
نعود الى الروتين
اكسليوماوليمبيادمع 

!نقلل الفجوات في التفكير



العودة الى 
الروتين

زيادة الدافع ات تقليل الفجو
في التفكير

التركيز على 
تطوير المهارات

للتفكيراكسليوماوليمبياد

تثير اهتمامالتياإلستراتيجيةلأللعابمسابقةعنعبارةالدوليالتفكيرأولمبياد
علىالقدرةوالذاتيوالوعيواإلبداعاالستراتيجيالتفكيرفيمهاراتهموتطّورالطالب
!...والمزيدالقراراتواتخاذوحلهاالمشاكلمواجهة

كسليومأولمبيادسمحي .عملًياوالتركيزوالمثابرةالتفكيرفيمهاراتهبإظهارطالبلكلا

االن بالذات
!من المهم التركيز على تطوير المهارات• 
الصعبةاألنشطة التعليمية التحديات وتركيز الطالب على •
تنمية دوافعهم•
حثهم على االشتراك في عملية مهمة من خالل مسابقة دولية•



قائمةنترنتاإلعبرشخصيةمسابقةاساسعلىالتفكيرأولمبيادقاميس
ومواجهةالنقاطكسبمنالمشاركونالطالبسيتمكن .األلعابعلى

!بهمالتي تناسالعمريةالفئةفيالعالمأنحاءجميعمنآخرينطالب

:مسابقات بالتوازي حسب التقسيم التالي4تجري 
لطالب الصفين األول والثاني: 1مباراة•
لطالب الصفين الثالث والرابع: 2مباراة •
لطالب الصفين الخامس والسادس: 3مباراة •
لطالب الصفين السابع والثامن: 4مباراة •

مستوى الصعوبة
العمريةلفئةلوفًقامسابقةكلفيالصعوبةومستوىاأللعابتصميمتم

واالهتمامالتحديلضمانللطالب

المرونة القصوى
كمنخاللهاالطالبسيتمكنو أيامسبعةالمسابقةستستمر مالإ
أوكمبيوترجهازأيمنمتاحةالمسابقة .فرديةبوتيرةالمسابقةتحديات

فياوالمدرسةفيسواءاللعبمنالطالبوسيتمكنمحمولجهاز

.المنزل
الموقعىعلالنتائجلوحةفيالنتائجتحديثسيتم

شكل المسابقة
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التفكيرمفاهيممنمتنوعةمجموعةعلىمسابقةكلستركز

المهارات والمواضيع

4مباراة 3مباراة 2مباراة 1مباراة

الصفوف السابع والثامن الصفوف الخامس والسادس الصفوف الثالث والرابع الصفوف األول والثاني

مفاهيم التفكير

مرونة التفكير•
القدرة على تجاهل المشتتات•
اتخاذ القرارات•

مفاهيم التفكير

حسم ذاتي•
تمهيد الطريق•
كشف النقاط األهم•

مفاهيم التفكير

التفكير الحسابي•
استخدام نقاط الدعم المركزية•
الحل من النهاية الى البداية•

مفاهيم التفكير

المشكلةيد جوهر تحد•
طريقة المحقق لحل المشاكل•
تحديد ترتيب العمليات•
العمل بالفريق•

األلعاب االوليمبية األلعاب االوليمبية األلعاب االوليمبية األلعاب االوليمبية



ألعاب تتناسب 3الطالب يتلقى 
قد ل. مع الفئة العمرية الخاصة بهم
قمنا بدمج العاب البازل لحل 
ية المشاكل واأللعاب االستراتيج
يرة للتنافس ضد مستويات متغ

.من الذكاء االصطناعي

خطوة بخطوة-أولمبياد التفكير 

ونربحالمراحلونحلّ لعبن
والنقاطالنجوم

وتكراًرامراًرااللعبميمكنك
قدراتكموتحقيقالترتيبلتحسين

!الشخصية

همدرجاتلمتابعةبالطالبنرحب
الرسميالموقععلىوترتيبهم

!للمسابقة



للمسابقةالتسجيل. 1
1.6.2021:اغالق التسجيل1.4.2021: بداية التسجيل 

التحضيريالتدريب. 2
مجموعةفيللطالبمتاًحاللمسابقةالتحضيريالتدريبسيكون
14.4منابتداءً األشكالمنمتنوعة

أولمبياد التفكير الدولي: حدث القمة . 3
14.6.2021: إغالق المسابقة7.6.2021: نقطة االنطالق

نشر النتائج. 4
16.6.2021خبتاريالنهائيةبالنتائجالنتائجلوحةتحديثسيتم

خطوات4فيالتطبيق



سابقةللمالرسميالموقعدخولمنالطالبسيتمكنالتسجيلبعد
!انحاء العالمجميعمنآخرينطالبمعأسمائهمومشاهدة

سيتمكن الطالب من التمرن على العاب المسابقة واالستعداد
.من منتصف شهر ابريل وحتى نهاية شهر مايولالولمبياد

التسجيل للمباراة. 1
خطوات 4فيالتطبيق

بداية التسجيل
1.4.2021

اغالق التسجيل
1.6.2021



يمكن الوصول من اي جهاز 24/7متاح
حاسوب او جهاز محمول

ح يقّدم النصائ
يروطرق التفك

يعطي الطالب 
مالحظات فورية عن 

ادائهم

األلعابىعلالتعرفبغرضللطالبالنظامفتحسيتمالتسجيلبعد
!نفسهاللمسابقةاستعداًداواألدواتالتدريبوطرق

تقدم شخصي 
اي بوتيرة تناسب

طالب

:يمكن التمّرن بعدة طرق

تدريبات شخصية
.تناسبهمالتيالوتيرةواألوقاتفيمستقلبشكلللتدربللطالبمتاحالنظام

ورش عمل
.والنظاموالمنافسةالمنهجيةعنومقدمةتعريفيةعملورشةإلىالمدارسمعلميدعوةسيتم

الدرسخطط
لتركيز وتعلم خالل فترة االعداد لألولمبياد الجمع بين خطط الدرس االسبوعية التي سيتم فيها ايمكن 

.طرق تفكير متنوعة ، وإعطاء نصائح لمساعدة الطلبة على مواجهة التحدي األوليمبي

التدريبات التحضيرية. 2
خطوات4فيالتطبيق



افتتاح المسابقة
7.6.2021

!أسبوعلمدةوتستمريونيوشهرمنالثانياألسبوعفيالمسابقةستفتح
!تهملودومدرستهمالمشاركونالطالبيمثل

فيوضعهمسينتحأجلمنوتكراًرامراًراالمنافسةتحدياتوحلتناسبهمالتيةوتير بالالتقدممنوسيتمكنونرقميةتفكيرألعاب3ب الطالسيتلقى

.النتائجلوحة
.اللعبإعادةخاللمندرجاتهموتحسينتقدمهمبتتبعللطالبالنظاميسمح

وجودةالتقدمةتابعمنقاطجمعتفكيرألعاب 3
الحل

جالنتائتحسين
في أي وقت

اولمبياد التفكير الدولي-حدث القمة . 3
خطوات4التطبيق في 

انتهاء المسابقة
14.6.2021



لمسابقةاموقععلىالنهائيةالنتائجنشرسيتم•
16.6بتاريخ

منتتضالتيالكاملةالنتائجمشاهدةيمكن•
.بقةالمساجداولفيوالترتيبالنقاطاجمالي

هادةشعلىالمشاركينالطالبجميعسيحصل•
!ةتكريميمشاركة

نشر النتائج. 4
خطوات4التطبيق في 



سجلوا
!اليوم


