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أولمبيادة رامون للفضاء – تعليمات استعدادًا للمرحلة الرابعة
أع ّزاءنا التالميذ والمعلمين،
تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة من أولمبيادة رامون للفضاء ،وهي مرحلة نصف النهائيّ !
نموذجا ألحد األجسام الصغيرة في المجموعة الشمس ّية أو ألحد الكواكب
النهائي من ال ُمسابقة ،عليكم أن تبنوا
في مرحلة نصف
ً
ّ
آخر لمه ّمة فضائ ّية ُممكنة ترتبط به.
القزمة،
ونموذجا َ
ً
أمامكم حوالي خمسة أسابيع إلنجاز هذه المهمّة .خالل هذه الفترة عليكم أن تبحثوا في ما هو معلوم عن الجسم الذي اخترتموه ،وأن
ُت ّ
خططوا المهمّة والمنظومة التكنولوجيّة المُالئمة ،وأن تبنوا النماذج و ُتو ّثقوا سير ك ّل العمليّة .في هذه المرحلة لستم مُطالبين بإرسال
النماذج نفسها ،وإنا فقط توثيقها .الطلبات الخاصّة بعمليّة البناء وال َّتوثيق ،وكذلك بمعايير التحكيم ،موجودة الح ًقا في تتمّة الملف.
المجموعات العشر التي تحصل على أعلى نقاط في هذه المرحلة ستنتقل إلى المرحلة النهائيّة .هذه المجموعات س ُتحضر النماذج معها
إلى الحفل الختاميّ  ،وس ًتتاح لها الفُرصة لعرضها أمام طاقم التحكيم والمجموعات األخرى.
جر أو َت َب ُّر ًعا من أشخاص
التخطيط َو/أو بناء الجهاز أو ِّ
أي أجزاءٍ منه يجب أن ال يكون بأيدي أشخاص ِم َهنِ ّيين ،سوا ًء كان ذلك بِأ َ ٍ
ب به.
سيرورة ال َّت َعلُّم ،هو أم ٌر ُم َر َّح ٌ
تربطكم بهم َقرا َبة عائِلِ ّية .مع ذلك ،طلب ال ُمساعدَة واالستِشارة من هؤالء األشخاص ،كجُزءٍ من َ
ب َت َد ُّخل َ شخص بالِغ ألسباب األمان والسالمة.
ال ُمعلّمون ال ُمرافِقون باستطاعتهم بالطبع تقديم ال ُمسا َعدَة في ُكل ّ َم
وضوع يتطلّ ُ
ٍ
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تعريف المه ّمة
كوكب قزم .عليكم أن
 .1عليكم أن تختاروا جسمًا من المجموعة الشمسيّة ُم َع ّر ًفا على أنه جس ٌم صغير في المجموعة الشمس ّية أو
ٌ
ُتخ ّططوا مه ّمة تتر ّكز في الجسم الذي اخترتموه أو بمنطقة معيّنة منه .يُمكن للمهمّة أن ُتن َّفذ بالهُبوط على الجسم أو بدون هُبوط.
على المه ّمة أن تكون قابلة للتنفيذ باستخدام التقن ّيات القائمة.
عليكم أن ُتع ّرفوا:
أ .وُ جهة المهمّة – الجسم الذي ستتر ّكز فيه المهمّة
ب .هدف المهمّة – ما هو األمر األساسيّ الم ّ
ُخطط تنفيذه في المهمّة والمتعلّق بالجسم الذي اخترتموه
ً
(مثال :مركبة فضائيّة ،مسبار ،أداة لتنفيذ مهمّة على السطح وغير
 .2عليكم تخطيط طريقة تنفيذ المه ّمة والمنظومة التكنولوج ّية
ذلك) التي س ُتس َتخدَم لتنفيذ المه ّمة التي اخترتموها .في تخطيطكم عليكم أن تأخذوا بالحسبان النواحي اآلتية.


مُالءمة المنظومة التكنولوجيّة لتنفيذ المهمّة



المنظومات الثانويّة األساسيّة المطلوبة لتنفيذ المهمّة



مصدر الطاقة التي س ُتفعِّل المنظومة التكنولوجيّة والمنظومات الثانويّة

 .3النماذج
عليكم أن تبنوا نموذجين بحسب تخطيطكم في المرحلتين  1و :2


نموذج ُوجهة المه ّمة (جسم صغير في المجموعة الشمسيّة أو كوكب قزم) .مُهم أن ي ّ
ُمثل النموذج المًميّزات األساسيّة
للوُ جهة وكذلك السبب الذي دفعكم إلى اختيار هذا الجسم كوُ جهة للمهمّة .النموذج قد يكون للجسم كلّه ،أو لقِسم ي ّ
ُمثله ذي
صلة بالمهمّة.



نموذج للمنظومة التكنولوج ّية التي س ُتستخدم لتنفيذ المهمّة .على النموذج أن يُجسّد أيضًا المنظومات الثانويّة التي س ُتستخدم
لتنفيذ المهمّة بما في ذلك منظومات اال ّتصاالت والطاقة .على المنظومات الثانويّة المُختلفة أن تكون م ّ
ُمثلة في النموذج
بصورة بصريّة ،ولكن ال حاجة بأن تكون عاملة.

مساحة قاعدة النموذج يجب أن ال تق ّل عن  40×40سم (أو ذات قُطر  40سم للنماذج ال ُكرويّة) .إذا كان حجم النموذج الذي ُت ّ
خططونه
يزيد عن  120×60سم (أو قُطر  60سم للنماذج ال ُكرويّة) ،عليكم أن تطلبوا وتحصلوا على مُوافقة خاصّة قبل البدء بعمليّة البناء،
ألنكم إذا انتقلتم إلى المرحلة النهائيّة يجب التأ ّكد من أنه يُمكن تحميله على الباص ،وأن هُناك مكا ًنا كافيًا لعرضه في معرض النماذج.
جل ّ ال َّتوثيق
 .4سِ ِ
ج ّل توثيق ّ
ج ّل التوثيق داخل ملف هادِف مُقولب مُرفق
خط ّي وعلى فيلم فيديو .يُكتب سِ ِ
أ .يُجرى التحكيم اعتما ًدا على سِ ِ
بهذا البيان ،وموجود أيضًا في موقع المُسابقة.
جل التوثيق يجب أن يتضمّن صُور عاديّة (ليس فيديو) ُتو ّثق النماذج وعمليّة بنائها .مُهم أن تقرأوا قالب التوثيق من
ب .سِ ِ
ي صُور عليكم أن تلتقطوها أثناء عمليّة البناء وفي نهايتها.
قبل لكي تعرفوا أ ّ
ستوى معرفتهم وفهمهم هُم .مع ذلك ،يُستحسن أن
جل ّ ال َّتوثيق ،لكي يعكس ذلك ُم َ
جُ .مهم أن يكتب التالميذ بأنفسهم سِ ِ
ّ
حهِ ،ليكون ذلك تنقيحً ا للغة التالميذ وصياغتهم.
ج ّل وتنقي ِ
الع على ال ِّس ِ
يقوم المعلم باالط ِ
 .5فيلم فيديو
2
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ّ
الخطيّ ،عليكم أن ُتو ّثقوا النماذج بواسطة فيلم فيديو تب ُّثونه عبر اليوتيوب .هذا الفيلم هو مُنسابة لكم
ج ّل
أ .باإلضافة إلى السِ ِ
لكي تعرضوا أنفسكم كمجموعة ولكي تعرضوا عملكم أمام طاقم التحكيم.
ّ
يستحق االنتقال إلى المرحلة النهائيّة ،سوا ٌء من ناحية الجُهد
ب .الهدف من الفيلم هو إقناع طاقم التحكيم من أن نموذجكم
المبذول في تحضيره ومن ناحية جودة المُنتج.
ج .مُهم أن يحتوي الفيلم على صُور واضحة للنماذج بكاملها (من ك ّل اال ّتجاهات) ،وعلى صُور من قريب لتفاصيل خاصّة
مع شرح للتفاصيل ،وعلى صُور للتالميذ بجانب النماذج (للحُصول على معيار لحجم ك ّل نموذج).
د .شريحة افتتاحيّة الفيلم يجب أن تحتوي على صورة للنموذجين ،اسم المجموعة ،اسم المدرسة واسم البلدة.
هـُ .مدّة الفيلم يجب أن ال تزيد عن  3:00دقائق .الفيلم األطول من ذلك يُؤدّي خفض التنقيط.
ب الرابط فقط).
و .في أُذونات المُشاهدة يُع َّرفُ الفيلم كـ ( Unlistedمفتوح للمُشاهدة ألصحا ِ

معايير للتحكيم
نتوقّع في هذه المرحلة المُتقدّمة من المُسابقة أن نحصل على مُنتجات ُبذِلت فيها جُهود توصّل التالميذ في أعقابها إلى نتائج ُمذهلة
من الناحية العلميّة والبصريّة .ال ُجهد المبذول والناحية الجمال ّية هما شرطان ّأول ّيان – النماذج التي ال تفي بالمُستوى المطلوب
في مراحل التخطيط ،البناء واإلنهاء ،أو تلك التي تبيّن أنها من صُنع أشخاص مُختصّين ،وليس من صُنع التالميذ ،لن تتم ّكن من
االنتقال إلى المرحلة النهائيّة.
 .1مدى التفصيل والد ّقة العلم ّية []40%
عال للنماذج التي تعرض تفاصيل كثيرة عن الجسم الذي ي ّ
ُمثل وُ جهة المهمّة وتفاصيل كثيرة عن المنظومة التكنولوجيّة
يُمنح تنقيط ٍ
المسؤولة عن تنفيذ المهمّة وتفعيل منظوماتها الثانويّة .تفاصيل خاطئة من الناحية العلميّة ُتؤدّي إلى خفض التنقيط.
 .2ال ُجهد المبذول والناحية الجمال ّية [] 20%
عال للنماذج الجميلة وذات اللمسات األخيرة عالية المُستوى .الحُكم على هذا القِسم يعتمد باألساس على الفيلم.
يُمنح تنقيط ٍ
ُ .3وضوح التمثيل []5%
عال للنماذج التي يسهُل فيها فهم معاني التفاصيل المعروضة فيها.
يُمنح تنقيط ٍ
 .4االبتكار واألصالة []5%
عال للمهام المُبتكرة أو للمهام التي تستخدم المواد بصورة مُبتكرة أو تلك التي تعرض التفاصيل بصورة غير اعتياد ّية.
يُمنح تنقيط ٍ
سير التخطيط []15%
ً .5
ططت بصورة م ّ
عال للنماذج التي ُخ ّ
ُنظمةُ ،تشير إلى اإللمام بالمادّة وإلى استخدام المعلومات بصورة معقولةً .
مثال:
يُمنح تنقيط ٍ
اإلشارة إلى الجسم الذي اخترتموه بدون أن تذكروا سبب هذا االختيار والعالقة بينه وبين المهمّة سيُؤدّي إلى خفض التنقيط.
الجماعي []10%
 .6العمل
ّ
ُشارك فيه ك ّل أفراد المجموعة مع توزيع واضح للوظائفً .
مثال :الصُور التي ُتشير إلى نفس التلميذ
يُمنح تنقيط ٍ
عال للعمل الذي ي ِ
ً
تنقيطا مُنخفضًا.
وهو يقوم بك ّل العمل سيمنحكم
 .7مصادر المعلومات []5%
3
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يُمنح تنقيط عا ٍل الستخدام مصادر معلومات مُتنوّ عة ،مع إلى اإلشارة إلى مراجع عينيّةً .
مثال :المرجع "ويكيبيديا" بدون اإلشارة
ً
تنقيطا مُنخفضًا.
إلى مادّة مُعيّنة يمنحكم

التقديم
يجب إرسال الفيلم وال ِّس ِجل ال ُمرافِق إلى العنوان  Yamit@excellence.org.ilحتى تاريخ  17.3.19في الساعة .13:00


ج ّالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفحص.
الس ِ



ي استيضاح يمكنكم التوجُّه إلى طاقم المُسابقة في موقع المركز اإلسرائيليّ للتميّز في التربية
عن أيّ سؤال أو مشكلة أو عن أ ّ
على العنوانhttps://space.excellence.org.il :

مع تم ّن ّياتنا لكم بالنجاح!
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