
   
  

 
 

العلمية  ر  و ا   املطلوبة  احملا لليافعني في  في  العلمي  د  ألوملبيا
للعام   لعلوم  وا لرياضيات   2022ا

أن ميتلك املهارات العامة املوضحة    األوملبياد العلمي لليافعنييجب على الطالب املشارك في  
 (. B)  الفقرة   ( وأن يلم باحملتوى املعرفي املوضح في Aفي الفقرة ) 

A   –   هارات العامة  املGeneral skills : 
 يجب على الطالب املشارك أن يكون قادراً على: 

 . scientific methods توظيف وشرح األساليب العلمية •
 .scientific terminology استخدام املصطلحات العلمية •
 .hypothesesوضع الفرضيات  •
 املستعملة الختبار الفرضيات.  methods/experimentsابتكار وصف دقيق للطرق والتجارب   •
 تقييم صحة مصادر املعلومات اخملتلفة مع االنتباه إلى أن بعضها قد يكون غير دقيق أو حتى خاطئ. •
 . graphsورسوم بيانية  diagramsومخططات   tablesعرض البيانات بشكل جداول  •
 املعطيات ونتائج التجارب.تفسير  •

B   –    احملتوى املعرفيContent Knowledge : 
 :   Scienceعلم األحياء  

 : Structure, properties and functionsالهيكل واخلصائص والوظائف    أوالً: 

 : Cellsاخلاليا   •
o مكوناتها. عضياتها و البنية األساسية للخاليا و 
o   والنباتية والبكتيرياالفروق بني اخلاليا احليوانية . 
o   وبروتينات كربوهيدرات  من  الكبرية  للجزيئات  احليوية  الكيمياء  في  أساسية  مفاهيم 

 ودهون وأحماض نووية. 
 : Parts of the bodyأجزاء اجلسم   •

o   تشريح ووظيفة األعضاء واألنسجة الرئيسية في احليوانات والبشر: الرئة والقلب والكلى
 اء احلسية واجللد والدم. والكبد واجلهاز الهضمي واألعض

o   خصائص العضالت Properties of muscles . 

 : Systemsاألنظمة    ثانياً: 

الطبيعة   • في  الدورات  عن  أساسية  ودورة    : cycles in natureمفاهيم  املياه،  ودورة  الكربون،  دورة 
 النيتروجني، ودورة األكسجني.... 

 : Ecologyعلم البيئة   •
o  مستويات التنظيم في احمليط احليوي biosphere. 
o العوامل املؤثرة على النظم البيئية ecosystems . 
o  االفتراس.... ومثل املنافسة   التآثرات بني الكائنات احلية 



   
  

 
 

o  الغذائية.السالسل والشبكات 
o  لبيئة وتأثيرها على األنظمة احلية. امللوثات في ا 

 احليوانات كأنظمة حية )الفيزيولوجيا احليوانية(:  •
o  مفهوم االستقالبmetabolism  وحتول املادة والطاقة في الكائنات احلية . 
o  املعرفة األساسية بوظائف أجهزة اجلسم الرئيسة: اجلهاز الهضمي وجهاز الدوران واجلهاز

 التنفسي وجهاز اإلطراح واجلهاز العصبي والغدد الصم.
 : Plant physiologyلفيزيولوجيا النباتية  ا  •

o  .التنفس وتبادل الغازات 
o .االمتصاص باجلذور واالنتشار والتناضح 
o .التركيب الضوئي 
o .عالقة النبات مع بيئته 

 : Development and Evolutionالتنامي والتطور    ثالثاً: 

 :  cell division  واالنقسام اخللوي   Cell cycleالدارة اخللوية   •
o  لالنقسام اخليطي املبادئ األساسية mitosis واالنقسام االختزالي meiosis . 
o .الصيغة الصبغية وتعدداتها 

 التكاثر في اإلنسان واحليوان والنبات:  •
o .األعضاء التناسلية واخلاليا اجلنسية 
o .)املبادئ األساسية لتكاثر النبات )الالجنسية واجلنسية 
o  أساسيات التنامي اجلنينيembryonic development . 

 علم الوراثة:  •
o   قوانني مندلMendel's laws. 
o .الكروموزومات 
o .اجلينات 
o  الطفراتmutations. 

 : Diseasesاألمراض   •
o  من الشائعة  لألمراض  املسببة  الدقيقة  األحياء  انتقالها:  وطرق  ومسبباتها  األمراض 

 جراثيم وفيروسات.
o  املناعي وظائف اجلهازimmune system . 
o  ت مبادئ اللقاحاprinciples of vaccine. 
o  الصادات احليويةantibiotics. 

 : environmental adaptation  استراتيجيات التكيف البيئي  •
o  .خصائص التكيف 
o  ...أنواع التكيف: البنيوي والفيزيولوجي والسلوكي 

 : Theory of evolutionنظرية التطور   •
o   االنتقاء الطبيعيnatural selection . 
o   .الداروينية اجلديدة 
o .دالئل التطور 

 



   
  

 
 

 : Chemistryالكيمياء  
 أوال: بنية املادة: 

 بنية اجلسيمات والذرات )نترونات، بروتونات، إلكترونات(          ·
 العناصر ، النظائر ، واملركبات         ·
 تركيب اجلزيئات           ·
 واملعلَّقات ملزائج، املواد الغروية،  ا         ·

 :  ثانياً: اجلدول الدوري
 بناؤه ومنحى تغير اخلواص في األدوار واألعمدة          ·

 ثالثاً: التفاعالت الكيميائية 
 املعادالت الكيميائية: موازنتها واألمثال الستوكيومترية أو التفاعلية          ·
 أنواع التفاعالت الكيميائية          ·
 إرجاع، التفككات احلرارية -أساس، تفاعالت األكسدة-تفاعالت التعديل حمض         ·
 

 : Physicsالفيزياء  
 : املوائع توازن  أوال:  
األوالني    –  قياس الضغطواحدات    –عالقة الضغط بداللة العمل في مائع    : في سائل أو غاز   الضغط  •

 جانسة. الضغط في السوائل املتنون قا –املانومتر  –املستطرقة  
 الظاهري. الثقل  –كلياً  جسم مغمور جزئياً أو دافعة أرخميدس املؤثرة في  : دافعة أرخميدس  •

 : احلركة والتحريك ثانياً:  
  –اإلزاحة  شعاع    –ة  الفاصلوفة  املسا  –اجلسم الساكن واجلسم املتحرك    -اجلسم املرجع  :احلركة  •

 التسارع الوسطي.  - اآلنيالتسارع  –الوسطية السرعة 
 السرعة بالفاصلة. عالقة  –: املسار احلركة املستقيمة املنتظمة  •
القوة بالثقل  عالقة    –ل  الثق  –الكتلة    –النيوتن    –ياس القوة  قواحدات    –: عناصر القوة  القوى والعمل •

القوة  حتليل    –القوى املتالقية    -الفعل ورد الفعلمبدأ    –قوة رد الفعل  -قوة الفعل  -القوىمحصلة    –
عناصر    –محصلة قوتني متوازيتني بجهة واحدة  عناصر    –املتوازية  القوى    –  متعامدتنيإلى مركبتني  

 لب.الساالعمل  – املوجبالعمل  –   متعاكستنيمحصلة قوتني متوازيتني وبجهتني
الفائدة    –املائل  املستوي    –واحملور  العجلة    –الروافع    –البكرة    –اإلسفني    –: الرافعة  البسيطة ت  اآلال •

 اآللية.
 الضوء والصوت ثالثاً:  
 في االنعكاس. ديكارت نونا قا –وانكساره   –ء  : انعكاس الضواالنعكاس واالنكسار •
  –احملدبة  املرآة    –املقعرة  املرآة    –املستوية  املرآة    –: اخليال احلقيقي واخليال الوهمي  املرايا والعدسات •

 التي تشكلها العدسات والتتي تشكلها املرايا. صفات األخيلة  -تشكيل األخيلة بالعدسات   قانون  
  –الضوء في املوشور  تبدد    –رئي  املالطيف    –في املوشور    الضوءتبدد    –: تعريف املوشور  تبدد الضوء •

 ة.اإلشعاعات غير املرئي  -البسيطالضوء  –املركب الضوء 
  –فوق الصوتية    األمواج  –املسموع  املدى    –الصوت  طابع    –الصوت  ارتفاع    –شدة الصوت    :الصوت •

 الصدى. –ت الصوتية ج حتاألموا
 : احلرارة وانتشارها رابعاً:  
 فاهرنهايت(   –كلفن  –سلسيوس  ) –احلرارة ساللم  –النوعية احلرارة  –يس احلرارة  : مقايدرجة احلرارة •
انتشار  طرق    –ارية  احلرالسعة    –رة املكتسبة  : العالقة بني تغير درجة احلرارة وكمية احلرااحلرارةكمية   •

 راري.احلالعزل  –احلرارة 



   
  

 
 

باحلرارة • األجسام  الطولي  متدد  التمدد  الظاهري    -احلجمي التمدد    –:    –احلقيقي  التمدد    –التمدد 
 . التمدد الطوليامل مع

 : الكهرباء خامساً:  
التياراملتواصل الكهربائي  التّيار • الكهربائي    -الكهرباءكمية    –  : شدة  التيار  املولد    –املتواصل  آثار 

  –الكمون الكهربائي  فرق  –ومة الداخلية ملولد  واملقا الكهربائية احملركة القوة  –ستمر  الكهربائي امل 
 .فولتمقاس 

املقاكهربائيةال قاومة امل • الكهربائية  :  املقاومة  ومة  مبعرفة  الكهربائية  املقاومة  قيمة  حساب 
 ووصلها على التفرع.املقاومات على التسلسل وصل  –أوم قانون  –النوعية 

 . كولون في التجاذب والتنافر الكهربائينيقانون  –بالدلك  : التكهرب  الكهرباء الساكنة •
 األرض والفضاء سادساً:  

  - القمر حول األرضحركة    –وتعاقب الليل والنهار  حركة األرض حول نفسها  :  األرض والقمر والشمس •
 املد واجلزر. -والكسوفاخلسوف   –حركة األرض حول الشمس   -الشهر القمري

 الشمسية واجملرة.اجملموعة  –: كواكب اجملموعة الشمسية  اجملموعة الشمسية  •
 : Mathematicsالرياضيات  

 ومحاور صفي السابع والثامن.   مفاهيم 


