احملاور العلمية املطلوبة ملرحلة اختبارات املدارس
الكيمياء









أساسيات الكيمياء التي أخذها الطالب في املرحلة اإلعدادية وبداية الصف العاشر
تعتمد األسئلة املطروحة على االستنتاج والفهم لألساسيات في الكيمياء للوصول للجواب
الصحيح وال توجد األسئلة بالكتب التي درسها الطالب لكن تعتمد على املفاهيم التي تعلمها.
حسابات رياضية وحتويالت
موازنة املعادالت الكيميائية ومفهوم املول للذرات واجلزيئات واأليونات
مفهوم احلموض واألسس القوية والضعيفة
األمالح والتشكيل اإللكتروني للذرات
الروابط الكيميائية وذرة الكربون
الغازات بشكل مبسط جدا

الرياضيات
أربعة محاور أساسية في مسابقات الرياضيات عموما :اجلبر  ،Algebraوالتحليل التوافقي ،Combinatorics
والهندسة  ،Geometryونظرية األعداد  .Theory Numberما يطلب من الطالب في جميع املراحل حتى
االختبار املركزي هو امتالك مهارات التفكير املنطقي واستراتيجيات حل املسائل ضمن محتوى املناهج
املدرسية املعتمدة من وزارة التربية حتى نهاية الفصل األول من الصف األول الثانوي العلمي .وهذا يشتمل
على:
 .1اجلبر :
مهارات أساسية مثل تفريق العبارات اجلبرية ،وجتميعها ،وتعرف اجلذور ،واجملاميع واجلداءات ،وحل املعادالت
واملتراجحات وجمل املعادالت واملتراجحات (مبا يشمل اجلمل اخلطية والتربيعية .والعالقات بني اجلذور واألمثال
في حالة املعادلة مبا يشمل اجلمل اخلطية ،والتربيعية ،والكسرية واحلاوية على جذور وقيم مطلقة )
واملتراجحات من الدرجة الثانية).
 .2التحليل التوافقي:
طرائق العد األساسية وحتديدا املبدأ األساسي– ،مبدأ الضرب ،ومبدأ التجزئة –مبدأ اجلمع .التباديل والتوافيق
والتراتيب ،وفكرة االحتمال املنتظم .ومقدمة في مبادئ وطرائق اإلثبات الرياضي  .وخواص مجموعة األعداد
الطبيعية.
 .3الهندسة:
التعامل مع الهندسة في بعدين باستعمال طرائق الهندسة اإلقليدية ،التعامل مع الزوايا واألطوال،
واخلواص األساسية للمضلعات ،والدوائر ،و العالقات بني األشكال مثل التطابق والتشابه .ميكن أيضا
االهتمام بالهندسة التحليلية وجمل اإلحداثيات األفينية.
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 .4نظرية األعداد
قابلية القسمة في مجموعة األعداد الصحيحة ،األعداد األولية ،النظرية األساسية في احلساب ،متثيل
األعداد.

الفيزياء
 .1توازن املوائع





الضغط في سائل أو غاز  ،واحدات قياس الضغط ،األواني املستطرقة ،املانومتر.
قانون الضغط في السوائل املتجانسة.
دافعة أرخميدس.
الثقل الظاهري.

 .2امليكانيك























احلركة ،اجلسم املرجع  ،اجلسم الساكن ،اجلسم املتحرك  ،املسار  ،السرعة الوسطية.
عناصر القوة ،واحدة قياس القوة ،الكتلة ،الثقل.
محصلة القوى ،قوة الفعل ،قوة رد الفعل.
العمل املوجب ،العمل السالب.
اآلالت البسيطة :الرافعة ،املستوي املائل ،الفائدة اآللية.
اإلسفني -البكرات – الروافع.
العجلة واحملور.
القوى املتالقية ،حتليل القوة إلى مركبتني متعامدتني.
القوى املتوازية ،عناصر محصلة قوتني متوازيتني بجهة واحدة ،عناصر محصلة قوتني متوازيتني
بجهتني متعاكستني
القوة – محور الدوران  -ذراع القوة.
عزم ّ
املزدوجة – عزم املزدوجة – ذراع املزدوجة.
مركز ثقل جسم صلب.
شرط التوازن االنسحابي جلسم صلب.
شرط التوازن الدوراني جلسم صلب.
توازن جسم صلب.
التوازن املستقر  ،التوازن القلق  ،التوازن املطلق.
الثقالية.
الطاقة الكامنة
ّ
الطاقة الكامنة املرونية .
حتول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية وبالعكس.
مصونية الطاقة امليكانيكية.
الطاقة احلركية .
احلركة الدورية واالهتزازية ،الدور والتواتر.
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 .3الضوء والصوت واألمواج









انعكاس الضوء ،قانونا االنعكاس ،اخليال احلقيقي واخليال الوهمي ،صفات األخيلة التي تشكّلها
املرايا لألجسام أمامها.
قانونا ديكارت في االنعكاس .املرآة املستوية ،املرآة الكروية.
قانون تشكيل األخيلة بواسطة املرآة املقعرة.
العدسة -املوشور -تبدد الضوء في املوشور ،الطيف املرئي ،تبدد الضوء في املوشور ،الضوء املركب،
الضوء البسيط.
اإلشعاعات غير املرئية.
املوجة – املوجة العرضية – املوجة الطولية – طول املوجة – املوجة امليكانيكية – املوجة
الكهرطيسية –
سرعة انتشار املوجة .العالقة بني سرعة انتشار املوجة وطول املوجة.
شدة الصوت ،ارتفاع الصوت ،طابع الصوت ،املدى املسموع ،األمواج فوق الصوتية ،األمواج حتت
الصوتية ،الصدى.

 .4احلرارة والطاقة






كمية احلرارة درجة احلرارة مقاييس احلرارة ،السعة احلرارية ،احلرارة النوعية ،ساللم احلرارة ( سلم
سلسيوس -كلفن -فاهرنهايت)
تغير درجة احلرارة وكمية احلرارة املكتسبة.
العالقة بني ّ
طرق انتشار احلرارة.
متدد األجسام باحلرارة :اّلتمدد الطولي -التمدد احلجمي -التمدد الظاهري -التمدد احلقيقي -معامل
التمدد الطولي.
الطاقات املتجددة والطاقات غير املتجددة.

 .5الكهرباء واملغناطيسية










التيار الكهربائي املتواصل :شدة التيار ،كمية الكهرباء ،آثار التيار الكهربائي املتواصل.
ّ
املقاومة كهربائية حساب قيمة املقاومة الكهربائية مبعرفة املقاومة النوعية– قانون أوم  -األوم -
املقاومة ثابتة – املقاومة متغيرة  ،وصل املقاومات على التسلسل ووصلها على التفرع.
الفعال.
فرق الكمون – مقياس فولت ،ثنائي القطب الفعال وثنائي القطب غير
ّ
التحريض الكهرطيسي ،قانوني فارادي ولنز.
شعاع احلقل املغناطيسي ،خطوط احلقل املغناطيسي .
القوة الكهرطيسية.
مبدأعمل احملرّك الكهربائي.
حركية.
حتوالت الطاقة الكهربائية إلى طاقة
ّ
ّ
مبدأ املولّد الكهربائي.
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املعلوماتية
تكون األسئلة في هذا املستوى هي مجموعة من أسئلة اختيار من متعدد ،حيث ميثل كل سؤال عملية
ذهنية أو منطقية أو حسابية يجب على الطالب حلها .ميكن أن تكون بعض األسئلة باللغة العربية
وبعضها باللغة االنكليزية .الهدف من األسئلة في هذه املرحلة هو اكتشاف الطالب ذوي اإلمكانيات
والتكيف مع طبيعة اسئلة غير مألوفة
الذهنية وذوي القدرة على اكتساب املهارات العملية بسرعة عالية
ّ
ملا لهذه املهارات من تطبيقات في األوملبياد العاملي.
علم األحياء
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اخللية والوراثة والتطور
وظائف التغذية
املناعة والتربية الصحية واستمرارية احلياة
البيئة والتنوع احليوي
التصنيف احليواني والتصنيف النباتي
االستقالب – التركيب الضوئي  -التنفس
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