
 

  

 
 

 2022   لليافعني في الرياضيات و العلوم   السوري   ملبياد العلمي و ال 
 

   مقدمة -1

تكتشف بذور  قامة ورعاية أنشطة وفعاليات مختلفة  إل إطار بحثها عن التميز   في تسعى هيئة التميز واإلبداع  

 . الشخصي وعلى دورهم اجملتمعي ا ينعكس إيجاباً على تطورهموتدعمها مبالفراد التميز لدى 

وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن اكتشاف مهارات الطالب ومواهبهم في سن مبكرة، هو الطريقة املثلى لرعاية  

هذه املهارة واملوهبة والوصول بها إلى التميز، مع اعتبار كل متميز مشروعاً يحتاج لسنوات من املثابرة واملتابعة  

 علمي الصحيح. والدعم ورسم املسار ال

من النشطة التي حتث املتعلم وتولد عنده الرغبة في االكتشاف والتعلم الذاتي  يعتبر  الوملبياد العلمي  ومبا أن  

والتواصل مع   النقدي  والتفكير  دوره في   آلخر،  اوالتعاون  يؤدي  املقترن    فهو  العلم  بناء شخصية متكاملة بني 

 .من جهة أخرى مثل  في النشطة الالصفيةتامل  م املفتوحعالباملناهج والنشطة الصفية من جهة، وال

يشكل حتديات كبيرة  إن آلية تطوير املناهج وحتديث النشاطات الصفية آلية تتطلب اجلهد والوقت الكبيرين وهذا  

 أهمها:   مع التسارع في تطور العلوم أمامنا باملقارنة 

 للتطورات احلديثة للعلوم.  املدرسية عدم مسايرة محتوى الكتب العلمية -

 االعتماد على احلفظ اآللي للمعلومات مما أدى إلى لفظية التعليم -

معايير   - مراعاة  عدم  إلى  أدى  مما  مجزأة  صورة  في  املعلومات  املعرفة  تعليم  في  والتكامل  التتابع 

 العلمية.

 ى.التراجع النسبي ملادة علمية بسبب اهتمام الطالب بتحصيل املعلومات ملادة أخر -

 عدم إدراك املتعلم للترابط بني املعلومات العلمية والتكامل بينها. -

 : املسابقة أهداف   -2

الفريق، فالدافع اخلفي -1 التعاون وروح  وتعزيز  والتنافسية  الرياضية  الروح  وراء كل هذا تطوير    غرس 

 الثقة بالنفس والثقة في الفريق.

وإتاحة -2 الشابة  العقول  صقل  على  والعلومتطوير    العمل  الرياضيات  في  ورفدالفرق   مهاراتهم 

 الوطنية لألملبياد العلمي السوري باحلاالت الواعدة. 

بني الطالب تساعدهم على العمل نحو حتقيق هدف الوصول    علمية صحيةاملساعدة على خلق بيئة   -3

 إلى مجتمع أفضل.

 وقتهم.  تعلم كيفية موازنة النشطة مع املناهج الدراسية.فيصبحون أكفأ في إدارة -4



 

  

بأسلوب   للمتسابقني من خالل حل املشكالت  تطوير املهارات الفكرية والعلمية    -5

 thinking out of)ابتكاري وإبداعي واخلروج عن حل املشكالت بالسلوب العادي االتفاقي أو النمطي  

the box) 

ق مع العمر  اختبار معارف املتسابقني بأسئلة محفزة من خارج سياق املناهج الدراسية ومبا يتواف -6

 العقلي املتوقع للفئة املستهدفة. 

اجلمهورية   -7 ومتثيل  السوري  العلمي  الوملبياد  في  للمشاركة  املؤهلة  املتسابق  عند  املهارات  تطوير 

 العربية السورية في املسابقات العاملية. 

 محصالت التعلم:  -3

يتوافق مع املفردات العلمية  أن يكون على دراية باملصطلحات العلمية الساسية واستخدامها مبا   -

 السابقة.

 أن يكون قادراً على فهم واستيعاب الفرضيات والنظريات العلمية.  -

 أن يكون قادراً على استخدام التحليل وربط الظواهر غير املألوفة ضمن املعارف املطلوبة. -

 اضية.أن يكون قادراً على تطبيق املعارف العلمية ضمن إطار رياضي يتوافق مع معرفته الري -

 أن يكون قادراً على تطوير مصطلحاته العلمية والتعبير عنها بلغٍة واضحة ودقيقة. -

 أن يكون قادراً على حل املشكالت بطريقة إبداعية. -

 شروط التقدم  -4

 من طالب الصف السابع أو الثامن  أن يكون املتقدم 

   التسجيل:   ة طريق  -5

 قابلية التمديد(   مع نيسان    22آذار وحتى    22)يتم فتح باب التسجيل من  

املرشح (  Google Form)ليس  لكتروني  إموقع    عبرالتسجيل    يجري يُدخل  الشخصية    حيث  البيانات 

ومنها   للطالب املطلوبة  شخصية  رسالة  و  صورة  تصل  بحيث  خليوي     املستخدم باسم  تأكيد  رقم 

 كي يجري التحقق من هوية املسجل،  و كلمة السر 

b)  اختبار القبول : 

 للمادة الواحدة(يومني  يل بناءاً على أعداد الطالب، ومت احتساب  على أن يتم التعد أيار    13أيار ولغاية    8من  ) 

عبارة عن   مه   التي   سئلةال  من   مجموعة وهو  الرياضي ضمن  اترصد  والتحليل  املنطقي  التفكير  رات 

 الصف الثامن.  حتى نهاية العام العلمية املوجودة في منهاج التعليم  املعارف

 طبيعية.  العلوم ال، في سؤاالً  18يتألف من ودقيقة،   45مدة االختبار  : اختبار العلوم 



 

  

من   ويتألف  محاور  سؤاالً،    18دقيقة،  في  االختبار  الرياضيات اختبار   مدة   :45  

 .  الرياضيات اخملتلفة من جبر وهندسة

 .سؤاالً  18دقيقة، ويتألف من  45مدة االختبار : اختبار الفيزياء والكيمياء 

 :  تتضمن كل مجموعة أسئلة وفي كل اختصاص أسئلة من ثالث مستويات 

 درجات.  4 ولكل منها مستوى أول  أسئلة من -

 درجات. 5أسئلة من مستوى متوسط ولكل منها  -

 درجات. 6أسئلة من مستوى متقدم ولكل منها  -

فيخسر عندها الطالب  السؤال، أما اإلجابة اخلاطئة  درجة يحصل الطالب علىاإلجابة الصحيحة عند 

 درجة واحدة، وال يخسر الطالب وال يكسب عند عدم اإلجابة عن السؤال.

سيتم حتديد عدد املتأهلني للمرحلة الولى بناًء على درجات الطالب و على عدد الطالب املتقدمني بقرار  

 مجلس الشؤون العلمية، من 

 : مرحلة احملافظات  -6

  25حزيران الختصاص الفيزياء والكيمياء ويوم   18حزيران الختصاص علم الحياء ويوم     11)يوم السبت  

 حزيران الختصاص الرياضيات( 

كون هذا االختبار أسئلة قياس مهارات التحليل املنطقي و التفكير الرياضي ضمن مفاهيم علمية  يوس

تكون   العلمية  اللجان  السورياحمل   مستوحاة منتختارها  العلمي  الملبياد  في  املعتمدة  العلمية  و    اور 

هذه احملاور و  ، حيث تقوم الهيئة عند اإلعالن للمسابقة بتحديد  تناسب الشريحة العمرية املستهدفة

التنقيب عن هذه املفاهيم والتي غالبا ستكون موجودة    واملفاهيم املطلوبة و تترك للطالب حرية البحث  

 في صفوف دراسية متقدمة في املرحلة الثانوية.  

مختومة أو تسلسل دراسي  شخصية  يد مرفقاً بصورة  ق  خراجإ  امتحان املرحلة الثانيةيبرز الطالب عند  

 الطالب مرفقاً بصورة شخصية مختومة من املدرسة. مصدق من مدرسة 

 

 النهائية:   التصفيات مرحلة   -7

 ( 2022من شهر آب    21  –   20  –   19  –   18)أيام  

طالب في اختصاص علم الحياء و    50طالب في اختصاص الرياضيات و    50  ملرحلة هذه ايتأهل ل  حيث

سورية حيث يتم تقدمي اختبارات التصفيات  مستوى  على  )على الكثر(    طالب في الفيزياء والكيمياء   100

يومني أو  يوم  مدى  على  آب خالل    النهائية  مهارات شهر  تقيس  أسئلة  االختبارات  هذه  تكون  بحيث   ،  

احملاور  من    و املستوحاة أيضا التفكير املنطقي و التحليل الرياضي ضمن مجموعة أوسع من املفاهيم  



 

  

ن لالختبارات حتديد هذه احملاور و  عال إليتم عند ا العلمية املعتمدة في الملبياد العلمي و  

 .املفاهيم ليتسنى للطالب البحث و التعمق فيها أكثر

ممن حققوا عالمة أكبر متاماً من الصفر  عدد املشاركني    نصف ينال  و    حفل تكرمي  في يتم تكرمي الفائزين  

بالشكل تقدير موزعة  وشهادات  1)    : التالي  ميداليات 

12
ذهبيةمن      ميدالية   ،املشاركني يحصل على 

   1

6
1  ،من املشاركني يحصل على ميدالية فضية   

3
مع مراعاة  من املشاركني يحصل على ميدالية برونزية(     

 وتعطى شهادة التقدير بحسب ما جتده اللجنة العلمية مناسباً. حاالت التساوي.  

للرياضيات والعلوم املشاركة في املرحلة اليافعني أوملبياد  تصفيات  في    ميدالياتاحلاصلني على  لطالب  ل  يحق   -3

ث الولى من منافسااات الوملبياد العلمي السااوري. ولكثر من عام طاملا لم يصاال الطالب للصااف العاشاار حي

 نفسه.السوري يشارك بشروط منافسات الوملبياد العلمي 

 اإلعالن:   -8

شريط إخباري    –من خالل مجموعة من املواد اإلعالنية )فيديو  آذار    22من    ملبياد ابتداءً ويتم اإلعالن عن الس

 مقابالت على الراديو(  –بيان إعالمي   –إعالن تلفزيوني  –

 على املدارس االبتدائية للتسجيل في الوملبياد.باإلضافة إلى جوالت تطوعية 

 
 
 
 


