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ح�صـرة �صـاحب اجلـاللة

ال�صلطان قابـو�س بن �صعيـد املعظم

حفظـه اللـه ورعـاه

»اإننا نويل التعليم جل اهتمامنا ون�سعى لتطويره 

وتعميقها  املعارف  وحتديث  م�ستواه  ورفع  وحت�سينه 

التغري، انطالقاً من  واإثرائها وتكييفها مع عامل دائم 

الأهمية التي توليها ال�سلطنة لتنمية املوارد الب�رشية، 

وتر�سيخ منهج التفكري العلمي وتكوين اأجيال متعلمة 

املتغريات  مع  وتتعامل  التنمية  عملية  يف  ت�سارك 

واقتدار.« كفاءة  بكل  والعاملية  املحلية  وامل�ستجدات 

من كلمة جاللته مبنا�سبة مرور �ستني عاماً على تاأ�سي�س منظمة 

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(



اإنطالقاً من  القناعة بالدور احليوي للكيمياء، وببادرة من منظمة 

الدويل  الإحتاد  مع  بالتعاون  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 

للكيمياء البحتة والتطبيقية )IUPAC(، اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة عام 2011 عاماً دوليا للكيمياء، والذي مت تد�سني اأوىل فعالياته 

باملقر الدائم لليون�سكو يف يناير 2011. مت اختيار العام 2011 لهذه 

املنا�سبة تزامناً مع الحتفاء باملئوية الأوىل حل�سول مدام كوري على 

جائزة نوبل للكيمياء يف العام 1911م، وبذلك حملت ال�سنة الدولية 

و�سع  على  للكيمياء  الدولية  بال�سنة  لالحتفاء   2011  – للكيمياء 

خطة لالحتفاء بهذه ال�سنة، حيث مت �سياغة خطة وطنية �ساملة 

ومتنوعة انطالقا من الأهداف املر�سودة لهذه املنا�سبة على امتداد 

العام، وقد مت تنفيذ ما يربو على اأربعني ن�ساطا تنوعت بني الندوات 

وور�س العمل واملعار�س واملحا�رشات والن�رشات، اإىل جانب العديد من 

الفعاليات والأن�سطة املدر�سية التي ارتبطت بهذه املنا�سبة.

ل  لكن   ،2011  - للكيمياء  الدولية  ال�سنة  انق�ست  قد  تكن  واإن 

تزال الأهداف التي على اأ�سا�سها وجدت هذه ال�سنة قائمة، والعمل 

مبوجبها م�ستمر، فاإن كانت الكيمياء م�ستقبلنا وحياتنا، فاإننا نتطلع 

اإىل م�ستقبل م�رشق، تر�سم العلوم مالحمه، وت�سريرّ الكيمياء الكثري 

من تفاعالته.

د. مديـحة بنت اأحمد ال�صيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

 رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم

 كلـمـة 

معايل وزيرة الرتبية 

 والتعليم 
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اأ�رشف  على  وال�صالم  وال�صالة  ال�صاكرين،  حمد  لله  احلمد 

املر�صلني، وبعد:

عزيزي القارئ:

ي�رشنا اأن ن�سع بني يديك هذا الكتيب التعريفي لـ »برنامج اأوملبياد 

الكيمياء الدويل«، وهو برنامج دويل يحوي م�سابقات علمية نظرية 

وعملية يف مادة الكيمياء. يحوي هذا الكتيب تعريفا بعلم الكيمياء 

واأهميته لالإن�سان والدور الذي لعبه يف حتقيق مزيد من الرفاهية يف 

و�سوابط  الدويل  للربنامج  مف�سال  �رشحا  ي�سمل  كما  النا�س.  حياة 

الن�سمام، واآلية امل�سابقة وتوزيع اجلوائز. 

ي�ستمل الكتيب اأي�سا على روؤية وا�سحة ومف�سلة لأوملبياد الكيمياء 

الوطني، ومراحل تطبيقه، ومعايري اختيار الطلبة يف كل مرحلة من 

الدور  على  نركز  وهنا  الربنامج.  على  امل�رشفة  واللجان  الفرز،  مراحل 

البالغ الذي ي�سطلع به ويل الأمر يف حتفيز ابنه على امل�ساركة اجلادة. 

هذا ف�سال عن الفوائد العلمية اجلمة التي �سيجنيها كل من الطلبة 

واملعلمني وامل�رشفني والرتبويني من م�ساركتهم يف هذا الربنامج.

الطالب  جلميع  وال�سداد  التوفيق  دوام  جده  تعاىل  املوىل  ون�ساأل 

والرتبويني ملا فيه خري اأمتنا ووطننا.

والله ويل التوفيق

اللجنة الفنية بربنامج اأوملبياد الكيمياء الدويل

الـمـقـدمـة

الإعداد:

 اللجنة الفنية بربنامج اأوملبياد 

الكيمياء الدويل

املراجعة اللغوية:

مركز اإنتاج الكتاب املدر�سي

ال�صور:

 ق�سم املختربات بدائرة تطوير مناهج 

العلوم التطبيقية بالتعاون مع جمعية 

الت�سوير ال�سوئي.

الت�صميم:

اريكا بفالر
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حتتوي رئة الإن�سان على عدد هائل من احلوي�سالت الهوائية املحاطة 

بال�سعريات الدموية الدقيقة التي تتميز بقدرتها على ا�ستقطاب جزيئات 

O، من بني جمموعة من الغازات املكونة للهواء اجلوي 
2
غاز الأك�سجني 

الذي ي�ستن�سقه الإن�سان، غاز الأك�سجني ال�رشوري للحياة هو يف واقع 

C(، واملاء الذي 
6
H

12
O

6
 الأمر مادة كيميائية، وباملثل الغذاء الذي نتناوله  )

.)H
2
O( ن�رشبه

اإن تفاعل هذه العنا�رش الثالثة كيميائيا على نحو ما داخل اأج�سامنا 

ميدنا بالطاقة التي متيزنا كاأحياء. ويف نف�س الإطار جتد حياتنا مغلفة 

جلاأنا  واأجهزتنا  اأع�سائنا  اأحد  تعطل  فاإذا  كيميائية،  كب�سولة  يف 

تقي�س  اأن  ولك  الكيميائية.  املركبات  من  وهو جمموعة  الدواء،  اإىل 

على نف�س ال�سياق املالب�س التي نرتديها والتي تكونها جمموعة من 

الألياف، واملنظفات وم�ستح�رشات التجميل واملبيدات وكل ما يحيط 

بنا. اإن وجود الكيمياء يف اأدق تفا�سيل حياتنا يجعل تعاطيها علما 

له اأ�س�س وقواعد من الأمور املحتمة.

القدم يف  منذ  اأ�سهمت  وتفاعالتها  بعنا�رشها  الكيمياء  درا�سة  اإن 

جعل حياة الإن�سان اأف�سل. لقد ظل الإن�سان قرونا يعاين من اأنواع 

الآلم والأمرا�س حتى مت اكت�ساف الأدوية تباعا. ويظل الإن�سان يعاين 

من بع�س الأمرا�س امل�ستع�سية حتى تتمكن الكيمياء من الق�ساء 

عليها. اإن جتميع عينة الدم من املري�س وحتليلها يف املختربات الطبية 

ما هما الإ �سل�سة من التفاعالت الكيميائية التي متهد ت�سخي�س 

مر�سه ومن ثم حتديد عالجه من خالل جمموعة من الأدوية التي هي 

يف واقع الأمر جمموعة من املواد الكيميائية.

اأهمية الكيمياء يف احلياة 1
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يرتبط م�سطلح الأوملبياد يف اأذهان الكثريين مب�سابقة جري امل�سافات 

الطويلة، ويف اأوملبياد الكيمياء تت�سابق عقول طالب املدار�س للبحث 

عن حلول لكثري من امل�سائل الكيميائية �سواء اأكانت نظرية اأم عملية.

يهدف الأوملبياد الدويل اإىل تعزيز الهتمام بالكيمياء، وحتقيق التوا�سل 

بني الطالب من خمتلف ال�سعوب، وتعزيز التعاون فيما بينهم للبحث 

عن حلول اإبداعية لبع�س امل�ساكل املتعلقة بعلم الكيمياء.

لقد و�سعت فكرة اأوملبياد الكيمياء الدويل يف ت�سيكو�سلوفاكيا عام 

1968، ومتت مب�ساركة ثالث دول فقط هي )ت�سيكو�سلوفاكيا وبولندا 

وهنغاريا(، ومنذ ذلك احلني ازداد عدد امل�ساركني باطراد، حيث يتناف�س 

حتقيق  على  خمتلفة  دولة  �سبعني  من  طالب  ثالثمائة  يقارب  ما 

م�سابقة  وتُقام  الأوملبياد.  ميداليات  على  للح�سول  النتائج  اأف�سل 

والثامن  التا�سع  الفرتة ما بني  الدويل �سنويا خالل  الكيمياء  اأوملبياد 

رو�سيا  العام ت�ست�سيف جمهورية  يوليو.  ويف هذا  ع�رش من �سهر 

اأن  بالذكر  واجلدير  الأوملبياد.  من  والأربعني  اخلام�سة  الدورة  الحتادية 

الأوملبياد ت�رشف عليه جلنة عليا )Steering Committee( م�سكلة من 

املوؤهالت  اأعلى  على  حا�سلني  العامل،  قارات  ملختلف  ممثلني  اأع�ساء 

العلمية يف جمال الكيمياء. 

ويف هذا الإطار ت�سعى ال�سلطنة ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم اإىل 

تعزيز الهتمام بالكيمياء واإتاحة جمال التوا�سل بني طالبنا واأقرانهم 

وال�ستق�ساء  البحث  ل�سرتاتيجية  تعزيزا  العامل؛  م�ستوى  على 

العلمي التي تعتمدها الوزارة كاأ�سا�س لتن�سئة الأجيال.

التعريف باأوملبياد الكيمياء الدويل 2
ل يكاد يخلو اأي جهاز بدءا من �سيارات لعب الأطفال اإىل جهاز التحكم 

احلال حاوية �سغرية ملجموعة من  واقع  الآيل من بطاريات، وهي يف 

املواد الكيميائية تتفاعل مع بع�سها البع�س مولدة تيارا كهربائيا. 

وكذلك فاإن جميع الأجهزة الكهربائية ي�رشي فيها تيار كهربائي مت 

اإنتاجه من خالل مولدات تعمل على مبداأ احرتاق الديزل، وهو تفاعل 

كيميائي ب�سيط. 

حتى  طويلة  لعقود  حمددة  فئة  على  حكرا  ال�سيارات  ظلت  لقد 

ا�ستطاعت الكيمياء اأن تخرتع مادتي البال�ستيك والبوليمرات اللتني 

لتا امتالكها لعامة  فتحتا جمالت وا�سعة يف ت�سنيع ال�سيارات، و�سهرّ

النا�س. و يف يومنا هذا ن�ستخدم البال�ستيك واللدائن يف ال�سناعة 

اأكرث من اأي �سيء اآخر.

وهكذا تظل الكيمياء بتنوعها وتاأثريها املبا�رش يف حياة الب�رش م�سدر 

ابتكار  اإىل  دفعهم  الذي  الأمر  والعلماء،  املبدعني  من  للكثري  اإلهام 

الإبداع  على  الطالب  عقول  خاللها  من  يحفزون  طالبية  م�سابقة 

والبتكار يف اإيجاد حلول كيميائية لكثري من امل�سكالت، فجاءت فكرة 

اأوملبياد الكيمياء التي �رشعان ما انتقلت من اأوروبا ال�رشقية اإىل جميع 

s .دول العامل
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اإن الرتقاء بفكر الطالب وم�ستواه التح�سيلي يعد مرتكزا اأ�سا�سيا 

تعتمد عليه الوزارة يف تبني اأي م�رشوع اأو برنامج. ويقع يف هذا الإطار 

 TIMSS &( كـ  الدولية  والختبارات  اخلارجية  امل�ساركات  من  العديد 

PISA(، وهنا تاأتي م�ساركة ال�سلطنة يف اأوملبياد الكيمياء الدويل بدًءا 

بالعام الدرا�سي 2012/2013م. 

الفئة امل�صتهدفة 

من  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مرحلة  طالب  الأوملبياد  ي�ستهدف 

جميع الدول امل�ساركة يف املناف�سة، وعليه فاإن الن�سخة الوطنية من 

الأوملبياد ت�ستهدف طالب ال�سفني العا�رش واحلادي ع�رش.

طبيعة الختبار

الأوملبياد عبارة عن اختبارين اأحدهما نظري والآخر عملي.  n

�ساعات  خم�س  ملدة  متتاليني  يومني  مدى  على  الختبار  يُجرى   n

يوميا.

الدول  جميع  لغات  اإىل  ويرتجم  الإجنليزية  هي  الختبار  لغة   n

امل�ساركة. 

ي�ستمل الختبار النظري على )25( م�ساألة نظرية بينما يحوي   n

الختبار العملي )8( م�سائل. 

ي�سكل المتحان النظري ما جمموعه 60% من الدرجات بينما   n

ي�سكل المتحان العملي 40% منها. 

المتحانني  يف  درجته  وجتمع  منف�سل  ب�سكل  الطالب  مُيتحن   n

لتعيني الطالب الفائزين. 

توزيع اجلوائز

الطلبة  جمموع  من   %10 لأف�سل  الذهبية  امليداليات  مُتنح   n

امل�ساركني.

ومُتنح امليداليات الف�سية لأف�سل 20% وذلك بعد فرز م�ستحقي   n

امليدالية الذهبية.

ومتُنح امليداليات الربونزية لأف�سل 30% وذلك بعد فرز م�ستحقي   n

امليداليات الذهبية والف�سية. 

لأف�سل 10% ممن مل مينحوا ميداليات،  ت�رشيفية  تُعطى جوائز   n

اأحد  يف  متميزة  نتائج  حققوا  الذين  لأولئك  تخ�س�س  وهي 

المتحانني.

يُعطى الطالب احلا�سل على اأعلى درجة على م�ستوى امل�سابقة   n

جائزة اإ�سافية خا�سة.

متُنح جائزة خا�سة للمتميزة من بني الإناث والتي ح�سلت على   n

اأعلى ن�سبة.

اأ�صئلة امل�صابقة

يهدف الأوملبياد الدويل اإىل تكوين نخبة من علماء الكيمياء ال�سغار، 

اأو  بحثية  معاهد  امل�ساركة  الدول  من  العديد  يف  تتبناهم  والذين 

واأ�سئلة  الأوملبياد  موا�سيع  ي�سع  وعليه  متخ�س�سة،  جامعات 

اجلامعات  اأ�ساتذة  من  نخبة  والعملية  النظرية  الدولية  امل�سابقة 

املو�سوعات  اإن  العامل.  م�ستوى  على  املتخ�س�سني  والكيميائيني 

واملجالت التي يغطيها الأوملبياد من�سورة يف املوقع الر�سمي لالأوملبياد 

ومق�سمة اإىل ثالثة م�ستويات: 
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�صوابط الن�صمام لالأوملبياد الدويل 3
امل�ستوى الأول: هو امل�ستوى الذي تفرت�س اللجنة املنظمة لالأوملبياد اأن 

يكون متناول من قبل جميع املناهج الثانوية على م�ستوى العامل. 

تفرت�س  الكيميائية،  املفاهيم  من  متقدم  م�ستوى  الثاين:  امل�ستوى 

اللجنة املنظمة لالأوملبياد اأن بع�سا من مناهج املرحلة الثانوية قد تناوله.

امل�ستوى الثالث: م�ستوى متقدم عال من املفاهيم الكيميائية التي 

لن تتعر�س لها اأ�سئلة الختبار اإل بعد اإ�سعار الدول امل�ساركة بذلك. 

امل�سابقة  لها  تتطرق  التي  املو�سوعات  بني  اختالف  لوجود  ونظرا 

الدول  يف  الدرا�سية  املناهج  تغطيها  التي  واملو�سوعات  الدولية 

اإىل  مق�سمة  م�ساحبة  درا�سية  مذكرات  تاأليف  مت  فقد  امل�ساركة 

بديلة عن  لي�ست  املذكرات  اأن هذه  بالذكر  واجلدير  ثالثة م�ستويات. 

منهاج الكيمياء، واإمنا متممة له. توزع هذه املذكرات على الطلبة 

الراغبني يف الن�سمام للم�سابقة والذين حققوا املعايري املطلوبة.

الدول امل�صاركة

املتميزة  التعليمية  الأنظمة  ذات  الدول  اأغلب  الأوملبياد  يف  ت�سرتك 

املتحدة،  الوليات  اإجنلرتا،  اأ�سرتاليا،  هولندا،  اليابان،  اجلنوبية،  )كوريا 

اململكة  الكويت،  )دولة  من  كل  ت�سارك  العربية  الدول  ومن  كندا(. 

s .)العربية ال�سعودية، واجلمهورية ال�سورية، وجمهورية م�رش العربية

من  الدويل جمموعة  الأوملبياد  على  امل�رشفة  العليا  اللجنة  و�سعت 

ال�سوابط التي حتكم م�ساركة اأي دولة يف الأوملبياد الدويل، ومن هذه 

ال�سوابط:

خاللهما  يُر�سل  متتاليني،  عامني  ملدة  وطني  اأوملبياد  تنظيم   n

واآلية  امل�سابقة  �سري  على  ليطلعا  تربويان  اخت�سا�سيان 

تنظيمها، ويطلق عليهما املراقبان.

طالب  اأربعة  من  مكون  طالبي  وفد  يُر�سل  الثالث،  العام  يف   n

واخت�سا�سيني تربويني، ويطلق عليه الوفد املناف�س.

يُنتقى هوؤلء من خالل عدد من مراحل الت�سفية.  n

للم�سابقة  حت�سريي  ملخيم  الطلبة  فريق  باإخ�ساع  يُ�سمح   n

الدولية على األ تزيد مدته على اأ�سبوعني.

وبعد العام الثالث ميكن اإر�سال وفد مناف�س كل عام.  n

ي�ستهدف طالب مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي، على اأن األ   n

اأعمارهم على ع�رشين عاما يف الأول من �سهر يوليو من  تزيد 

عام امل�ساركة يف امل�سابقة.

اأن يحمل هوؤلء الطالب جن�سية البلد الذي ميثلونه واإل  يجب   n

ملدة  الثانوي  التعليمي  نظامه  يف  در�سوا  قد  يكونوا  اأن  يجب 

عامني متتاليني.

اإذا ما قطعت امل�ساركة يف اأي عام من الأعوام، لأي �سبب كان،   n

فال ي�سمح للطالب بامل�ساركة اإل بعد اإعادة الت�سجيل ب�سفة 

مراقب وملدة عامني متتاليني.
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امل�ساركة  يف  الراغبة  الدولة  فتتكفل  التمويل  حيث  من  اأما   n

بدفع ر�سوم الت�سجيل يف كل عام مع كافة تكاليف املراقبني 

�سوى  تتحمل  فال  الثالث  العام  يف  اأما  الأولني،  العامني  خالل 

ر�سوم تذاكر العودة والتاأمني ال�سحي للوفد املناف�س.

الإجابة عن اأ�سئلة امل�سابقة ب�سكل فردي ولي�س جماعي، مبعنى   n

s .اأن كل طالب يجيب عن اأ�سئلة ورقته المتحانية

اأوملبياد الكيمياء الوطني 4

�سوء  يف  الكيمياء  اأوملبياد  من  الوطنية  الن�سخة  �سياغة  مت  لقد 

�سوابط ومعايري الأوملبياد الدويل، ويف هذا ال�سياق �سيتم اختيار عينة 

من طالب ال�سف العا�رش، بناء على نتائجهم يف امتحان مادة العلوم 

للف�سل الدرا�سي الأول، �سيخ�سع بعدها الطلبة لثالث مراحل تالية 

فرباير  يف  ثم  نف�سه  العام  من  اأبريل  يف  �ستكون  والتي  الفرز،  من 

اإعدادهم  �سيتم  والذين  ثمانية طالب  لفرز  التايل  العام  من  ويونيو 

خالل برنامج تدريبي مكثف لي�ستطيع اأربعة منهم متثيل ال�سلطنة 

دوليا. فيما يلي �رشح موجز لالإجراءات التف�سيلية يف كل مرحلة من 

مراحل الفرز:

مرحلة الت�صفية الأولية:

العلوم  مادة  امتحان  نتائج  على  الأولية  الت�سفية  مرحلة  تقوم 

مقايي�س  وفق  معد  مركزي  امتحان  وهو  الأول،  الدرا�سي  للف�سل 

العينة  حتديد  �سيتم  املرحلة  هذه  خالل  من  حمددة.  وموا�سفات 

الأولية، وذلك وفقا لل�سوابط التالية:

تقوم مرحلة الت�سفية الأولية على نتائج امتحان مادة العلوم   .1

للف�سل الدرا�سي الأول، وهو امتحان مركزي معد وفق مقايي�س 

وموا�سفات حمددة. من خالل هذه املرحلة �سيتم حتديد العينة 

الأولية، وذلك وفقا لل�سوابط التالية:

وفقا  وذلك  من طالبها،  ممثلة  ن�سبة  كل حمافظة  تختار   n

للكثافة الطالبية على النحو التايل:
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1000طالب:  عن  طالبها  عدد  يقل  التي  املحافظات   n

تر�سح ما ن�سبته %10.

املحافظات التي يرتاوح فيها عدد الطالب بني )1000   n

و5000(: تر�سح 5% من طالبها.

املحافظات التي يزيد فيها عدد الطالب على 5000:   n

تر�سح 2% من طالبها.

ل تقل درجة الطالب يف  امتحان العلوم عن %85، )60/51(،   n

مع عدم الو�سع يف العتبار نتيجة التقومي امل�ستمر.

يُبلَرّغ الطالب، بعد اأخذ موافقة ويل اأمره، باأنه �سيدخل �سمن   .2

حال  يف  القادم،  الدرا�سي  للعام  ت�ستمر  قد  وطنية  م�سابقة 

ا�ستطاع اجتياز مرحلة الت�سفية الثانية.

تُوزع على الطالب مذكرة درا�سية، مبنية على التعلم الذاتي،   .3

تتناول مو�سوعات كيميائية اأ�سا�سية. ميكن اأن يدر�سها الطالب 

معلمه،  من  احلالت  بع�س  يف  امل�ساعدة،  يطلب  اأو  بنف�سه 

و�ستوزع ن�سخة على كل طالب.

مرحلة الت�صفية الثانية

يعقد امتحان للطالب املتاأهلني من املرحلة الأوىل يف �سهر اأبريل،   .1

ويقت�رش المتحان على اجلانب النظري، ويُعد من قبل املعنيني يف 

الوزارة يف املو�سوعات التي تتناولها املذكرة واملوا�سيع املرتبطة 

بها من املناهج الدرا�سية. 

اأحد  باإ�رشاف  املحافظة،  حتدده  مركز  يف  المتحان  عقد  يتم   .2

املعنيني بالوزارة، وتر�سل الأوراق للت�سحيح املركزي.

يتاأهل اأف�سل 10% على م�ستوى ال�سلطنة من اإجمايل املتقدمني   .3

لمتحان الت�سفية الثانية لالنتقال للمرحلة التالية.

درا�سية  مذكرة  املرحلة  هذه  من  املتاأهلني  الطلبة  على  توزع   .4

جديدة حتتوي على م�ستوى متقدم من املفاهيم الكيميائية.

مرحلة الت�صفية الثالثة

�سهر  يف  الثانية  املرحلة  من  املتاأهلني  للطالب  امتحان  يعقد   .1

النظري  اجلانبني  المتحان  �سي�سمل  التايل،  العام  من  فرباير 

والعملي، ويُعد من قبل املعنيني يف الوزارة يف املو�سوعات التي 

تتناولها املذكرتان الأوىل والثانية ب�سقيهما النظري والعملي. 

يعقد المتحان يف الوزارة، ويتم ت�سحيح الأوراق مركزيا.   .2

الت�سفية  لمتحان  املتقدمني  اإجمايل  من   %40 اأف�سل  يتاأهل   .3

الثالثة لالنتقال للمرحلة التالية.

درا�سية  مذكرة  املرحلة  هذه  من  املتاأهلني  الطلبة  على  توزع   .4

جديدة حتتوي على م�ستوى اأكرث تقدما من املفاهيم الكيميائية.

مرحلة الت�صفية الرابعة

يُخ�سع الطالب لمتحان الفرز الأخري يف يونيو من نف�س العام،   .1

يقع المتحان يف جزاأين اأحدهما  نظري والآخر عملي. يُعد من 

الوزارة يف املو�سوعات التي تناولتها املذكرات  قبل املعنيني يف 

)الأوىل والثانية والثالثة( باأجزائها: النظرية والعملية. 

2.  يعقد المتحان يف الوزارة، ويتم ت�سحيح الأوراق مركزيا. 

لمتحان  املتقدمني  اإجمايل  من  طالب  ثمانية  اأف�سل  يتاأهل   .3

الت�سفية الرابعة للخ�سوع لربنامج تدريبي مكثف.
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التهيئة لالأوملبياد الدويل

وي�ستمر  يونيو،  �سهر  منت�سف  يف  املكثف  التدريبي  الربنامج  يبداأ 

ملدة اأ�سبوعني ميكث خاللهما الطلبة الثمانية املتاأهلني من مرحلة 

تدري�سهم  على  وي�رشف  م�سقط،  حمافظة  يف  الرابعة  الت�سفية 

الربنامج  نهاية  يف  الكيمياء.  جمال  يف  املخت�سني  من  جمموعة 

اأربعة طالب لتمثيل ال�سلطنة وفقا ملعايري  التدريبي، �سيتم انتقاء 

s .ي�سعها املخت�سون

الإ�رشاف على برنامج اأوملبياد 

الكيمياء الدويل

5

اأوملبياد  تنظيم  �رشورة  يحتم  الدويل  الأوملبياد  ب�سوابط  اللتزام  اإن 

وطني ملدة عامني متتاليني من جهة وفرز الطلبة املمثلني لل�سلطنة 

من جهة اأخرى، وعليه فاإن هناك جمموعة من اجلهات الإ�رشافية التي 

اأف�سل  وحتقيق  الوطني  الأوملبياد  لإجناح  جهودها  تتظافر  اأن  يتوقع 

النتائج على امل�ستوى الدويل. 

اللجان املركزية

لتطوير  العامة  املديرية  عام  مدير  يرتاأ�سها  الرئي�صية:  اللجنة 

املناهج، وت�سمل يف ع�سويتها معنيني من الإ�رشاف الرتبوي والتقومي 

بالربنامج،  املتعلقة  ال�سيا�سات  ر�سم  وتعمل على  واملناهج،  الرتبوي 

بالأوملبياد،  العمل  اآلية  بتطوير  اخلا�سة  التنظيمية  اللوائح  واعتماد 

لأعمال  الدورية  التقارير  ودرا�سة  املختلفة،  التقييم  معايري  واعتماد 

التنفيذ  باإجراءات  والتوجيه  الفنية،  اللجنة  من  املرفوعة  الأوملبياد 

الالزمة للتو�سيات الواردة فيها، واعتماد النتائج النهائية للم�سابقات 

الطالبية يف اأدوات تقييم الأوملبياد واإعالن النتائج النهائية، ومتابعة 

ا�ستفادة املحافظات التعليمية من نتائج تنفيذ الأوملبياد يف خدمة 

التح�سيل الدرا�سي واملمار�سات التعليمية ملادة الكيمياء، والتوا�سل 

املبا�رش مع اللجنة املنظمة لالأوملبياد عامليا للوقوف على كل جديد 

يطراأ على امل�سابقة الدولية، وال�ستفادة منها يف توجيه عمل اللجنة 

الفنية والفرق امل�ساندة.

اللجنة الفنية: يرتاأ�سها م�ساعد مدير عام املديرية العامة لتطوير 

املناهج، وت�سمل يف ع�سويتها معنيني من الإ�رشاف واملناهج والتقومي 
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واملدار�س اخلا�سة والربامج التعليمية. ويتلخ�س عملها يف التعريف 

املختلفة،وتاأليف  الإعــالم  و�سائل  خالل  من  بالأوملبياد  الإعالمي 

املذكرات الدرا�سية التي حتقق التقارب بني املو�سوعات التي تتناولها 

الأوملبياد،  م�سابقة  تتناولها  التي  وتلك  الوطنية  الدرا�سية  املناهج 

والتنظيم لالأوملبياد الوطني بو�سع الختبارات العملية والنظرية يف 

مراحل الت�سفية املختلفة، وتخ�سي�س يوم لالمتحان يف املحافظات 

الأوملبياد  التعليمية، وت�سحيح هذه الختبارات، والإ�رشاف على �سري 

يف املحافظات التعليمية، وتنظيم احتفالية لتكرمي الطلبة املتفوقني 

ل  �سيُثمرّ الذي  الطالبي  للوفد  مكثفة  دورات  وعقد  عام،  كل  يف 

ال�سلطنة دوليا، ورفع تقارير دورية حول �سري الأوملبياد..

اللجان الالمركزية

وت�سمل  املحافظة،  الكيمياء يف  ويراأ�سها م�رشف  امل�صاندة:  الفرق 

يف ع�سويتها م�رشيف الكيمياء ومعلميها. تقوم هذه الفرق باإعداد 

خطة تنفيذية �سنوية لعمل الفريق تت�سمن كافة اجلوانب املتعلقة 

باأهمية  الوعي  ون�رش  الربنامج،  اأدوات  وتقييم  والتدريب،  باملتابعة 

الأوملبياد، والتوعية امل�ستمرة للمعلمني والطالب بالكيمياء واأهميتها 

املعايري  وفق  للمحافظة  املمثلة  الأولية  العينة  وحتديد  احلياة،  يف 

املحددة، ثم تقوم بعقد دورات مكثفة للطلبة املجيدين واملتاأهلني يف 

كل مرحلة من مراحل الت�سفية، ورفع تقارير دورية تو�سح ما مت اإجنازه 

نهاية كل �سهرين للجنة الفنية منذ البدء يف عمل الفريق.

اللجنة املدر�صية: معلوم اأن جناح اأي م�سابقة اأو م�رشوع تتبناه الوزارة 

اأدوار يف: به من  تقوم  وما  املدر�سة  اإدارة  على  رئي�س  ب�سكل  يعتمد 

ت�سجيع الطالب وحتفيزهم على امل�ساركة اجلادة.  n

الطالب  من  املتميزين  بيد  الأخذ  على  املعلمني  ت�سجيع   n

وم�ساعدتهم.

طالب  لتاأهيل  بينهم  فيما  التعاون  على  املعلمني  حث   n

ميثلون اإدارتهم وبالتايل حمافظتهم.

تهيئة اجلو املنا�سب الذي يحفز الك�سف عن املبدعني من   n

الطلبة.

نظرا  املعلم  يلعبه  الذي  البارز  الدور  اأحد  على  يخفى  ل  كما 

لكونه اأكرث الأطراف ات�سال بالطالب وما يعول عليه يف:

حتفيز طالبه على امل�ساركة الفاعلة.  a

يف  و�رشحها  للطالب  الكيميائية  املفاهيم  تو�سيح   a

حال احتاج اإىل ذلك.

توجيه الطالب نحو م�سادر املعرفة املعينة لتحقيق   a

اأف�سل النتائج.

ويل الأمر:

اإن جهة الإ�رشاف املبا�رش على الطالب والتي حتفزه على النجاح يف 

جميع ميادين احلياة هي الأ�رشة، و ل يغيب عن بال اأي منا ذلك الدور 

الذي ي�سطلع به ويل الأمر يف حت�سني امل�ستوى التح�سيلي للطالب. 

يتطلب  النوع  هذا  من  علمية  م�سابقة  يف  الطالب  م�ساركة  اإن 

الأمر �سيجد  اأن ويل  الأمر، ل�سيما  ت�سجيعا م�ستمرا من قبل ويل 

ابنه م�سطرا مل�ساعفة عدد �ساعات الدرا�سة من جهة وق�ساء مزيد 

اأخرى. هذا ف�سال عن التعاون مع  من الوقت يف املدر�سة من جهة 

s .جهة الإعداد والتدريب يف املحافظة
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مراحل فرز الطلبة 6

طالب ال�صف العا�رش

املتاأهلني من طالب 

ال�صف العا�رش 

اأف�صل 10% على 

م�صتوى ال�صلطنة 

العينة ال�صابقة

 اأف�صل %40 

من العينة ال�صابقة

اأف�صل 8 طالب على 

م�صتوى ال�صلطنة

ال�صفر لتمثيل 

�صلطنة ُعمان

امتحان الف�سل 

الدرا�سي الأول

 المتحان 

يف �سهر اأبريل

 المتحان يف �سهر 

فرباير من العام الآتي

 المتحان يف �سهر 

يونيو من العام نف�سه

 ي�ستمر املخيم 

ملدة اأ�سبوعني

امتحان نظري يف  

املذكرة الأوىل

امتحان نظري وعملي 

يف مو�سوعات املذكرتني 

الأوىل والثانية

امتحان نظري وعملي 

يف مو�سوعات املذكرات 

)الأوىل والثانية والثالثة(

 اخل�سوع لربنامج 

تدريبي مكثف
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فوائد امل�صاركة يف الأوملبياد الدويل 7

العلوم،  مواد  نحو  الإيجابية  الجتاهات  الطالب  تك�سب  كطالب: 

ول�سيما مادة الكيمياء، وتعرفه عن كثب الدور البارز الذي ت�سطلع 

اعتقاده  يف  وتر�سخ  واملجتمعات،  ال�سعوب  خدمة  يف  الكيمياء  به 

ارتباط مادة الكيمياء املبا�رش بالعمل املخربي، وتعزز لديه ا�ستخدام 

ف�سال  تواجهه،  التي  للم�ساكل  حلول  اقرتاح  يف  العلمي  املنهج 

عملية.  مل�سكالت  علمية  حلول  ابتكار  يف  التناف�س  روح  اإثارة  عن 

 واأخريا ل يغيب عن بال اأي منا دور امل�ساركة الدولية البارز يف �سقل 

�سخ�سية الطالب.

تعزيز احل�سيلة العلمية يف مادة الكيمياء، والتعامل مع  كمعلم: 

اأ�سئلة القدرات العليا، ف�سال عن توثيق ال�سلة بني معلم الكيمياء 

والعمل املخربي.

على  الطالع  خالل  من  العلمية  امل�رشف  قاعدة  تو�سيع  كم�رشف: 

عليها  الطالب  وتدريب  الدويل،  الأوملبياد  ي�سملها  التي  املو�سوعات 

الذي  الطرح  م�ستوى  اإن  للمحافظة.  ممثل  كفريق  اإعدادهم  بهدف 

تتناوله م�سابقات الأوملبياد النظرية والعملية يتيح للم�رشف الطالع 

s .على هذا النوع من الطرح والتدريب عليه
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التكرمي 

 

8

الثانية  الفرز  مراحل  يف  املتاأهلني  الطلبة  جميع  تكرمي  يتم   .1

والثالثة والرابعة.

ي�سل  التي  واملحافظات  واملدار�س  املعلمني  من  كل  تكرمي  يتم   .2

 s .طالبها ملراحل الفرز الثالثة والرابعة

طلبة ال�صلطنة يحققون مراكز 

متقدمة يف امل�صابقات الإقليمية 

و الدولية

9

اعتاد الطلبة العمانيون احل�سول على مراكز متقدمة يف العديد من 

امل�سابقات الدولية، نذكر منها على �سبيل املثال:

الفرتة  يف  البحرين  مبملكة  الثاين   الآ�سيوي  العلمي  امللتقى   n

لقب  على  الطالبات  اإحدى  ح�سلت  حيث   ،2012 اأبريل   13-8

لقب  على  ال�سلطنة  جناح  وح�سل  مبتكرة«،  فكرة  »اأف�سل 

»اأف�سل جناح«.

العامل العربي باإمارة دبي خالل الفرتة  م�سابقة انتل للعلوم –   n

على  ال�سلطنة  طلبة  ح�سل  حيث   ،2012 دي�سمرب   19-16 

اجلوائز التالية:
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اجلائزة الكربى الثانية يف امل�ساريع.  a

الآيل.  احلا�سب  وعلوم  الريا�سيات  فئة  يف  الأوىل  اجلائزة   a

والفيزياء وعلم الفلك وعلوم الأر�س والكواكب.

الآيل  احلا�سب  وعلوم  الريا�سيات  فئة  يف  الثالثة  اجلائزة   a

والفيزياء وعلم الفلك وعلوم الأر�س والكواكب.

s .اجلائزة الثالثة يف فئة العلوم ال�سلوكية والجتماعية  a
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ولـمـبــيــاد  أ
ء  لكيـميـا  ا
سلطنة ُعمان


