لثاين من �شهر يناير 2015م.

المرحلة الثانية: )على مستوى المنطقة(

m  ت�ش���كل جلن���ة مبعرفة �ملنطق���ة ملادة �لتاري���خ لإد�رة �ش���وؤون �مل�شابقة عل���ى م�شتوى 
�ملنطقة. 

m  تعق���د �للجنة �مل�شرف���ة على م�شت���وى �ملنطقة �جتماع���ًا تنويريًا للطلب���ة �مل�شاركني 
لتعريفه���م بالإجر�ء�ت �خلا�شة بامل�شابقة قب���ل وقت كاف من �إجر�ء �مل�شابقة على 

م�شتوى �ملنطقة.
m  يت���م �إج���ر�ء �مل�شابقة عل���ى م�شت���وى �ملناطق �لتعليمي���ة بني �لطلب���ة �مل�شاركني من 
مد�ر����ص �ملنطق���ة يف �لوقت و�ملكان �ملحددين بالتن�شيق م���ع �إد�رة كل منطقة حتت 

�إ�شر�ف �لتوجيه �لأول وق�شم �لأن�شطة �لطلبية. 
m  تر�ش���ل �ملنطق���ة �لتعليمية �أ�شماء �لطلب���ة �لفائزين على م�شت���وى �ملنطقة �لتعليمية 
�إىل �إد�رة �لأن�شط���ة و�مل�شابق���ات �لعلمية بوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم ون�شخة منها �إىل 

�لتوجيه �لأول ملادة �لتاريخ.

المرحلة الثالثة: )على مستوى الدولة(

m  يت���م و�شع �أ�شئلة �أوملبياد �لتاريخ على م�شتوى �لدولة باإ�شر�ف �ملوجه �لأول و�للجنة 
�مل�شكلة من موجهي �لتاريخ.

m  يعق���د �ختب���ار عام للطلب���ة �مل�شاركني على م�شت���وى �لدولة يف وق���ت ومكان حتدده 
�للجنة �مل�شرفة بالتن�شيق مع �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية يف وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم.
m  تق���وم �للجنة �ملركزية �مل�شكلة بالإ�شر�ف على �لت�شفيات �لنهائية وت�شحيح �أور�ق 

�أ�شئلة �لأوملبياد و�إعلم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالنتائج.
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التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة: �لأ�شبوع �لثالث فرب�ير 2015م.
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة: �لأ�شبوع �لثاين من �بريل 2015م. 

مستوى التكريم :

m   يت���م تك���رمي �لطلبة �لفائزي���ن باملر�كز �لثلث���ة �لأوىل )بغ�ص �لنظ���ر عن �لنوع( 
ومعلميهم وجلان �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة. 

m  يتم تكرمي �لطلبة �لفائزين باملر�كز �خلم�شة �لأوىل )بغ�ص �لنظر عن �لنوع( على 
م�شتوى �لدولة.
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)9( أولمبياد 
الروبوت الوطني

أهداف المسابقة :

-   ربط �لروبوت باملو�د �لعلمية و تفعيل دوره .  1

-   تدريب �ملتعلمني على مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي .  2

-   تدريب �ملتعلمني على مهار�ت �لتفكري �ملنطقي با�شتخد�م �مناط �لتعلم.  3

-   رفد �ملجتمع بعقول وطنية قادرة على مو�جهة �لتحديات �لتكنولوجية .  4

-   تاأهيل فريق وطني للم�شاركة يف �ملناف�شات �لدولية للروبوت .  5

-    �كت�شاف و �شقل �ملبدعني و �ملبتكرين يف عامل �لروبوت لتوجيه و رعاية م�شار�تهم   6
�مل�شتقبلية.

شروط المشاركة في األولمبياد :
m  �أن  يكون �مل�شاركني من طلبة مد�ر�ص وز�رة �لرتبية و �لتعليم �حلكومية و �خلا�شة 

يف �لعلم �لدر��شي 2015/2014.
m  �أل يزيد عمر �لطالب عن 18 عامًا.

m  �أن يكون �أع�شاء �لفريق من نف�ص �لفئة �لعمرية.
m  �أل يتجاوز عدد  �أع�شاء �لفريق عن 3 طلب و ل يقل عن 2 طالب .

m  ل يحق للطالب �مل�شاركة يف �أكرث من جمال .
m  يحق للمدرب �مل�شاركة باأكرث من فريق يف كل جمال  .

m ت�شتبعد �لعمال �لغري مطابقة لل�شروط.
m �لأ يتعدى حجم �مل�شروع 150 �شم فقط

m ت�شتبعد �لعمال �لغري 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 المجـــال اإلبـــــداعي ) المجـال المفتوح ( تحت شعار المناخ 
وتفعيل الطاقة 

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

5 حد�ثة �لفكرة 1
10 قابلة للتطبيق 2

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

10 متانة �لت�شميم ) �ملج�شم ( 4

10 ت�شميم �لروبوت خال من 
�لتعقيد  5

اآلية 
تنفيذ 
امل�سروع

فكرة 
امل�سروع

دور 
اع�ساء 
الفريق 15

تقدمي تقرير ي�شم دور �ع�شاء 
وفك���رة  �مل���درب  و  �لفري���ق 
�مل�ش���روع و �آلي���ة تنفيذ �مل�شروع  
وبرجمت���ه   �مل�ش���روع  �أج���ز�ء  و 

موثقة �مل�شارد و�ملر�جع

6

10 ترويج �مل�شروع  )بو�شرت ، برو�شور 
)...، 7

5 عمل عر�ص تقدميي للم�شروع 8
5 عمل فيديو �أثناء ت�شغيل �لروبوت  9

5 �لن�شج���ام بني �ع�ش���اء �لفريق و 
�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 10

15 متكن �ملتعلمني من �ملادة 
�لعلمية. 11

100 املجموع 12
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ثانيًا : مجال سوكر ) كرة القدم ( :
m �شروط قبول �لفريق )�حلار�ص و �لهجوم ( للمباريات .

m تركيب �لروبوت خلل �شاعتني من بدء �لرتكيب .
m مقا�ص �لروبوت ل يتجاوز 22 �شم عر�شًا 22 �شم طوًل.

m ل يتجاوز وزنه كيلو.
m عدم جمادلة جلنة �لتحكيم يف �لقر�ر �أثناء �لتحكيم.

الفريق الفائز ل نعم املعيار م

1  ل يجوز للروبوت �أن يحتكر �لكرة بد�خله

�لكرة يجب �أن تكون مرئية 2

ل يجوز للروبوت �أن يغطي �لكرة باأكرث من �لن�شف 3

4 ل يجوز حتريك �لكرة قبل �شماع �شافرة بدء �ملبار�ة 

عندما  يبدء �لروبوت مب�شك بالكرة يجب �أن تتحرك معه 
من حلظة �مل�شك حتى �لإفلت  .

5

يجب على �حلار�ص �لتحرك يف جميع �لجتاهات على �لكرة 6

 ي�شمم �لروبوت من �أجل �للعب بروح ريا�شية و دون �إ�شابة 
�خل�شم باأذى �أو حتطيمه ) عدو�ين ( .

7

8 يجوز للروبوت  �حلار�ص �أن يتحرك  يف  جميع �نحاء �مللعب

يجب �أن تكون جدر�ن �ملرمي ممتدة �إىل نهاية �مللعب حتى 
ل ت�شل �لكرة خلف �ملرمى

9

10  يتم متديد جميع �أجز�ء �لروبوت عند �لقيا�ص قبل �ملبار�ة

11 يجب �أن تكون �أبعاد �لروبوت  �لطول و �لرتفاع22 �شم

12 يجب �أن ل يزيد وزن �لروبوت عن 1 كيلوجر�م   

13 ل يجوز ��شتخد�م مو�د مثل �ملو�د �لل�شقة �أو �لربغي

وقت �ملبار�ة ع�شر دقائق �أو خم�ص دقائق ح�شب ر�أي �حلكم 14

خ�شارة فوز نتيجة �ملبارة 15

تنهي �ملبارة باأحر�ز ) 10 (  �أهد�ف 16

�لفريق �ملن�شحب ي�شجل علية ) 10 ( �أهد�ف 17

يجوز للحكم �أن يتحاور مع �لفريق يف �لربجمة و�مليكانيكه 18

�لبدء يف  قبل  �لربوت  لرتكيب  �شاعتني  �لفريق  �عطاء  يتم 
�ملناف�شة

19
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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
��شتخد�م حقيبة

 Power A Simple Machine  / NXT 9797
1

10 حد�ثة �لفكرة 2

15 �مكانية �لتطبيق 3

15 متكن �أع�شاء �لفريق من �لفكرة 4

20 �لن�شجام بني بني �أع�شاء �لفريق و �لعمل 
بروح �لفريق �لو�حد. 5

5 تو�شيح دور �ملدرب  6

10
تقدمي مطوية ت�شم �هد�ف �مل�شروع 

و فكرة �مل�شروع و  دور و مهام �أع�شاء 
�لفريق .

7

10 بو�شرت للم�شروع ي�شم �شعار �لوملبياد و 
فريق �لعمل 8

100 �ملجموع 9

مالحظة :
�أن يكون �لعمل من �أد�ء �ملتعلمني .. ول يجوز للمعلم �لتدخل �أثناء �لتحكيم .
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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�ص مبادىء �لهوية �لوطنية1
تنفيذ ور�ص لأولياء �لأمور و �لطلبة و �ملجتمع �ملدر�شي و �ملحلي 2
مهارة �ملتعلمني يف بناء و ت�شميم مناذج خمتلفة ي�شتطيع من خللها حل �مل�شكلت �لبيئة 3
ت�شنيف فرق �لعمل على ح�شب �ملهار�ت �لتي ميتلكها من ت�شميم و برجمة و توجيه و لغة4
تفعيل ��شتمارة ع�شوية نادي �لروبوت.5
عمل تقارير  و حتاليل دورية موثقة6
 تطبيق وتفعبيل دور �لروبوت يف �ملو�د �لدر��شية7
عمل خطة ت�شغيلة لنادي �لروبوت.8
�إعد�د معايري لأع�شاء نادي �لروبوت و �لفريق9

�حل�شور و �مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت و �لفعاليات �ملتعلقة بالروبوت10
�لتنمية �ملهنية )دور�ت ،منتديات ،ور�ص عمل،...�ألخ (11
�إعد�د خطة تدريبية للمد�ر�ص �ملحيطة و �لتعاون مع �ملعلمني يف جمال �لروبوت.12
د�فعية �مل�شرف  و �لأع�شاء يف �لتدريب و �لإ�شر�ف على �لنادي 13
دور �إد�رة �ملدر�شة يف دعم �ن�شطة نادي �لروبوت.14
�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 15
تنمية مهارة �ملتعلمني يف علوم �لروبوت.16
تفعيل دور �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية يف دعم نادي �لروبوت17

املجموع

التقدير
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جدًا

80-89

جيد

70-79

�سعيف

50-59

املالحظاتتو�سيات اللجنة

�لنتيجة

توقيع �أع�شاء �للجنة
...........................
............................
.............................
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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�ص مبادىء �لهوية �لوطنية1
تنفيذ ور�ص لأولياء �لأمور و �لطلبة و �ملجتمع �ملدر�شي و �ملحلي 2
مهارة �ملتعلمني يف بناء و ت�شميم مناذج خمتلفة ي�شتطيع من خللها حل �مل�شكلت �لبيئة 3
ت�شنيف فرق �لعمل على ح�شب �ملهار�ت �لتي ميتلكها من ت�شميم و برجمة و توجيه و لغة4
تفعيل ��شتمارة ع�شوية نادي �لروبوت.5
عمل تقارير  و حتاليل دورية موثقة6
 تطبيق وتفعبيل دور �لروبوت يف �ملو�د �لدر��شية7
عمل خطة ت�شغيلة لنادي �لروبوت.8
�إعد�د معايري لأع�شاء نادي �لروبوت و �لفريق9

�حل�شور و �مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت و �لفعاليات �ملتعلقة بالروبوت10
�لتنمية �ملهنية )دور�ت ،منتديات ،ور�ص عمل،...�ألخ (11
�إعد�د خطة تدريبية للمد�ر�ص �ملحيطة و �لتعاون مع �ملعلمني يف جمال �لروبوت.12
د�فعية �مل�شرف  و �لأع�شاء يف �لتدريب و �لإ�شر�ف على �لنادي 13
دور �إد�رة �ملدر�شة يف دعم �ن�شطة نادي �لروبوت.14
�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 15
تنمية مهارة �ملتعلمني يف علوم �لروبوت.16
تفعيل دور �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية يف دعم نادي �لروبوت17

املجموع

التقدير
متميز

95-100

ممتاز

90-94

جيد جدًا

80-89

جيد

70-79

�سعيف

50-59

املالحظاتتو�سيات اللجنة

�لنتيجة

املالحظات

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

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

التاريخ

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



 


