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 -1تقديم
في إطار السعي إلى تطوير والرفع من مستوى مادة الفيزياء والكيمياء وتحفيز وحث التالميذ على االھتمام
بھا واإلسھام في جودة التعليم . ،عمدت الجمعية المغربية ألساتذة العلوم الفيزيائية إلى إجراء أولمبياد الفيزياء
الكيمياء.
 - 2األھداف
تتحدد األھداف من إعداد ھذا اإلطار المرجعي في :
 توحي..د الرؤي..ة ب..ين مختل..ف المت..دخلين المعني..ين بوض..ع امتح..ان األولمبي..اد ح..ول م..ا يج..ب أن يس..تھدفه
االمتحان ؛
 السعي إلى الرفع من صالحية مواضيع االمتحانات عب.ر الرف.ع م.ن تغطيتھ.ا للمنھ.اج الدراس.ي الرس.مي
وتمثيلھا له  ،وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص؛
 توحيد المرجعيات بالنسبة لك.ل المت.دخلين والمعني.ين لجع.ل امتح.ان األولمبي.اد يق.وم عل.ى أس.اس تعاق.دي
بين جميع األطراف المعنية ،المتعلمين واللجان التربوية المكلفة بإعداد المواضيع؛
 توفير سند لتقويم مواضيع االمتحانات؛
 توفير موجھات لبناء مواضيع االمتحانات المرتكزة على مضامين المنھاج الدراسي والكفايات األساس.ية
المرتبطة به.
 – 3بنية اإلطار المرجعي المتحان األولمبياد
يستند أساسا وضع ھذا اإلطار المرجعي على:

• التوجيھات التربوية والبرامج الخاصة بمواد التعليم الثانوي اإلعدادي
وذل..ك م..ن أج..ل التحدي..د ال..دقيق واإلجرائ..ي لمع..الم التحص..يل الدراس..ي النم..وذجي للمتعلم..ين لم..ادة
الفيزياء والكيمياء عند كل مرحلة من مراحل إنجاز األولمبياد .

المقررات الرسمية التي يستھدفھا االولمبياد :
-

مقرر السنة االولى من التعليم الثانوي االعدادي

-

مقرر السنة الثانية من التعليم الثانوي االعدادي

+

المراحل االقصائية

مقرر السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي
إلى حدود درس :

االقصائيات النيابية

الحركة والسرعة

مقرر السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي
إلى حدود درس :

االقصائيات االكاديمية

توازن جسم خاصع لقوتين

مقرر السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي
إلى حدود درس :
النھائيات

المقاومة الكھربائية -قانون أوم

المراجع:
•

التوجيھات التربوية والبرامج الخاصة بمواد التعليم الثانوي اإلعدادي

• ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮي  :أوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء 2013
اﻟﻬﺪف  :ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

•

ـ ﺧﻠﻖ روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
• اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻹﻋﺪادي ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
أﺷﻬﺮ  :ﻓﺒﺮاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎي

• اﻟﺰﻣﺎن :

• اﻟﻤﻜﺎن  :اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺜﻼث
 -اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ زﻣﻮر زﻋﻴﺮ

 -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى

 -اﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮاردة ﺑﻨﻲ اﺣﺴﻦ

• إﻋﺪاد اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ :
ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎزﻫﺎ  :ـ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ )ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ وأﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ(
ـ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
•

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼل اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ  :ﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،اﻷﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .

ـ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺠﻬﺔ الرباط سال زمور زعير ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺎت  ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ :
 – 1الرباط
3

– الخميسات

 – 2سال
 – 4الصخيرات تمارة

ـ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ  ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ :
 – 1نيابات)

،

،

،

( ................ :

 – 2نيابات)

،

،

،

( .................:

3

– نيابات)

،

،

( ..................... :

ـ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮاردة ﺑﻨﻲ اﺣﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ :
 – 1نيابة القنيطرة

•

 – 2نيابة سيدي قاسم

اﻹﺷﺮاف ﺧﻼل اﻟﻺﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت :
ـ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﻋﻀﺎء ﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

 – 3نيابة سيدي سليمان

ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺠﺎز :
 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :إﻗﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺜﻼث  ،ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻬﺪف اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﻣﺘﻔﻮق واﺣﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ:
ـ ﺑﺈﺟﺮاء إﻗﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ ) قبل  16فبراير (2013
إذا اﺳﺘﻌﺼﻰ إﺟﺮاء اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﺨﺘﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺗﻠﻤﻴﺬا واﺣﺪا ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﺼﺤﺐ ﻣﻌﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻪ وﻛﺬا ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ(.
 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺎت:
14h

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ

14h15 – 15h 15

عرض ) علمي او تحسيسي(................................

15h15 -15h 30

اﺳﺘﺮاﺣﺔ

15h30 – 17h

اولمبياد الفيزياء والكيمياء

ﺟﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ زﻣﻮر زﻋﻴﺮ
ﺗﺸﺮف ﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ الجھة
نيابة

الرباط

سال

الخميسات

الصخيرات تمارة

المركز
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ثا المنصور الذھبي

ثا الفقيه المريني

ثا عبد المالك السعدي

ثا عبد ﷲ الشفشاوني

ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﺘﺔ اﻷواﺋﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ

2013/03/02

ﺟﻬﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى
ﺗﺸﺮف ﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
المركز
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮاردة ﺑﻨﻲ اﺣﺴﻦ

2013/03/02
6

6

6

ﺗﺸﺮف ﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ثالث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
النيابة

نيابة القنيطرة

المركز
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﺘﺔ اﻷواﺋﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ

نيابة سيدي قاسم

2013/03/02

نيابة سيدي سليمان

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺘﺔ  :اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ )ﺑﻜﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ(

ﺗﺠﺮى ﻫﺬه اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت ب) ................................................ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮع اﻟﺤﻬﻮي ( ﻳﻮم 2013/04/ 06
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت :
14h –14h15

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ

14h15 – 15h

ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ..................................................................:

15h15 – 17h

أوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻳﺸﺎرك اﻵﺑﺎء و اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة
ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

عدد التالميذ المؤھلين للنھائيات من كل اكاديمية :
الرباط سال زمور زعير
6

الدار البيضاء الكبرى

الغرب الشراردة بني حسن

12

6

تجرى النھائيات ب ) :سيحدد الحقا( ......................................................يوم

2013/05/11

اإلشراف التربوي خالل النھائيات :

-

اإلستاذ محمد الھداري  :مفتش العلوم الفيزيائية بنيابة الخميسات ورئيس فرع الجمعية بنفس النيابة

-

األستاذ علي العقدي  :مفتش العلوم الفيزيائية )متقاعد( بجھة الغرب الشراردة بني احسن

-

أعضاء المكتب الوطني وأعضاء فروع الجمعية .

ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ :ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت .

