
الُمعلّمة نهال ناصر  – ترجمته للعربيّة   

  أولمبيادة الكيمياء
ي،   واجه    ذكيًّا!   كُن   التحد ِّ

 

                                                                                                                                 

  

ك  معلومات للُمشترِّ

الكيمياء   في  الدُّوليّة  بالنِّّسبة   ( IChO)األوليمبيادة  سنوّي  َحَدث  هي 

الذين يتعلّمون في المدارس    في العالمللكيميائيين الالمعين والموهوبين  

 الثانويّة.  

ب   ل فر  دولة  90ما يُقارِّ قًا يتكّون ُكل واحد  يمن جميع أنحاء العالم تُرسِّ

من  نم امتحان    أربعةها  في  الُمرشَّحين  اختبار  يتم    نظري  ُمشاركين.  

األكثر األسئلة في االمتحان النّظرّي هي على المواضيع  .  ُمختبروامتحان  

ن على أدوات وفي الكيمياء وفي امتحان الُمختبر، يحُصل الُمشاركتشويقًا  

ًراومواّد   والتي تاُلئِّم الُمستوى الجامعّي.    األكثر تطو 

:  ميدالياتيتّم إعطاء عالمات للُمتنافسين ويتّم منحُهم    في نهاية الُمسابقة

   برونز، فّضة، ذهب وأيًضا شهادات تميُّز وجوائز. 

 

االمتحانات   األولمبيادة،  والعملّي،   الوحيدةفي  النّظري  االمتحان  هي 

)خالل   أيام  10  ، بينما تستمّر األولمبيادةأيام ُمختلفةوكالهما يكون في  

 العطلة الصيفيّة(. لماذا؟  

   ألنّه في األيام الثمانية األخرى يمكن: 

   عّدة مناطق سياحيّة في الدولة الُمضيفة. في ل التجو   •

ومدراء  ُمقابلة   • جامعيين  أساتذة  نوبل،  جائزة  على  الحائزين 

   ألكبر الشركات الكيميائية في العالم

على أصدقاء من جميع    االستمتاع والتعرُّفتجارب،    ُمشاركة •

 أنحاء العالم لمدى الحياة!  

 ماذا يُمكنُكم أن تتعل موا؟ 

نُك األولمبيادة من توسيع المعرفة آلفاق ك  يُهمُّ   كل ما في الكيمياء! تُمّكِّ

جديدة أكثر من المادة التي يتّم تعليمها في المدرسة وإظهار القدرة على  

الساحة   في  المشاكل  لعّدة الدُّولي ةحّل  األولمبيادة  في  األسئلة  تتقّسم   .

 مجاالت: 

عُضويّة • الكيمياء  :كيمياء  في  لتصنيع    الذي  مجال  يتطّرق 

المجال  الُجزيئات لهذا  توجد  كبيرة.  األدوية    أهمي ة  في صناعة 

من   والعديد  الغذاء  صناعة  ذاتها!(،  بحّد  ُجزيئات  هي  )التي 

 للحياة اليوميّة.  الُمفيدةالُمنتجات األخرى 

 

فيزيائيّة • والعمليّات    :كيمياء  للُجزيئات  الفيزيائي  للتمييز  تتطّرق 

 .  انتيم، الثيرموديناميكا والكينيتيكاڤالكالكيميائيّة: 

بحث كّمي للمواّد. مجال الذي أّدى إلى تطّورات   :كيمياء تحليليّة •

مثل جهاز قياس ُمستوى الُسكَّر في الدّم، والذي يستخدُمه    رائِّدة

 مرضى الُسكَّري.  

غير   • في    :ضويّة عُ   -كيمياء  العناصر  الدوري  كيمياء    الجدول 

 . ڤلمندليي

 

 

 في براغ. من الموقع الرسميّ  50 نحتفِّل في األولمبيادة الـ
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 م هذا؟ لمن ياُلئِّ 

واحد األولمبيادة    !لُكل  د تأُ عمليًّا،  األولمبيادة  !لكخصيًصا    عِّ   تتحّدى 

المجال إلثبات   تُعطيكالمعرفة لدى ُطالب المرحلة الثانوية وبهذا فهي  

ثاني عشر    –ياُلئم باألساس الصفوف عاشر    قدراتك! مستوى األولمبيادة

 )يُمكن التحضُّر إليها واالشتراك بها ُمسبقًا(.  

باالشتراك   للألولمبيادة    يمكنهكل طالب معني  التعلُّم  ذلك وغالبيّة  فعل 

في   والجديين  مين  الُمتقّدِّ الُمشاركين  شخصّي.  بشكل  يكون  أن  يمكن 

في   تُقام  التي  التدريب  ُمخيّمات  في  الُمشاركة  يربحون  األولمبيادة 

حيثُ نالتخنيو ُكليّة  ارشادهم    يتمّ   ،  من  محاضرين  طريق  عن  هناك 

الكيمياء ويُسمح لهم بالدخول للمختبرات.  النوم خالل الُمخيّمات يكون 

 . بدون تكلفةفي أحد الفنادق المرموقة في حيفا، 

أيضا تكلفة الطيران للمسابقات  بدون تكلفة،    جميع مراحل الُمشاركة هي

   . ةلُممو  تكون 

 !ما تبق ى عليك هو الدراسة واالستمتاع من الكيمياء ل  كُ 

 

 جوائِّز ومزايا للُمشتركين

إلى   واالستمتاعإضافة  الذ اتي  يحُصل    االكتفاء  والتعلُّم  الُمشاركة  من 

إلى   لون  الذين يصِّ ّدة    إنجازات عاليةالُمشتركين  عِّ األولمبيادة على  في 

 امتيازات التي تتغيّر من سنة إلى أخرى:  

الُمنتخب لألولمبيادة الدُّوليّة   للُطالّب في  :تسهيالت في البجروت •

وحدات   5في امتحان بجروت    بشكل تلقائي   100تُعطى عالمة  

   في الكيمياء إضافة لموضوع علمي آخر إضافة للكيمياء.

التخنيون • لنعهد  نَح  كاملة يُ   :مِّ تعليميّة  منحة  التخنيون  معهد  عطي 

  . لعّدة سنوات للرابحين في األولمبيادة

التابعة لمركز علماء الُمستقبل.   االنضمام لشبكة الخريجين أسكوال •

في هذه الشبكة يوجد أعضاء من أفضل العُلماء الشباب في دولة  

 إسرائيل.  

تُمنح الميداليات بحسب األعشار، أي أنه   IChO  -في    –ميداليّات   •

الميداليّة   من  النوع  نفس  على  ُمشتركين  ّدة  عِّ يحُصل  أن  يمكن 

 بحسب الُمعطيات التالية:  

 

 

 

 

 

نسب المئوية لجميع الُمشتركين في األولمبيادة حيُث أّن تتطّرق ال*

تحديًا  واألكثر  الُمسابقات  أشهر  إحدى  بأنّها  معروفة  األولمبيادة 

لُطالّب المرحلة الثانوية، فإّن اإلنجازات فيها ُمعتََرف بها من قِّبَل 

 . هيئات ُدولي ة

1 3 2 

 -ذهب 

12% 

 - برونز

32% 

 -فّضة

22% 

 من الموقع الرسمي . 50 - صورة من امتحان المختبر لألوليمبيادة الـ 

 

  

       أوساكا، اليابان :(2021 صيف) التالية األولمبيادة   تشيكوسلوفاكيا ،1968: األولى األولمبيادة

كة  80-ما يُقارب : عدد الدول الُمشارِّ

  320-ما يُقارب : الُمشاركين الطُّالّبعدد 

   من الموقع الرسميّ 
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ك؟   كيف نُشارِّ

ب األربعة الكيميادة، والتي تُقام سنويًا من قِّبَل معهد التخنيون. الطُّالّ  –القُطريّة للكيمياء  األولمبيادةفي  لألولمبيادةتبدأ عمليّة اختيار الُمتنافسين 

   الدُّوليّة.  األولمبيادةاألكثر تميًُّزا في البالد سيربحون تمثيل دولة إسرائيل في 

 تاسع. – ب في الصفوف سابع هنالك مسارات قبول إضافيّة للطُّالّ * ُمخّطط مراحل الُمنافسة

 
قرأت (  1) َك!  ِّ لتو  أنهيتها  قد  األولى  المرحلة 

البحث   بالدراسة،  وابدأ  تترد د  ال  د!  الُمرشِّ

 واالكتشاف! 

أن  (  2) تأك د من  الكيميادة.  ابدأ في تصنيفات 

لة للمرحلة األولى   )في حال ال،  مدرستك ُمسج 

ز/ة الكيمياء في مدرستك(.  ه لُمرك ِّ عليك التوجُّ

المدرسة  في  االنترنت  عبر  أ  المرحلة  تُقام 

ابدأ  )أكتوبر(.  أول  تشرين  تقريبا خالل شهر 

 بالتحضُّر! 

د الخيارات )أمريكي(   مرحلة أ هي امتحان ُمتعد ِّ

طريق  عن  إليه  التقدُّم  طالب  لكل  ويمكن 

 المدرسة.  

المرحلة التالية في الكيميادة هي مرحلة  (  3)

تُقام في معهد التخنيون تقريبا خالل   ب وهي 

شهر تشرين ثاٍن )نوفمبر(. في حال نجحَت في 

 المرحلة أ تتم  دعوتك للمرحلة ب.  

مرحلة ب، تشمل أسئلة في مستوى أعلى وهو  

في  فتُك  معرِّ إبراز  فيه  يجب  مفتوح،  امتحان 

 الكيمياء.  

اجتزَت  !  مبروك(  4) حال  ب،  في  المرحلة 

ج   للمرحلة  في   –وصلَت  واألخيرة  النهائي ة 

الكيميادة. يتم  في هذه المرحلة إعالن الفائزين 

الذي الطُّالب  الكيميادة.  قدرات    نفي  أبرزوا 

لة سيكونون ُمؤه لين  استثنائي ة في هذه المرح

التخنيون  معهد  في  التدريب  في  لالستمرار 

 كتحضير لألولمبيادة الدُّولي ة. 

امتحان المرحلة األخيرة هو األصعب واألكثر  

تحد ي من باقي المراحل ويشترك به ما يقارب 

طالبا من جميع أنحاء البالد. يُقام في معهد    30

شهر خالل  تقريبا  ل    التخنيون  أو  كانون 

عن   نهايته  في  اإلعالن  ويتم   )ديسمبر(، 

 . الرابحين في احتفال ُمهيب

في هذه المرحلة، ستتم  دعوتُك لتدريبات (  5)

إضافي ة في معهد التخنيون. في هذه التدريبات، 

بتعليمك  السابق  الفريق  طاقم  سيقوم 

ُمخي م   يستمر   الدُّولي ة.  لألولمبيادة  وتحضيرك 

ُمخي مات   عد ة  ويكون  أيام،  خمسة  الت دريبات 

  كهذا خالل السنة. 

هود كبير حت ى ال تكون هذه يتم  بذل مج!  ال تقلق

 الُمخي مات في فترة االمتحانات المدرسي ة. 

ة  (  6) المر  وهذه  إضافي   تصنيفي   امتحان 

مندليي أيًضا   ڤألولمبيادة  هي  الدُّولي ة. 

عن   )تختلِّف  الكيمياء  في  ُدولي ة   - أولمبيادة 

IChO  ) نيسان شهر  خالل  عادة  وتُقام 

 )أبريل(.  

اختيار   هي  التصنيفي   االمتحان    6-4هدف 

إسرائيل،  دولة  سيُمث ِّل  الذي  للُمنتخب  ُطال ب 

أن ه حت ى هذه المرحلة اشترك عدد أكبر  حيُث 

 تدريب.من الُطال ب في ُمخيمات ال

مندليي  (7) إمكاني ة    ڤأولمبيادة  هذه  الدُّولي ة. 

 لُمنافسة بمستوى أعلى. 

لـامتح(  8)  نهاية    .IChO  -ان تصنيفي  في 

خالل  .  IChO  -الُمنتخب لـ  االمتحان يتم  تحديد

وامتحان   نظري   امتحان  يُقام  التصنيفات، 

 ُمختبر. 

  

 !IChO-وصلَت إلى ( 9)

 ؟ وماذا يُعطيني هذا؟ تستطيعون مأنتلماذا 

ال يدور الحديث حول .  بطريقة تجريبي ةلتعزيز هذه المهارات    إمكاني ةاألولمبيادة هي    كُطالب المرحلة الثانويّة اكتسبتُم مهارات تعلُّم كثيرة.  

وترغب في تعلُّم المزيد،    تُهم ك. إذا كانت الكيمياء  ببساطة أن يخوض التجربةشركة ُمغلقة، أو مسار ُمحّدد، وإنّما إطار الذي يدعو ُكل من يريد  

د هدفك وحق ِّقه!مراحل الُمنافسة،  ُمخطَّطتمعّن في   هذا الطريق هو لََك!    حد ِّ

ب مع أساتذة جامعيين والعمل في  بمستوى عال  إلى جانب الجوائز والمزايا بإمكانك تعلُّم الكيمياء   . المعرفة التي  ُمختبرات جامعي ة. ستربح التدرُّ

ل عليك األمر بشكل  رحلة  تكتسبها في هذه الم بإمكانك اكتساب مهارات كثيرة إضافيّة، مثل: التعلُّم  كبير في اللّقب األّول. باإلضافة لهذا،  ستُسه ِّ

قّة والُمواظبة. قّة في األوقات، التفكير اإلبداعي، الّدِّ    الذّاتي، الّدِّ
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 عن كاتب الملف  

 سالم!

تنافسُت في أولمبيادة الكيمياء عندما   2020و    2019في السنوات  الثانويّة الشاملة ج، في مدينة أشدود. المدرسة في    اسمي رون شبرينتس، تعلّمتُ 

 كنت في الّصّف الحادي عشر والثّاني عشر. 

قرأُت كتابًا عن الكيمياء  في الّصّف العاشر، بعد أن انضممت إلى تخصُّص الكيمياء في المدرسة، تقّدمُت المتحان الكيميادة القُطرّي. بنفس الوقت،  

ية واهتممُت كثيًرا  العامة )هذا هو أحد المساقات األولى التي يتّم تدريُسها في الجامعة(. تعلّمُت باألساس عن الكيمياء الفيزيائية، التحليليّة والعُضو

 م المزيد. بتعلُّ 

َض سابقًا(. بسبب اهتمامي   الُمخّطط لغة )هذا الذي يظهر فيفي الّصّف الحادي عشر اشتركُت ألّول مّرة في مسار الكيميادة للّصفوف البا الذي ُعرِّ

ّدية وفي نفس السنة حصلت على المرتبة األولى للّصفوف الحادية عشرة. استمّريُت ومررُت    بالُمشاركة في األولمبيادة قررُت أن أدُرس لالمتحان بجِّ

ل التي تظهر في   لِّـ    ڤنتخب اإلسرائيلي ألولمبيادة مندلييأعضاء المُ ، وكنت أحد  الُمخّططبجميع المراحِّ وهناك ربحت الميدالية   IChO  -وأيًضا 

وأيًضا في   ڤنجحت مرة أخرى في امتحانات التّصنيف وربحت هذه المرة الميدالية الفّضية في أولمبيادة مندليي  في الّصّف الثاني عشر  البرونزيّة.

– IChO  . 

ولمبيادة. اكتسبُت خاللها معرفة كبيرة، ليس فقط في الكيمياء، وإنّما تعلّمُت أيًضا أن أعمل بشكل ُمستقّل وُمنّظم،  االشتراك في األاستمتعُت جًدا من 

إبداعيّة،  التفكير بطريقة  د على ذلك،   التعاُمل مع قضايا صعبة،  رة. زِّ العمل في ُمختبرات ُمتطّوِّ   العمل بطريقة سريعة ودقيقة، واكتسبت تجربة 

فت على االشتراك كان تجربة شيّقة، تعّرفت على أصدقاء من جميع أنحاء العالم، تعلّمُت من دكاترة وأساتذة في جميع أنحاء البالد والعالم وتعرّ 

ولمبيادة. الخبرة  ت االشتراك في األأُعلماء ذوي اسم عالمّي. أنا أكتُب هذا الملّف، حتى أُعطيك معلومات التي ُربّما لم أكن أعرفها جيًدا عندما بد

ة   التي اكتسبتها خالل السنتين التي تنافست بهما في األولمبيادة بالمستويات األعلى، علّمتني أّن ُكّل واحٍد منا بإمكانه أن ينجح بها! صحيح، هذه َمهمَّ

ك تستطيع/ ين الوصول ألعلى الُمستويات. ، أنّ بكأنا أؤمن    االهتمام بالكيمياء والُمثابرة على تحقيق الهدفصعبة )وإال أين الُمتعة؟(، ولكن مع  

ه الكيمياء!    األولمبيادة هي فُرصة لُكل من تُهمُّ
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 روابط ُمفيدة 

الكيميادة • االشتراك،  :  موقع  مراحل  الكيمياء،  في  القطرّية  األولمبيادة  تفاصيل  جميع  تظهر  هنا 

 المطلوبة، عّينة من االمتحانات وغيرها. التواريخ، الموادّ 
 : أو امسح هناللدخول إلى الموقع اضغط 

 

 

 

 

 . بإمكانك التصفُّح، القراءة واالهتمام.  األخيرة  ( IChO)مواقع األولمبيادات الّدوليّة الثالث    •

مت من قِّبَل تركيا) 2020  ،52-األولمبيادة الـ   (نُّظِّ

 : أو امسح هناللدخول إلى الموقع إضغط 

 

 

 

 

 (باريس، فرنسا) 2019  ،51-األولمبيادة الـ 

 : أو امسح هناللدخول إلى الموقع إضغط 

 

 

 

 

 ( تشيكيا وسلوفاكيا) 2018  ،50-األولمبيادة الـ 

 : أو امسح هناللدخول إلى الموقع إضغط 

https://chimiada.technion.ac.il/
https://icho2020.tubitak.gov.tr/
https://icho2019.paris/en/
https://50icho.eu/

