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ي
مه ّمات تحضيريّة استعدادًا للحفل الختام ّ
ّ
المحطات في الحفل
جرى في
أمامكم مه ّمتان تحضيريّتان .أ ُ ِعدَّت هاتان المه ّمتان لتدريبكم استعدادًا للفعّاليات التي ست ُ َ
ي .ال حاجةَ بأن تُرسلوا إلينا أجوبة هاتَين الفعّال ّيتَين التحضير ّيتَين.
النهائ ّ
 .1درجة تج ّمد الماء
المريخ هو إمكانيّة ُوجود ماء في الحالة التراكميّة السائلة على
أحد األسئلة المركزيّة التي تشغل بال الباحثين لكوكب ّ
ي لالفتتاحيّة تحدّثنا عن بحث ُم َحتلن عن هذه الموضوعة ،وتحدّثنا كذلك عن سبب أهميّة
ّ
المريخ .في العرض التقديم ّ
هذا السؤال .في البداية ،يوصى بإنعاش ذاكرتكم في هذه الموضوعة.)https://youtu.be/uDk_9AgiTlU( :
مرة ً أخرى ،تكونوا على استعداد لتنفيذ الفعّاليّة التمهيديّة – قياس درجة
ي ّ
بعد أن تكونوا شاهدتم العرض التقديم ّ
تج ّمد الماء .ألجل ذلك عليكم أن تبدأوا بتبريد ماء حتّى يبدأ بالتج ّمد ،على أن يبقى قس ٌم منه في الحالة التراكميّة
السائلة ،وحينئ ٍذ تقيسون درجة حرارته .عمليّة التبريد ستكون باستخدام خليط ُمبَ ِ ّرد تُحضّرونه من جليد وملح .عليكم
تتمرسوا في
مرات لكي تتأ ّكدوا من أن نتائج قياساتكم هي ذات مصداقيّة ،وكذلك لكي
ّ
كرروا التجربة عدّة ّ
أن ت ُ ّ
ّ
ي.
ستضطرون إلى ال َعودة إليها في إحدى
اإلسراع في تنفيذ التجربة ،التي
ّ
محطات النهائ ّ
التجهيزات للتنفيذ التجربة
كأس ُزجاجيّة بحجم  250ملل

ميزان حرارة

ملح طعام

أنبوب اختبار

محقنة

جليد مبروش

سير التجربة
َ
أ) اِمألوا الكأس الزجاجيّة بجليد مبروش.
ب) أضيفوا ملعقت َين مليئت َين من الملح.
ج) اِخلطوا بلُطف باستخدام ميزان الحرارة لكي تحصلوا على خليط ُمبَ ِ ّرد.
أخرجوا ميزان الحرارة ،اِغسلوه لتُزيلوا عنه الملح ون ّ
شفوه.
د) عندما تهبط درجة الحرارة إلى ما تحت ِ ،−10°C
هـ) قيسوا باستخدام المحقنة  4ملل ماء واس ُكبوه في أنبوب االختبار.
الوقف في هاتفكم.
أدخلوا األنبوب إلى داخل الخليط ال ُمبَ ِ ّرد و َ
و) ِ
شغّلوا ساعة َ
أخرجوا األنبوب من الخليط وه ُّزوه لكي تفحصوا
مرة واحدة في ك ّل دقيقة ّ
ز) ّ
حركوا الخليط ال ُمبَ ِ ّرد بواسطة األنبوبِ ،
إذا بدأ الماء فيه بالتج ّمد.
1

أدخلوا
أرجعوا األنبوب إلى داخل الخليط ال ُمبَ ِ ّردِ ،
ح) إذا َش َّخصتم ُوجو َد جليد داخل األنبوب (حتّى لو بك ّميّة صغيرة)ِ ،
ميزان الحرارة إلى داخل األنبوب و َسجّلوا درجة الحرارة .إذا كان ك ّل الماء داخل األنبوب ما زال في الحالة
أرجعوا األنبوب إلى داخل الخليط ال ُمبَ ِ ّرد ل ُمدّة ِنصف دقيقة أخرى بدون أن تقيسوا درجة الحرارة.
التراكميّة السائلةِ ،
اِنتبهواُ :مهم جدًا إدخال ميزان الحرارة عندما يبدأ الماء بالتج ّمد .إذا انتظرتم حتّى يتج ّمد ك ّل الماء ،لن تتم ّكنوا من
إدخال ميزان الحرارة إلى داخل الماء.
ّ
مرات (أو ن ّفذوها بالتوازي في بضع مجموعات) ،وقارنوا بين نتائج القياسات .إذا
كرروا التجربة على
األقل ّ 5
ط) ّ
صل
التو ُّ
حصلتم على نتائج غير طبيعيّة ،حا ِولوا أن تفهموا ما الذي تش َّو َ
ش في التجربة .عليكم أن تكونوا قادرين على َ
مرة أخرى) في مجال  1Cخالل ثالث دقائق
إلى نتيجة تناتُجيّة (أي يُمكن ال ُحصول عليها ّ
المريخ
 .2طوبوغرافيا (تضاريس) ّ
المريخ منذ سنوات عديدة عد ٌد من المسابير ،تمسح سطحه بواسطة أجهزة علميّة مختلفة – كاميرات
يدور َحول ّ
ي ،كاميرات تعمل باألشعة الحراريّة تحت الحمراء ( THEMIS – Thermal Emission
تعمل بالضوء ال َمرئ ّ
 ،)Imaging Systemمقياس ليزر للمسافات ( )MOLA – Mars Orbiter Laser Altimeterوأجهزة
كثيرة أخرى .ال حاجة لمعرفة كيف تعمل هذه األجهزة ،ولكن الخرائط التي تُنتجها ستُساعدكم في دراسة طوبوغرافيا
ّ
المريخ.
المريخ .في إحدى
ي ستُطا َلبون بإثبات إلمامكم في طوبوغرافيا ّ
ّ
محطات النهائ ّ
للمريخ
أ)
التعرف على ال ُمميّزات الطوبوغرافيّة ّ
ُّ
المريخ الطوبوغرافيّة ال َموجودة هنا. https://on.doi.gov/2TgkE2I :
إفتحوا خريطة ّ
األلوان في الخريطة تُمثّل ارتفاعات ،بحسب المفتاح " "Elevation in metersال َموجود في وسط الصحيفة
للتعرف على ال ُمميّزات
(سيكون من السهل عليكم تحديد موقع المفتاح إذا ص ِغّرتم الصحيفة .)Zoom out -
ّ
الطوبوغرافيّة المختلفة ،نفّذوا المهمات العشر اآلتية .باستطاعتكم االستعانة بإمكانيّة البحث ( ،)Ctrl-Fشرط
ملف
صى بطباعة الخريطة ال ُمرفقَة في
ّ
أن تكونوا في هذه الحالة في وضع تكبير كبير جدًّا ( .)Zoom inيُو َ
نفرد ،وأن ت ُ ّ
ي ،ولكنها
ُم ِ
علموا عليها األماكن التي وجدتموها .ال تستطيعون استخدام هذه الخريطة في محطة النهائ ّ
تُساعدكم في إجمال ك ّل ما ستتعلمونه في الفعّاليّة اآلتية.
المريخ (اس ُمها في الالتينيّة  .)Monsما هو اسم سلسلة الجبال التي تضم
 )1جدوا أعلى خمسة جبال على ّ
اآلخرين؟
ثالثةً من هذه الجبال؟ ما هو اسم الجب َلين
َ
ي.
 )2جدوا الفُوهَة (ال ُجرن)  ،Lyotوهي أكثر األماكن انخفا ً
ضا في نصف الكرة الشمال ّ
المريخ (اس ُمها في الالتينيّة  .)Planitiaأين يتر ّكز ُمعظمها؟
 )3حدّدوا موقع السهول ال ُمنخفضة على سطح ّ
ي منطقتَين
 )4جدوا هضبت َين (مناطق سهليّة ُمرتفعة ،وفي الالتينيّة ُ )Planumمتجاورت َين ،اسماهما كإس َم ّ
ي في إسرائيل .ما هو اسم ك ّل منهما؟
ي وفي الشمال الشرق ّ
في الجنوب الغرب ّ
 )5أين تتر ّكز معظم األخاديد (وديان ضيّقة ،عميقة وشديدة االنحدار ،وفي الالتينيّة  )Chasmaعلى سطح
المريخ؟ ماذا يُس َّمى الوادي الفسيح ( )Vallesالذي تُش ّكله هذه األخاديد؟
ّ
תחרות חקר החלל והאסטרונומיה ה V -

2

 )6أين يمكن إيجاد عدد كبير من ال ُحفَر (وديان ضيّقة وضحلة ،وفي الالتينيّة  )Fossaeوسالسل الفُ ّوهات
ً
شماال-جنوبًا؟
( )Catenaال ُممتدّة
ي ،وفي الالتينيّة
 )7أين يوجد تركيز كبير لفُ ّوهات بركانيّة (أجران تش ّكلت نتيجة ث َ َـوران أو انهيار جبل بُركان ّ
)Patera؟
س َماة على اسم علماء فلك مشهورينHuygens, :
 )8جدوا فُ ّوهات االصطدام الثالث الكبار ال ُم َ
 .Schiaparelli, Cassiniما هي األسماء الشخصيّة لعلماء الفلك هؤالء؟
س ّ
نتصبَة َجوفاء .ما
ط َحة و ُمحاط من ك ّل جوانبه بصخور ُم ِ
" )9جبل الطاولة" هو قطعة أرض ُمرتفعة قِ ّمتُهُ ُم َ
المريخ؟
شترك لمعظم المناطق التي توجد فيها جبال طاولة ( )Mensaeفي ّ
ال ُم َ
)10

المنطقة "كاوس" ( )Chaosهي منطقة هضبيّة ُم ّ
قط َعة األَوصال بواسطة ُ
شقوق عميقة ،أشبه بمتاهة

لتتحول إلى ما يُشبه التالل الحادّة .أين تتر ّكز المناطق
من جبال طاولة ُمتالصقة تأخذ باالنحسار
َّ
المريخ؟
ض ِويّة" في ّ
"الفَو َ
المريخ
ب) استخدام خريطة تفاعليّة لتشخيص ُمميّزات طوبوغرافيّة على سطح ّ
المريخ". http://bit.ly/MarsTrek :
اِفتحوا موقع ناسا "رحلة إلى ّ
ي األيسر ،واختاروا اإلمكانيّة
زر نَوع الرصد (ال ُمشاهدة) ال َموجود في ُّ
اِضغطوا على ّ
الركن السُّفل ّ
تعرفتم
" ."3D Globeباستطاعتكم اآلن أن تُشاهدوا بصورة ثُالثيّة األبعاد ال ُمميّزات الطوبوغرافيّة التي ّ
جر الفأر ،واالقتراب واالبتعاد بواسطة إدارة عجلة الفأر ،أو بواسطة
عليها .باستطاعتكم إدارة الكوكب بواسطة ّ
ّ
ي األيسر.
الز َّرين (َ )+و ( )-ال َموجو َدين في ُّ
الركن السُّفل ّ

زر "نَوع
الرصد"

زر
الطبقات
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زر الطبقات ال َموجود في الجهة اليُمنَى أدناه يفتح قائمة تختارون منها طبقة المعلومات التي تُريدون
الضغط على ّ
عرضها:
ي للسطح ُم َمثَّل بواسطة لَون.
• معلومات عن االرتفاع ( ،)MGS MOLAالتي فيها االرتفاع النسب ّ
ي في مجال تحت الحمراء ( ،)MO THEMISالذي فيه المناطق التي َح ِظيَت
• مسح االنبعاث الحرار ّ
سطو ًعا.
بالتسخين بواسطة أش ّعة الشمس تبدو أكثر ُ
ي ،الذي يكشف األلوان الحقيقيّة للكوكب .تُكشَف طبقة
• طبقة القاعدة ،التي أُن ِت َجت بالتصوير بالضوء المرئ ّ
القاعدة عندما تُطفئون طبقت َي المعلومات أعاله.
الزر الذي له شكل العين:
يمكن "إضاءة" أو "إطفاء" الطبقات المختلفة بالضغط على
ّ
زر
“العين”

.

 )1اِبحثوا عن ك ّل واح ٍد من ال ُمميّزات الطوبوغرافيّة التي وجدتموها في الخريطة السابقة ،وكبّروه بحيث يمأل
نصف الشاشة على األق ّل.
ي ،ما هو انبعاثه
 )2ب ّدِلوا الطبقات كما شرحنا ساب ًقا بحيث تتم ّكنون من ُمعاينة كيف يبدو ال ُم َم ِيّز بالضوء المرئ ّ
ي ،وما هي تضاريسه.
الحرار ّ
زودنا بمعلومات بمستويات تفريق (دقّة التفاصيل) ُمختلفة .حاولوا االقتراب واالبتعاد
 )3الخرائط ال ُمختلفة ت ُ ّ
ي طبقات تُعطينا معلومات أوضح عن بُعد؟ وأيّها
عندما تقومون بمشاهدة ك ّل طبقة من الطبقات الثالث .أ ّ
عن قُرب؟
 )4تعلّموا كيف تُميّزون بين مناطق من جبال طاولة ومناطق كاوس .لهذه الغاية ،يوصى بتحديد مواقع ِمثل هذه
المناطق عن بُعد في خريطة المعلومات عن االرتفاع ،وبعدئ ٍذ االقتراب وإمعان النظر في السطح عن قُرب
ي.
في خريطة مسح االنبعاث الحرار ّ
المريخ!
تذَكّروا :لكي تنجحوا في المح ّطة في
النهائي ،عليكم أن تكونوا على ُم ً
ستوى عا ٍل من الضلوع في طوبوغرافيا ّ
ّ
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