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أولمبيادة رامون للفضاء – تعليمات استعدادً ا للمرحلة األولى
ا
ا
ُشاركين في أولمبيادة رامون للفضاء!
أهًل
وسهًل بالم ِ
مهمّتكم األولى كمجموعة هي اإلجابة عن اختبار يقيس بضع قُ ُدرات:


التعرُّ ف على المجموعة الشمسيّة – هل تعرفون أسماء الكواكب ،ترتيب مواقعها والمُميّزات الخاصّة لك ّل واح ٍد منها؟



استقاء المعلومات من اإلنترنت في موضوعة األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسيّة وبحثها بواسطة المسابير – ماذا
ي سرعة باستطاعتكم أن تجدوا معلومات إضافيّة بحسب الطلب؟
تعرفون عن الموضوعة؟ بأ ّ



تطبيق وحسابات – هل باستطاعتكم إجراء حسابات خاصّة بطرائق البحث؟

كيف ُتجيبون عن االختبار؟


سيُن َشر االختبار في الموقع فقط في التواريخ  4-5.11.18ابتدا 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 تدخلون إلى االختبار؟


تدخلون إلى موقع "תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה לשנת תשע"ט – ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
لسنة  "2018/19على الرابطhttps://space.excellence.org.il :
وتختارون "אולימפיאדת רמון לחלל – أولمبيادة رامون للفضاء"
تضغطون على "שלבי התחרות" – "שלב א" وتدخلون إلى الرابط الموجود في الصفحة.



ُتدخلون كود الدُّخول الذي سيُرسَل إليكم بالبريد اإللكترونيّ قريباا من موعد االختبار.
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كيف تستعدون لالختبار؟
ُتنفّذون المهام التحضيرية 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.
الفكرة من األولمبيادة هي أن يتم ّكن ك ّل تلميذ من المُشار َكة واالستفادة من العمليّة ،ولكنّ قسماا فقط من المجموعات سينتقل إلى المرحلة
الثانية (حوالَي  100مدرسة من أصل حوالي  200مدرسة) ومَن سيتم ّكن من الوُ صول إلى المرحلة النهائيّة هم قِلَّة ( 10مدارس من
أصل حوالي  200مدرسة) .مُه ّم ج ادا ّ
بث روح المُنافسة بين التًلميذ :الهدف األول هو التعلم واكتشاف أشياء جديدة عن منظومتنا
الشمسية ،وإظهار مهارات التعلم والعمل الجماعي .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 تحضيرية للمرحلة األولى في ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
 .1المجموعة الشمسية:
أ) ابحثوا عن مادّة "المجموعة الشمسيّة (المنظومة الشمسيّة)" في الموقع 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/

التعرف على األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسية:
.2
ُّ
اِقرأوا عن األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسيّة في المادّة المًُلئمة في ويكيبيديا:
/جرم_نظام_شمسي_صغيرhttps://ar.wikipedia.org/wiki
داخل هذه المادّة ،في الروابط الموجودة في الموضوعة الجُزئيّة "انظر أيضا ا" ،باستطاعتكم أن تجدوا تفاصيل أخرى عن ك ّل
واح ٍد من أنواع هذه األجسام.
اِقرأوا أيضاا المعلومات الموجودة في المقاالت اآلتية:
http://www.space.gov.il/ar/news-space/131379
http://www.space.gov.il/ar/news-space/131380
أَ .سجّلوا ألنفسكم النقاط األساسيّة من مصادر المعلومات هذه.
حاولوا تصنيف األجسام الموجودة في الشريحة  17في العرض التقديميّ لًلفتتاحيّةَ ،سجّلوا ألنفسكم بضعة
ب .واآلنِ ،
مُميّزات لكل جسم ت ّتفق مع شروط تصنيفه.

 .3بحث األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسية بواسطة المسابير:
في السنوات األخيرة أُطلِ َقت إلى الفضاء عدة مهام هدفُها األساس ّي هو بحث األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسيّة .المسابير
التي ستقابلونها في مُسابقة هذه السنة هي:


روزيتا فيًلي Rosetta Philae



نيو هورايزونز New Horizons



أوزوريس ريكس Osiris rex

اِبحثوا في الويكيبيديا عن معلومات عن هذه المسابير وعن المهام التي أو ِكلَت إليها.
اِقرأوا أيضاا تركيز المعلومات اآلتي الخاصّ ببحث األجسام الصغيرة في مجموعتنا الشمسيّة:
https://nasainarabic.net/newhorizons/articles/view/looks-like-pluto-s-got-liquid-water-ocean-hiddenbeneath-the-surface

https://nasainarabic.net/newhorizons/articles/view/the-jagged-shores-of-pluto-s-highlands
https://nasainarabic.net/rosetta/articles/view/farewell-philae-hunt-for-rosettas-lost-landerends
https://nasainarabic.net/main/articles/view/osiris-rex-spacecraft-slingshots-past-earth
المركبة-الفضائية-روزيتا-تلتقي-أخيرا-بمذنبها-بعد-مطاردة-استمرت-10-سنواتhttps://arabic.rt.com/news/754420-في-الفضاء#/
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لَ ّخصوا ألنفسكم النقاط المهمّة الخاصّة بك ّل واح ٍد من المسابير المذكورة أعًله ،بما يتًلءم مع األسئلة الم َُوجِّ هَة اآلتية:
أ .ما هو الجسم أو األجسام التي تر ّك َزت مهمّة المسبار في بحثها.
ي أ َدوات ُنـفّـ َذ هذا البحث.
ب .ما هو هدف البحث لك ّل مهمّة ،وبأ ّ

صري:
 .4قُدرة التفريق الب َ
شاهدوا مرّة أخرى العرض التقديميّ لًلفتتاحيّة ،وبشكل خاصّ القسم الذي يتناول التفريق البصَريّ لألجسام ومعيار رايلي .اِس َتعينوا
حاولوا أن
بمعيار رايلي لحساب قُدرة التفريق البصَريّ للعَين ال َب َشريّة عندما تنظرون إلى المصباحَ ين األماميَّين لسيّارة ُخصوصيّةِ :
ِصباح واحد) .مصابيح
تحسبوا وتجدوا ما هو البُعد الذي منه قد تبدو السيّارة كأنها درّاجة ناريّة (أي أن مِصباحَ ي السيّارة سيَب ُدوان كم
ٍ
السيّارات ُتضيء في مجال الضوء المرئيّ  ،ولذلك باستطاعتكم من أجل الحساب أن تستخدموا طول مَوجة مقداره  550نانومِتر
( 550x10-9مِتر).
َ
ناول اليَد أثناء ح ّل أسئلة االختبار .صحيح أن المرحلة األولى
ال
حاجة لتقديم األجوبة التي ك َتب ُتموها ،ولكن من المُهم أن تكون في ُم َت َ
بالوقت ،ومن المُهم أن تكون المادّة المطلوبة ُمرَ ّك َزة في ملفّ واحد.
تجري بمادّة مفتوحة ،ولك ّنها ُمقّ ّيدَة َ

بالنجاح!!
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