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خاصة بالمرحلة األولى
ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك – تعليمات
ّ
ا
ا
وسهًل بالمُشاركين في مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك!
أهًل
مهمّتكم األولى في المجموعة هي اإلجابة عن اختبار في المعلومات يقيس عدّة قُدرات:


معرفة المنظومة الشمسيّة – هل تعرفون أسماء الكواكب السيّارة ،وترتيب مواقعها والمُميّزات الخاصّة لك ّل واح ٍد منها؟



اِستقاء المعلومات من اإلنترنت في موضوعة المسابير والمها ّم الفضائيّة – ماذا تعرفون عن األبحاث الخاصّة بالكواكب
السيّارة؟



ال ّتح ّري والتشخيص – هل باستطاعتكم أن تستقصوا ر ا
ُموزا ومعلومات جُزئيّة ومن ث ّم إكمال الصورة بكاملها بواسطتها؟

كيف ُتجيبون عن االختبار؟


سيُن َشر االختبار في الموقع فقط في التواريخ  28-29.10.18ابتدا اء من الساعة  ،13:00وعليكم أن ُترسلوا أجوبتكم حتى
سل اإلدراج بالبريد اإللكتروني.
درج بأحد التواريخ ،و ُير َ
الساعة  .16:00كل ّ مدرسة س ُت َ



اإلجابة عن االختبار ُتجرَ ى بمادّة مفتوحة ويمكنكم البحث باإلنترنت عن معلومات .البحث عن األجوبة واإلجابة عنها يجب



ا
عضوا في المجموعة بأن يُساعد.
ي شخص بالغ أو ليس
أن يقوم به تًلميذ المجموعة فقط وال يُسمَح أل ّ
آن واحد،
ُتجيبون عن االختبار م ًعا كمجموعة واحدة .يمكن (ويُوصى بذلك) أن تدخلوا إلى االختبار من عدّة حواسيب في ٍ
وأن ُتو ّزعوا أنفسكم إلى مجموعات عمل ،بحيث تح ّل كل مجموعة عمل قسماا آخر من االختبار.



ب واح ٍد فقط .تعبئة أكثر من استمارة واحدة قد يُؤدّي إلى إلغاء اشتراك المدرسة.
إرسال األجوبة يجب أن يكون من حاسو ٍ
الطابعة المَوصولة بأحد الحواسيب يمكنها أن تساعدكم في تنفيذ المهمّة.



نلفت انتباهكم إلى أن الزمن المُتاح لكم لتعبئة استمارة االختبار وإرسالها هو فقط  3ساعات .مسؤوليّة كل مجموعة أن تكون
جاهزة لإلجابة عن االختبار في الزمن ال ُم ّحدَّد .المجموعة التي ال تتم ّكن من اإلجابة عن االختبار في الزمن ال ُمحَ دَّد ،ال
تستطيع االستمرار في المُسابقة.

كيف تتخلون إلى االختبار؟


تدخلون إلى موقع "תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה לשנת תשע"ט – مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك لسنة
 "2018/2019على الرابط https://space.excellence.org.il

وتختارون "תחרות חקר החלל והאסטרונומיה לבתי הספר היסודיים – ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
للمدارس االبتدائ ّية"
تضغطون على "שלבי התחרות" – "שלב א  :مراحل المسابقة – المرحلة األولى" وتدخلون إلى الرابط الموجود في
الصفحة.


ُتدخلون كود الدخول الذي سيُرسَل إليكم في البريد اإللكتروني قريباا من موعد االختبار.
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كيف تستعدّون لالختبار؟
ُتنفّذون المها ّم التحضير ّية للمرحلة األولى المُعطاة في تتمّة الرسالة وال ُمتاحة أي ا
ضا في موقع المسابقة.
ال حاج َة لتقديم المها ّم .انتبهوا! عدد المَوضوعات وكميّة المعلومات كبير ج ادا ،وكذلك األمر بالنسبة لعدد المُشتركين في مجموعتكم.
لذلك يُوصى ب َتوزيع الوقت والعمل بصورة ناجعة على ك ّل أفراد المجموعة ،وعندئ ٍذ سيكون باستطاعتكم الوُ صول إلى اختبار
المرحلة األولى وأنتم جاهزون.
مع تمنيّاتنا لكم بالنجاح!
طاقم المركز اإلسرائيلي للتميّز في التعليم
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ُمالحظة للمعلمين
االختبار مبنيّ بصورة ُم َد ّرجة :عن قسم من األسئلة يمكن اإلجابة بعد تعليم قصير لمَوضوعات من المنهج التعليمي ،وقسم آخر يتطلّب
تعليم أوسع وقُ ُدرات على استقاء المعلومات من اإلنترنت ،وهناك قسم يستوجب مُجابهة موا ّد مُر ّكبَة وتفكيرا ا إبداعياا .التحضير لهذا
االختبار يعكس أيضا نفس المبنى ،حيث أن المها ّم التحضيريّة تتصاعد بالتدريج ل ُتصبح أكثر تركيباا ،إذ تبدأ بموا ّد معروفة وتتقدّم إلى
ُشتركين بحسب أعمارهم و ُمستوَ ى تحصيلهم ،ومن واجبكم ،بالطبع،
موا ّد غير معروفة بتا اتا .باستطاعتكم َتوزيع المها ّم على التًلميذ الم ِ
تشجيع ك ّل تلميذ على التقدّم بحسب قُدرته.
ت ّم تصميم المسابقة بحيث يمكن لك ّل تلميذ المشارَ َكة واالستفادة من العمل ّية ،ولكن لن يدخل سوى نصف التًلميذ في المرحلة الثانية،
وقِلّ اة مُختارة من التًلميذ تتم ّكن من الوُ صول إلى المرحلة النهائيّة ( 10مدارس من أصل ما يزيد عن  200مدرسة)ُ .مه ّم ج ادا ّ
بث روح
ماعي.
األول هو التعلّم واكتشاف أشياء جديدة عن منظومتنا الشمس ّية ،وإظهار مهارات التعلّم والعمل الج
ّ
المُنافسة بين التًلميذ :الهدف ّ
االرتقاء من مرحلة إلى أخرى ليس هد افا بح ّد ذاته ،وإنما هو عام ٌل مُح ِّفز .ح ّتى إذا لم ينجح التًلميذ في ح ّل ك ّل األسئلة ،من واجبكم
التأكيد على نجاحاتهم وعلى أهميّة المسار الذي سلكوه.
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مهام تحضير ّية للمرحلة األولى في ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
 .1أ) ابحثوا عن مادّة "المجموعة الشمسيّة (المنظومة الشمسيّة)" في اإللكتروني "الكون" .اقرأوا عن مبنى المجموعة الشمسيّة
وتأ ّكدوا من أنكم تعرفون إيجاد المعلومات المُفصّلة عن كل َكوكب من الكواكب السيّارة.
http://www.alkoon.alnomrosi.net/solar/planets.html
ب) ما هو مصدر أسماء الكواكب السيّارة بالعربيّة والًلتينيّة؟ اتبعوا الرابط اآلتي إلى الكواكب ،اختاروا البند الخامس (المجموعة
الشمسية) وألقوا نظرة على الجدول الذي في المادّة:
كوكبhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
.2

ابحثوا عن مادّة "مِسبار" في الـويكيبيديا .اقرأوا عن أنواع المسابر ،وتأ ّكدوا من أنكم تعرفون إيجاد المعلومات المُفصّلة عن
المسابر ومهامها الفضائيّة الخاصّة بالكواكب الداخلية.
/مسبار_فضائيhttps://ar.wikipedia.org/wiki

 .3مهمّة بحث سطح المرّيخ هي مهمّة ُمرَ ّكبَة ج ادا ،القت نجاحات كثيرة وواجهت أيضاا صعوبات ُمرَ ّكبَة .باإلمكان ت َع ُّقب القصّة
المُثيرة للمسابير تناولت هذه المهمّة ،وما زالت ،بواسطة المعلومات الموجودة في الروابط اآلتية:
http://www.space.gov.il/ar/news-space/131374
http://www.arabphysics.com/?p=367
http://www.space.gov.il/ar/news-space/131373
https://mostaqbal.ae/six-things-about-opportunitys-recovery-efforts/
اِقرأوا المعلومات ول ّخصوا أه ّم النقاط التي وردت فيها .ال حاجة إلى إرسال التلخيص الذي أعددتموه ،وال حاجة لحِفظ ك ّل
ُتناول اليد أثناء ح ّل أسئلة االختبار .صحيح أن
المعلومات التي قرأتموها غَيباا .من ناحية أخرى ،مُهم أم يكون هذا التلخيص في م َ
المرحلة األولى ُتجرَ ى بمادّة مفتوحة ،لك ّنها ُم َق ّيدَة بالوقت ،وال يكون معكم وقت لقراءة ك ّل المعلومات مرّة أخرى .التلخيص
يُم ّكنكم من معرفة أين تجدون المادّة ذات الصلة المطلوبة لح ّل األسئلة.
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 .4حجر الرشيد (ويُدعى باإلنجليزيّة :روزيتا) هو اكتشافَ أثريَّ من مصر القديمة ،ساهم في ح ّل لغز الكتابة الهيروغليفيّة المصر ّية.
هذا هو مرسوم ملكيّ ُ ،نقِـشَ على حجر ،تخلي ادا لذكرى الملك بطليموس الخامس الذي حكم مصر في القرن الثاني قبل الميًلد.
هذا المرسوم ُكتِبَ بثًلثة أنواع من الخطوط المختلفة :الهيروغليفيّة ،خط عربيّ قديم والخط اليوناني .المُقارنة بين نفس المضمون
المكتوب بخطوط مختلفة م ّكن علماء اآلثار من ح ّل لغز الكتابة الهيروغليفيّة.
كما سمعتم في فعّاليّة االفتتاح ،يهتم الباحثون في البحث في الفضاء عن مواد شبيهة بتلك التي ُتـرَ ِّكـب المخلوقات الحيّة على الكرة
األرضيّة؛ وهي المواد ال ُمـرَ َّكـبَـة من ذرّات الكربون والهيدروجين واألكسجين والنيتروجين والكبريت ،والتي ُتـسَـمّى "المواد
العُضويّة" .اللغة التي َنصِ ف بواسطتها مبنى المواد العُضويّة هي لغة الكيمياء العُضويّة .مَنَ ليس خبيرا ا بها ،فإن لغة الكيمياء
العُضويّة ستبدو له كاللغة الهيروغليفيّة .في الصفحة اآلتية يوجد جدول ستستعين به وكأنه "حجر رشيد" لح ّل رموز لغة الكيمياء
العُضويّة .فكما في حجر رشيد ،يوجد في الجدول نفس المضمون ،ولكنه مكتوب بثًلثة أشكال كتابة مختلفة ،وبعض الرموز
"امّحت" بتأثير عوامل الزمن عبر السنين  ...أكملوا في الجدول الرموز الناقصة بطريقـ َتيّ كتابة مختلفـ َتينُ ،نسمّيهما "الصيغة
الج َُزيئيَة" َو "الصيغة البنائيّة".
لستم بحاجة إلى أي خلفيّة في الكيمياء لح ّل رمز كتابة األحجيّة .مبدئياا ،ك ّل ما تحتاجونه من معلومات مَوجود في الجدول،
والمطلوب منكم هو فقط فهم الروابط "اللغويّة" وترجمة أنواع الرموز المختلفة .كل ما عليكم أن تفعلوه هو "تقمّص" شخصيّة
ك رموزها.
علماء اآلثار ،وأن تتعاملوا مع الرموز الغريبة على أنها َنوع من الكتابة القديمة المطلوب ف ّ
إليكم بعض اإلرشادات:


لترجمة مَـبـ انى إلى الصيغة البنائيّة ،عليكم أن " ُتـفـ َّكـكوا" المبنى إلى عدّة وحدات ،ولكن ال يُسمَح بفك الرابط بين ذ ّرة
ي ذرّة أخرى.
الهيدروجين وأ ّ



في الصيغة البنائيّة ،الحرف الوحيد الذي يمكن أن يليه عدد هو الحرف "."H



مع ذلك ،إذا وجدتم أنفسكم "مُتورّطين" ،فإن الصورة اآلتية ُتساوي ألف كلمة:

أحضروا معكم ورقة حلول المرحلة األولى من المُنافسة ،ألنها ستساعدكم في ح ّل أحد األسئلة في االختبار.

َتوسيع
في العرض التقديميّ للفعّاليّة ذكرنا أن المخلوقات الحيّة قادرة على تركيب مواد ُمرَ ّكبَة (الكربوهيدرات ،الزالليّات والدهنيّات)
من موا ّد بسيطة (كثاني أكسيد الكربون والماء) .في ظروف معيّنة ،تتحلّل المواد التي تتر ّكب منها المخلوقات الحيّة ُم ّكوِّ َنة الفحم،
النفط الخا ّم والغاز الطبيعيّ  .إذا كانت موضوعة الكيمياء العُضويّة أثارت اهتمامكم ،باستطاعتكم أن تتعمّقوا في التفاعًلت
الكيميائيّة التي هي األساس لهذه العمليّات بواسطة العرض التقديميّ "من ثاني أكسيد الكربون والماء إلى النفط".
في االختبار ال ُتطرَ ح أسئلة تعتمد على المعلومات الواردة في هذا العرض التقديميّ .

5

الخاص يالكيمياء ال ُعضو ّية
"حجر رشيد"
ّ

ال َمبنى

الصيغة ال ُج َ
ـزيـئـ ّيـة

الوصف ّية (البنائ ّية)
الصيغة َ

كربون
هيدروجين

H

أكسجين
N

نيتروجين
كبريت
ماء

H2O

ميثان

CH4

كبريتيد الهيدروجين

H2S

ثاني أكسيد الكربون

ثنائي ميثيل أمين
Dimethylamine

C2H7N

CH3NHCH3

-2ميثيلثيوفين
2Methylthiophen

CH3CCHCHCHS

 -1بوتين
1-Butene

حلقي الهكسان
Cyclohexane
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