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صة بالمرحلة الثانية
مسابقة أبحاث الفضاء والفلك – تعليمات خا ّ
حضرات التالميذ والمعلمين األع ّزاء،
تهانينا! أنتم مُستمرّون إلى المرحلة الثانية من المسابقة.
في هذه المرحلة عليكم أن ُت ّ
خططوا و ُتن ّفذوا فعّاليّة بمُشاركة جمهور ،هدفها ض ّم مُهتمّين بموضوعة الفضاء ،خاص ًّة
الموضوعة المركزيّة في مُسابقة هذه السنة :سُطوح الكواكب.
في مجموعتنا الشمسيّة توجد ثمانية كواكب ،تختلف ج ًدا في ما بينها .تختلف الكواكب في ما بينها ،بين سائر ما تختلف ،في
ي .على سُطوح كوك َبين منها نجحنا في
حجمها ،في بُعدِها عن الشمس ،في التركيب الكيميائيّ ل ُتربتها وفي غالفها الجوّ ّ
إنزال مسابير ،وت ّم إجراء بحث شامل لثالثة كواكب أخرى بواسطة مسابير مداريّة كانت تدور حولها لمدة بضع سنوات،
وبالقُرب من الكوك َبين المُتب ّق َيين مرّت مسابير جوّ الة .لم تطأ قدم إنسان على أيّ سطح من سُطوح هذه الكواكب (باستثناء
الكرة األرضيّة ،طب ًعا).
حاول أن ُن َج ِّس َد للجمهور كم هي مختلفة الكواكب األخرى عن الكرة األرضيّة،
كجُز ٍء من مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك ،س ُن ِ
وسنضعه أمام فعّاليّة في بحث الفضاء َم َّك َنتنا من التعرُّ ف على هذه الفُروق.
ضروا ف ّعال ّية ُم َ
سد لل ُمش َت ِركين الظروف السائدة على سطح أحد
ش ِّو َقة ُت َج ِّ
في المرحلة الثانية من ال ُمسابقة عليكم أن ُت َح ّ
الكواكب ،والوسائل التكنولوج ّية التي ستستخدمونها لبحث الكوكب .س ُتطالَبون بإثارة اهتمام الجمهور بموضوعة الفعّاليّة
الحارة أو ك ّل جمهور آخر) ،و َتوجيه المُش َت ِركين أثناء تنفيذ الفعّاليّة.
التي ستختارونها (الصف ،الطبقة ،المدرسة ،األهل،
َ
أمامكم لتنفيذ العمليّة أربعة أسابيع .في هذه الفترة عليكم أن تبحثوا ما هو معروف لنا عن الكوكب الذي اخترتموه ،أن
ُت ّ
خططوا الفعّاليّة ،أن تعرضوا الفعّاليّة على الجمهور ،أن ُت َوجّهوا َسير الفعّاليّة وأن ُت َو ّثقوا ك ّل العمليّة.
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الطلبات
 .1تفعيل ُم َ
ش ِّوق
تتناول كوكبًا في المجموعة الشمسيّة ،ليس األرض وليس المرّ يخ (سبق أن
أ .الفعّالية التي ُتحضّرونها يجب أن َ
بتوسُّع في المرحلة األولى).
تناولناه َ
َ
ب .على الفعّاليّة أن تعرض الظروف السائدة على سطح الكوكب ،والوسائل التكنولوجيّة التي َم َّك َنتنا من دراسة
هذه الظروف ،وك ّل ذلك بصورة تجسيديّة ُم َشوِّ َقة.
 .2اإلعالن عن ال ٌمسابقة للجمهور
أ .يجب تبليغ الجمهور الذي اخترتموه مُسب ًقا بالفعّاليّة التي ّ
خططتموها.
ب .عليكم أن ُت ّ
خططوا و ُتحضّروا المواد الخاصّة باإلعالن ،وأن ُتق ّرروا أين ومتى ولِ َمن ستعرضونها.
 .3ال َّتوثيق
أ .عليكم َتوثيق مراحل تحضير فعّاليّات النشر واإلعالن ومراحل تنفيذها بواسطة التصوير العاديّ (ليس فيديو).
ب .يت ّم التحكيم بنا ًء على سِ ِج ّل َتوثيق ّ
خطيّ يتع ّقب الفعّاليّة .سِ ِج ّل ال َّتوثيق يُك َتب داخل ملفّ هادف ُم َقولَب مُر َفق
بهذا البيان ،وموجود أي ً
ضا في موقع المُسابقة.

معايير للتحكيم
 .1التنويع في نوع الجمهور الذي سيشترك في الف ّعال ّية []15%
ُشار َكة في الفعّاليّة لستم على ا ّتصال بها بصورة شبه دائمة خالل
التنقيط العالي يُم َنح للمجموعة إذا كانت الجماهير الم ِ
ً
دراستكم في المدرسةً .
تنقيطا مُنخف ً
ضا ،وإشراك طبقات أخرى من المدرسة
مثال :إشراك رفاقكم من الصف فقط يمنحكم
ً
ً
تنقيطا أعلى وأعلى .توجد أفضليّة لل ّتنويع في
تنقيطا أعلى ،وإشراك جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم
يمنحكم
ستتوجّ هون إليه.
الجمهور المُشارك ،ولكن ال توجد أيّ أهميّة لحجم الجمهور الذي َ
 .2االبتكار وتنويع طرائق العمل ومدى ُمشاركة الجمهور []25%
عال للفعّاليّة على الت َنوّ ع في األداء ،الذي يُشارك فيه الجمهور بصورة فعّالَةً .
ض َرة فقط ،أمام
مثال :مُحا َ
يُم َنح تنقيط ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
جمهور يجلس في الصف ،تمنحكم
 .3استخدام التجسيد []10%
الوقعً .
مثال:
عال للفعّاليّة التي ُتجسِّد الظروف السائدة على سطح الكوكب بصورة ُتعطي انطباعً ا ح ًّيا شديدَ َ
يُم َنح تنقيط ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
عرض مُعطيات عدديّة فقط في جدول يمنحكم
 .4نطاق ُمالئم من المعلومات و ِد َّقة عِلم ّية []15%
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عال للفعّاليّة التي تتطرّق إلى تنوُّ ع واسع من المُعطيات العِلميّة والوسائل التكنولوجيّة الخاصّة بأبحاث
يُم َنح تنقيط
ٍ
الفضاء ،ولكن بدون أن ُنثقِل على الجمهورً .
مثال :إذا أهملتم تفاصيل مُهمّة معروفة لنا عن كوكب بعيد ،أو إذا َفصَّلتم
ً
تنقيطا مُنخفضً ا.
باسترسال طويل عن ك ّل واحد من المسابير التي قامت ببحث كوكب قريب ،فإن ذلك يمنحكم
 .5النطاق ,التنويع ,االبتكار ,واللمسات الجمال ّية في اإلعالن عن الف ّعال ّية []25%
صمَّم جي ًّدا بوسائل أعالن مختلفةً .
مثال :تعليق نشرة كالميّة مطبوعة على لوحة
عال لإلعالن المُب َت َكر وال ُم َ
يُمنح تنقيط ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
اإلعالنات في المدرسة فقط يمنحكم
جماعي []10%
 .6عمل
ّ
عال للمُشار َكة الكاملة لك ّل أفراد المجموعة مع َتوزيع الصالحيّات بصورة واضحةّ .
مثال :الص َُّور التي
يُم َنح تنقيط
ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
ُتشير دائمًا إلى نفس التلميذ وهو يقوم بك ّل العمل يمنحكم
اِنتبهوا :التشديد في هذه المرحلة هو على مدى االبتكار وال ُجهد الذي يبذله التالميذ في التخطيط والتنفيذ ،ال ُت َ
عطى نقاط
قابل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج ،أو بتد ُّ
َخل ف ّعال من ِق َبل الهيئة التدريس ّية في المدرسة أو من أولياء اآلمور
ُم ِ
تو ِّفر لدى التالميذ في إطار
( ُيس َمح ِب َتوجيه التالميذ ،ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم) ،والمصروف الذي يتعدّى ما هو ُم َ
العادي في المدرسة.
تواجدهم
ّ

تقديم الس ِجل ّ
يجب إرسال سِ ِج ّل ال َّتوثيق على العنوان  Yamit@excellence.org.ilح ّتى تاريخ  28.11.18في الساعة
.13:00


فحص.
الس ِج ّالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُت َ



التوجُّ ه إلى طاقم المُسابقة في موقع المركز اإلسرائيليّ للتميّز في
عن أيّ سؤال أو مشكلة أو عن أيّ استيضاح يمكنكم َ
التربية على العنوانhttps://space.excellence.org.il :
مع تم ّن ّياتنا لكم بالنجاح!
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