
طرّيةأفيأالّرياضياتأأملبيادةوأالأ
ُ
أالق

ّ
الثأحت

ّ
فوفأمنأالث اسعأأىللصُّ

ّ
أالت

أأأ2023لعامأ
 

الث حتّ األوملبيادة مخّصصة 
ّ
الب من الّصف الث

ّ
 ى الّصف الّتاسع، للبنين والبنات. للط

الب مفتوح لجميع  االشتراك هائّيات.ومرحلة النّ االنترنيت   مرحلَتي تصفية عبر في ثالث مراحل، ّم األوملبيادة تت
ّ
الط

 ومّجانّي في جميع املراحل.  ،في األجيال املالئمة

     .تتّم بالّتعاون مع معهد وايزمن للعلوماألوملبيادة 

نّفذ س املرحلة األولى لألوملبيادة •
ُ
 3.11.22 وحّتى 6.10.22 منفي الّتواريخ ت

•  
ّ
الب ال

ّ
تي  للمرحلة الثانية استدعاؤهم، يتّم املرحلة األولىيحصلون على نتائج عالية في سذين الط

ّ
، وال

نّفذ عن ُبعد.
ُ
  ت

ّ
   الحًقا. انيةُيعلن عن موعد املرحلة الث

 في الجامعات في أنحاء البالد. ُيعلن عن املوعد الحًقا.تكون مرحلة الّتصفية لألوملبيادة  •

له حفل في معهد وايزمان للعلوم في األوملبيادة ليوم رياضّياتتتّم دعوة الفائزين  •
ّ
ذي يتخل

ّ
توزيع  ، وال

 في الرياضّيات.  الجوائز، محاضرات وفعالّيات

رصة للفائزين من املرحلة اإلعدادّية  •
ُ
عطى ف

ُ
وتتّم لرياض ّي الّصغير"، ا" للّتعلم في برنامج األوملبيادة ت

م الرياضّيات برامجل االبتدائيةن من املرحلة يالفائز  دعوة
ّ
 مالءمة بمستواهم.  ،ُمتقّدمة في تعل
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 بكم في املرحلة األولى من األ أ
ً

 وسهال
ً

  !ملبيادةو هال

ب األوملبيادة مفتوحة لكل ال
ّ

ال
ّ
 حّتى الّصف الّتاسع ط

 18:00 الّساعة  3.11.2022 مفتوحة حّتىاملرحلة األولى ستكون  •
 فقط. فتح االختبار مّرة واحدة باإلمكان  دقيقة. 90: مّدة تنفيذ املهّمة هي •
غة العاالختبار   •

ّ
غة العربية.. يمكن الحصول على ترجمة لالختبار ةبريسيكون بالل

ُّ
 بالل

رسل •
ُ
 8.11.2022-    تاريخأ في املشتركينأ  لكّلأ الولىأ املرحلة نتائجأ ست

 

 

 

أأمورأتقنّيةأ

سجيلكيفّية  •
ّ
 : الت

سجيل •
ّ
سبق الت

ُ
ذين سجلوا قبل ِبدء املرحلة  :امل

ّ
الب ال

ّ
األولى من  لجميع الط

رسلت رسائل للبريد اال ،املسابقة
ُ
 עם   .الختبار املسابقة مع روابط لكتروني أ

  התלמידים  לכל  נשלחו לשאלונים קישורים
 

سجيل •
ّ
فاصيل  استمارة التّ تعبئة عن طريق   يتّم  :الولى  املرحلة خالل الت

خصّية )
ّ

البريد  ، عندها تتلقون رسالة عبر مرفقة في نهاية هذه الّصفحة(الش

     سئلة االختبار.االلكتروني مع رابط أل 

•  

زأعنأطريقأاملدرسة •
ّ
سجيلأبشكلأمرك

ّ
لكن يجب باإلمكان القيام بذلك، : الت

الب سيضطّرون عين االعتبار أّن باألخذ 
ّ
تعبئة تفاصيل الّتواصل إلى  الط

ب الّصغار  الكاملة بشكل دقيق 
ّ

ب   سيكون األمر صعًبا)للطال
ّ
نوًعا ما ويتطل

ز في حال أّن عدد املشتركين كبير. (تحضيًرا مسبًقا
ّ
، ُيمكن تنظيم اشتراك مرك

البريد  ، لذلك يجب الّتوجه إلينا عن طريق عن طريق املدرسة

كي أيًضا ارسال الّتعليمات لألهل يمكن  ، . olymp@israelmath.comااللكتروني

 ينّفذوا املرحلة األولى من البيت. 

mailto:olymp@israelmath.com


)هنالك   بريد الكتروني خاّص به عنوان على كل مشترك أن يسّجل للمسابقة عن طريق  •

مّرتين للمسابقة عن ال يمكن الّدخول  ألشخاص(.عناوين مشتركة بين عدد من ا 

 طريق نفس عنوان البريد. 

 بعد حّل  •
ً

تأكيًدا  رسالة عبر البريد االلكتروني أسئلة املرحلة األولى، ترسل إليكم حاال

ز إجاباتكماشتراككم  لىع
ّ
 . عن األسئلة في املرحلة األولى مع توثيق يرك

رسل إليكم دائًمابشكل عامّ  •
ُ
استمارة أو   رسالة عبر البريد االلكتروني بعد تعبئة أي  ، ت

     الّتالية: يدّل على أحد األمور رّد عن طريق االنترنيت. عدم تلّقي رسالة استبيان 

o (.يحصلغالًبا ما ) غير دقيق  دكم االلكترونيعنوان بري    

o  ذي ال يتلقى  درسة الخاّص باملأو أعطي عنوان البريد االلكتروني
ّ
وال

 من
ً

 وأيًضا غالًبا ما يحصل(  (gmail) (رسائال

 

o  صال
ّ
  ستمارةشبكة االنترنيت عند ارسال اال مع أو كانت مشكلة ات

ا من السابقة(. )
ً
 هذه املشكلة أقّل حدوث

 

o وهذا  عند ارسال الردّ  الّنظام الجهازي لدينافي  أو أّنه كانت مشكلة(

   األمر نادًرا ما يحدث(.

إذا كان الوضع   ،   spamأو update تصل مللّفات مثلّية الرسائل الفور ومن املمكن أيًضا أن 

 الواٍردلبريد رسائل ا يجب نقل هذه الرسائل لكهذا 
ّ

كل ما هو حديث لن تستطيعوا تعّقب ، وإال

  الحًقا.

تحديد موقع البريد اإللكتروني، فمن املهم جًدا االتصال بنا   استطاعتكعدم في حال 

 وقت ممكن.  سرعللحصول على توضيح في أ 

 

لى وجه الخصوص، يرجى عدم استخدام رسائل البريد اإللكتروني الخاص باملدرسة. ال  ع

التي نستخدمها ويمكنهم فقط تلقي الرسائل   gmailيستطيع الكثير منهم تلقي رسائل من 

 الداخلية.  

 
ّ
 واجه العديد من الط

ّ
  ة اليالتّ  املرحلةي دعوة إلى تلّق   \تائج ي النّ تلّق  \ سجيل الب مشاكل في الت

 سائل اإللكترونية. بسبب استخدام مثل هذه الرّ 



 

 
•  

 معلومات عاّمة 
 بالنّسبة لموضوع األولمبيادة. وإجابات أسئلة •
 على أسئلة وموادّ أخرى من الّسنوات الّسابقة  يحتوي  ،لألولمبيادة   تحضيريّة موادّ  •
  olymp@israelmath.com:عنوان البريد االلكتروني للتّواصل  •

 

  نبدأ...ل   هيّا

https://www.israelmath.com/olymp_faq
https://www.israelmath.com/olymp_prepare
mailto:olymp@israelmath.com

