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أولمبيادة رامون للفضاء – مه ّمات تحضير ّية استعدادًا للمرحلة الثالثة
تهانينا للمدارس التي انتقلت للمرحلة الثالثة في أولمبيادة رامون للفضاء!
ً
استعدادا للمرحلة األولى،
استعدا ًدا للمرحلة الثالثة من المسابقة ،ستضطرّون إلى تعميق معرفتكم في المواد التي تعلمتموها
و َتوسيع معرفتكم في مجاالت أخرى .خالل المهمّات التحضيريّة ،عليكم:
 .1أن ُتعمّقوا معرفتكم في الكواكب
 .2أن تتعرّفوا على كواكب قزمة مختلفة.
 .3أن تتعلّموا عن أسباب بحث ال ُك َويكبات وعن التح ّديّات التي ُتواجهه .ستتعرّ فون على مهمّة المسبار هايابوسا 2
( )Hayabusa 2الذي يحمل حاسو ًبا من صُنع إسرائيل.
 .4ستقومون بفعّاليّة بحث علميّ في فهم حركة ال ُك َويكبات في الفضاء وذلك بإجراء قياسات للسطوع (اللمعان) .هنا أيضً ا،
تتو ّزعوا في مجموعات من ال ُخبراء بحيث تتر ّكز ك ّل مجموعة في تعلُّم إحدى
كما في المرحلة األولى ،يوصى بأن َ
الموضوعات.
صة باالستعداد للمرحلة الثالثة
تعليمات خا ّ
 .1لكي ُتعمّقوا معرفتكم بالكواكب ،اُدخلوا إلى ك ّل مادّة من مواد الكواكب في موقع العلوم الكون ،واقرأوها بتمعّن:
http://www.alkoon.alnomrosi.net/solar/planets.html

الجوّ يّ  .كذلك َسجّ لوا إذا كانت هُناك أقمار أو
َسجّ لوا ألنفسكم المُميّزات الخاصّة بك ّل كوكب ،تركيب سطحه وغالفه َ
حلقات تدور َحول الكوكب.
وعمّقوا معرفتكم بالكواكب القزمة الموجودة في مجموعتنا الشمسيّة.
 .2اِقرأوا َ
اِقرأوا ال َمواد األتية في الويكيبيديا:
/كوكب_قزمhttps://ar.wikipedia.org/wiki
/بلوتوhttps://ar.wikipedia.org/wiki
/إريسhttps://ar.wikipedia.org/wiki
/سيريس_(كوكب_قزم)https://ar.wikipedia.org/wiki
ل ّخصوا ألنفسكم ما هي خصائص كوكب قزم  ،ما هي خصائص كل من الكواكب القزمة المذكورة أعاله وما هي
الدراسة والبحث التي أجريت على كل منها.
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َ .3عمّقوا معرفتكم في موضوعة ال ُك َويكبات ،تصانيفها ،أسباب بحث ال ُك َويكبات ،وفي المهمّات الخاصّة ببحث ال ُك َويكبات
ومن ضمنها مهمّة المسبار هايابوسا  2الذي يحمل حاسوبًا من صُنع إسرائيل.
أ .اِقرأوا بتمعُّن مصادر المعلومات والمقاالت اآلتية:
مُميّزات فيزيائيّة لل ُك َويكبات (من مادة ُك َويكبات في األستروبيديا) .ال حاج َة إلى قراءة وتعلُّم الحسابات والمُعادالت
المعروضة في هذه المادة:
/كويكب#الخصائصhttps://ar.wikipedia.org/wiki
/كويكب#التصانيفhttps://ar.wikipedia.org/wiki
بحث ال ُك َويكبات (من مادة ُك َويكبات في األستروبيديا):
/كويكب#االستكشافhttps://ar.wikipedia.org/wiki
اِقرأوا أيضً ا المقاالت اآلتية:
https://nasainarabic.net/main/articles/view/huge-asteroid-that-could-end-the-world-isdefying-gravity-as-it-moves-towards-earth-scientists-say
https://nasainarabic.net/main/articles/view/japanese-spacecraft-device-asteroid
https://www.space.gov.il/ar/news-space/131423

لَ ّخصوا ألنفسكم ً
نقاطا مُهمّة من ك ّل مصدر معلومات .تطرّ قوا أي ً
ضا إلى الموضوعات اآلتية:
 مُميّزات أنواع ال ُك َويكبات المختلفة ()C ,S ,M
 المُب ّررات المختلفة التي بسببها ُنريد أن نصل إلى ال ُك َويكبات وأن نبحثها.
 طرائق بحث ال ُك َويكبات.
وص ّنفوا ال ُك َويكبات اآلتية بحسب المعلومات التي جمعتموها في القسم 3أ.
ب .اِقرأوا المواد اآلتية َ
_إروسhttps://ar.wikipedia.org/wiki/433
_إيداhttps://ar.wikipedia.org/wiki/243
_ريوغوhttps://ar.wikipedia.org/wiki/162173
/إيتوكاوا_https://ar.wikipedia.org/wiki25143
_فيستاhttps://ar.wikipedia.org/wiki/4

 .4شاهِدوا مرّة أخرى العرض التقديميّ الفتتاحيّة األولمبيادة في الموضوعات :سُطوع (لمعان) األجسام ،الضوء واإلشعاع
وطول ال َموجة .تأ ّكدوا من أنكم تفهمون هذه المُصطلحات ج ّي ًدا.
 .5خالل االختبار ستضطرّون إلى اإلجابة عن أسئلة مختلفة خاصّة بفعّاليّة البحث التي س ُتجرونها بأنفسكم .في الصفحات
ستضطرون إلى إحضار
اآلتية ستجدون التعليمات الخاصّة بإجراء فعّاليّة البحث .لكي تصلوا جاهزين إلى االختبار،
ّ
الفعال ّية معكم إلى االختبار.
نتائج ّ
2
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سب للنتائج ،فاحرصوا على االستعداد لهذا األمر وتجهيز
اِنتبهوا :خالل االختبار
ستضطرون إلى إجراء تحليل ُم َحو َ
ّ
الفعال ّية التي س ُتجرونها ح ّتى تاريخ
حواسيب ُمالئمة تحتوي على برمج ّية  .Excelكذلك يجب أن ُترسلوا لنا نتائج ّ
زءا من عالمتكم للمرحلة الثالثة.
فحص وس ُتش ّكل ُج ً
 ،29.1.19في الساعة  ،15:00التي س ُت َ
التعليمات الخاصّة بإجراء الفعّاليّة وبإرسال النتائج ستأتي الح ًقا.
مع تم ّنيّاتنا لكم بالنجاح!

قياس ُمدّة َد َوران ال ُك َويكبات َحول نفسها في الفضاء
برصده م ّرات كثيرة باستخدام تليسكوبات واستخدام طرائق فوتومتريّة
لقياس ُمدّة د ََوران ُك َويكب حول نفسه يجب أن نقوم َ
(قياس كميّة الضوء التي تصلنا من منطقة مُع ّينة) .نقيس على فترات زمنيّة مُتباعدة الضوء المُنعكِس من ال ُك َويكب (السطوع)
ً
ُقارنة بسطوع نجوم ذات سطوع ثابت في خلفيّة السماء .من نتائج القياسات يُمكن أن نجد التغييرات في كميّة الضوء التي
م
تصلنا من ال ُك َويكب على فترات زمنيّة طويلة نسب ًّيا (على الغالب أيّام أو أسابيع) .أثناء د ََوران ال ُك َويكب َحول نفسهُ ،ي َوجه ه
ال ُك َويكب في ك ّل لحظة جانبًا مُختل ًفا منه نحو الشمس ،األمر الذي ي ّ
ُنع ِك َسة منه .عندما يكون الجانب
ُؤثر على كميّة الضوء الم َ
القصير من ال ُك َويكب هو ال ُم ّت ِجه نحو الشمس ،فإنه يعكس كميّة ضئيلة من الضوء قيا ًسا بكميّة الضوء األكبر التي يعكسها
َوريّ  ،نستطيع أن
فيما لو كان جانبه
َ
األطول هو ال ُم ّت ِجه نحو الشمس .بما أن د ََوران ال ُك َويكب حول نفسه هو د ََورانٌ د ِ
نستخلص من التغييرات في كم ّية الضوء ال ُمدّة الزمنيّة لد ََوران ال ُك َويكب حول نفسه.
في الفعّاليّة اآلتية ستقومون بإجراء فعّاليّة بحث تستحدثون فيها طريقة البحث هذه بوسائل بيتيّة.
لفعال ّية البحث :بناء الجهاز
تحضيرات ّ
 .1اِختاروا حبّة بطاطا عاديّة أو حُلوة تستخدمونها كنموذج لل ُك َويكب .اِحرصوا على أن ال يكون لها شكل مُتجانس
و ُم َطوَّ ل.
ً
عشر دَورات كاملة بوتيرة واحدة ما أمكن .مُهم ً
الدوران بطيئة
جهازا يُدير "ال ُك َويكب"
 .2اِبنوا
جدا أن تكون َوتيرة َ
َ
نسب ًّيا (ليس أق ّل من نِصف ثانية للدورة) لكي تتم ّكنوا من إجراء قياسات.
َ .3حضهروا مصباحً ا شِ دّة ضوئه عالية لي ّ
ً
جهازا لتثبيت المصباح بحيث يُضيء "ال ُك َويكب"
ُمثل ضوء الشمسَ .حضّروا
الموجود على الجهاز الدوّ ار الذي بنيتموه.
 .4حضّروا هات ًفا خلو ًّيا ذك ًّيا .ستستخدمون الم َِجسّ (المُس َتش ِعر) الضوئيّ الموجود في الهاتف لقياس شِ دّة الضوء
ً
جهازا لتثبيت الهاتف .مُهم
الصور الناتجة عن التليسكوباتَ .حضّروا
المُن َعكِس من "ال ُك َويكب" ،األمر الذي يُشبه
َ
الدوار.
ج ًدا أن يكون المصباح والهاتف (الم َِجسّ الضوئيّ ) في ُمس َت ٍو واحد مع الجهاز ّ
 .5انتبهوا :في الفراغ ال توجد انعكاسات ضوء أخرى غير تلك التي تنعكس من األجسام الموجودة فيهِ .جدوا طريقة
تمنع قدر اإلمكان انعكاسات للضوء في منظومتكم ،من منابع أخرى للضوء غير المصباح الذي تستخدمونه.
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الفعال ّية:
سير ّ
َ
األول – تحضير المنظومة للقياسات
القسم ّ
 .1حَ مّلوا التطبيق ( Science Journalירחון המדע – مجلّة العلوم الشهر ّية) في الهاتف الخلويّ
الذي ستستخدمونه في إجراء القياسات.
ً
جديدا ،وذلك بالضغط على زرّ زائد الموجود في
 .2اِختاروا في التطبيق مشرو ًعا
أسفل الشاشة.

 .3اِختاروا في النافذة التي س ُتف َتح اإلشارة (م َِجسّات َرصد) .تأ ّكدوا من أن
التطبيق موجود في َوضع قياس شِ دّة الضوء وذلك باختيار إشارة اللم َبة
الوضع يقيس التطبيق شِ دّة
() .)Ambient light (luxفي هذا َ
الضوء الذي يصل إلى الم َِجسّ الموجود في الهاتف وي ّ
ُوثقها.

ِ .4جدوا مكان الم َِجسّ الذي يستقبل شِ دّة الضوء في هاتفكم :ت َن ّقلوا باإلصبع
ي م َِجسّ ُت ّ
غطونه
على الم َِجسّات المختلفة الموجودة في هاتفكم وافحصوا على أ ّ
باإلصبع يوجد هُبوط حا ّد في قراءة شِ دّة الضوء.

وجدتم م َِجسّ الضوء ،ضعوا الهاتف في المنظومة بحيث يكون ُم َث ّب ًتا.
 .5بعد أن َ
اِفحصوا ما هي الزاوية المُثلى بين الم َِجسّ والمصباح التي ُتم ّكنكم من الحصول
على تغييرات واضحة في قياسات شِ دّة الضوء أثناء د ََوران ال ُك َويكب .اِنتبهوا :الم َِجسّ يجب أن ال يدور.
4
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 .6أديروا "ال ُك َويكب" ببُطء وتع ّقبوا قراءة م َِجسّ الضوء في التطبيق .تأ ّكدوا من وُ جود تغيير في قراءة شِ دّة الضوء عندما
تكون جوانب مختلفة من ال ُك َويكب مُضا َءة بالمصباح ،وباستطاعتكم أن ُتشاهدوا ذلك بحسب العدد الموجود في الجهة
العُلويّة من اليمين أو بحسب التغيير في ارتفاع النقطة الزرقاء على الشاشة الرئيسيّة .إذا لما ُتالحظوا أيّ تغيير ،عليكم
أن ُتغيّروا مكان الم َِجسّ و  /أو المصباح ( َغيّروا البُع َد أو االرتفاع وما شابه ذلك) وتأ ّكدوا مرّة أخرى من عدم وُ جود
انعاكاسات ضوئيّة من أجسام أخرى موجودة في مُحيط منظومتكم.

القسم الثاني :إيجاد ُمدّة دَورة "ال ُك َويكب" حول نفسه باستخدام ساعة َوقف.
اِنتبهوا :هذه المرحلة ُت َن َّفذ بالتوازي مع القسم الثالث
 .7أديروا ال ُك َويكب في المنظومة التي بنيتموها َبوتيرة ثابتة ما أمكن .بواسطة ساعة َوقف قيسوا ال ُمدّة الزمنيّة التي يُكمل
فيها "ال ُك َويكب" عشر دَورات( .اِبدأوا القياس من اللحظة التي يكون فيها "ال ُك َويكب" في َوضع مُعيّن وأَنهوا القياس في
الوضع بعد عشر دَورات)َ .س ّجلوا النتيجة التي حصلتم عليها .اُحسُبوا
اللحظة التي التي يعود فيها "ال ُك َويكب" إلى هذا َ
ُمدّة دَورة "ال ُك َويكب" حول نفسه بأن تقسموا ال ُمدّة الزمنيّة التي حصلتم عليها على ( 10هكذا تحصلون على تقريب
جيّد ل ُمدّة الدورة الواحدة).
ُتوسّط ُمدّة دَورة "ال ُك َويكب" حول نفسه.
َ .8ك ّرروا المرحلة  7ثالث م ّرات .اُحسُبوا م َ
الوقف.
ُتوسّط ُمدّة الدورة الواحدة باستخدام ساعة َ
 .9اُك ُتبوا النتيجة واحتفظوا بها على أنها النتيجة لم َ

القسم الثالث :إيجاد ُمدّة َدورة "ال ُك َويكب" حول نفسه بواسطة قياس التغيير في شِ دّة سطوعه.
اِنتبهوا :هذه المرحلة ُت َن َّفذ بالتوازي مع القسم الثاني
 .10عندما ُتصبح المنظومة جاهزة إلجراء القياسات ،اضغطوا على ز ّر التسجيل في التطبيق ،تظهر في الشاشة البيضاء
المُتقدّمة خلفيّة حمراء ُتشير إلى زمن ومكان بداية التسجيل:
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 .11أديروا المنظومة عشر دَورات وراقبوا كيف يتغيّر الرسم البيانيّ في التطبيق ،وبعد عشر دَورات اِضغطوا على ز ّر
إنهاء التسجيل.
 .12اِحفظوا ملفّ القياسات تحت اسم يمكنكم تشخيصه عندما تفتحون الملفّ ال ُم َسجَّ ل واختاروا اسمًا للمشروع باستخدام
شارة القلم في الزاوية العُلو ّية .اِنتبهوا إلى ضرورة تعليم إمكانيّة حِفظ الزمن النسبيّ (.)Relative time
رسم بيانيّ دَوريّ تصاعُديّ وتنا ُزليّ بصورة مُتجانسة ما
َ .13ن ّفذوا العمليّة بضع م ّرات بحسب الحاجة حتى تحصلون على
ٍ
أمكن ،من حيث األبعاد بين النقاط القُصوى الناتجة وأي ً
ضا من حيث ارتفاعات النقاط القصوى.

تحليل النتائج التي تحصلون عليها
 .1اِفتحوا ملفّ القياسات الذي حفظتموه.
 .2أَرفقوا الملفّ بحساب بريد إلكترونيّ وذلك بالضغط على شارة النقاط الثالث الموجودة في الزاوية العُلويّة اليُمنى
واختاروا .share
 .3اِفتحوا ملفّ إكسل الذي أُرسِ َل إلى حساب البريد اإللكترونيّ واحفظوه تحت اسم "أولمبيادة الفضاء المرحلة الثالثة –
اسم المدرسة – اسم البلدة – اسم المجموعة".
قيست فيه شِ دّة الضوء.
 .4في الملفّ الذي تش ّكل تحصلون على عمودَين ،أحدهما لشِ دّة الضوء والثاني للزمن الذي َ
 .5اِبنوا رسمًا بيان ًّيا لشِ دّة الضوء بداللة الزمن.
ِ .6جدوا طريقة تستطيعون بواسطتها حساب ال ُمدّة الزمنيّة للدورة من مُعطيات الرسم البيانيّ .
الوقف.
ِ .7جدوا النسبة بين ُمدّة الدورة التي حصلتم عليها من الرسم البيانيّ و ُمدّة الدورة التي حصلتم عليها بواسطة ساعة َ
الحقيقي ،وعليكم أن تكونوا ُمه ّيئين
الوقت
اِنتبهوا :خالل ال ُمسابقة ال ُمتزامنة
ّ
ستضطرون إلى القيام بتحليل النتائج في َ
ّ
لهذا األمر وأن تعرفوا كيف تفعلون ذلك خالل زمن قصير نسب ًّيا.

عليكم أن ُترسلوا لنا المل ّفات اآلتية:
ملف  WORDفيه:
.1
ّ


ص َور للجهاز الذي بنيتموه بحيث ُتمكن مُشاهدته بكامله هو وأجزاؤُ هُ المختلفة.
ُ 3



صورة للمنظومة كما تبدو أثناء تنفيذ القياسات (ال حاجة إلرسال صورة عندما تكونون مُنهمكين في تنفيذ القياسات
الحقيقيّة ألن ضوء الكاميرا ي ُح ّد من إمكانيّة الحُصول على ص َُور أمينة).



رابط لفيلم قصير (ح ّتى  15ثانية) يُجسّد تنفيذ الفعّاليّة والقياسات.



شرح لكيفيّة عمل جهاز الدوران في المنظومة التي بنيتموها.



لقطة شاشة من الهاتف لتسجيل القياسات التي ن ّفذتموها في التطبيق.

البياني الذي بنيتموه.
ملف اإلكسل الذي حصلتم عليه وفيه الرسم
.2
ّ
ّ
العلمي.
بياني ،كما تعلّمتم في موضوعة البحث
ِحرصوا على االلتزام بكل ّ قواعد عرض البيانات في جدول وفي رسم
ّ
ّ
ا ِ
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البياني و ُمدّة الدورة التي حصلتم عليها
ِشرحوا النسبة التي حصلتم عليها بين ُم ّدة الدورة التي حصلتم عليها من الرسم
ّ
ا َ
الوقف.
بواسطة ساعة َ
الملفّ الذي س ُترسلونه سيجري تقييمه وسيُش ّكل جُزءًا من عالمتكم في المرحلة الثالثة .يجب إرسال المل ّفات بالبريد
اإللكترونيّ على العنوان  Yamit@excellence.org.ilح ّتى تاريخ  ،29.1.19في الساعة .15:00
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