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خاصة بالمرحلة األولى
ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك – تعليمات
ّ
ا
ا
وسهًل بالمُشاركين في مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك!
أهًل
مهمّتكم األولى في المجموعة هي اإلجابة عن اختبار في المعلومات يقيس عدّة قُدرات:


معرفة المنظومة الشمسيّة – هل تعرفون أسماء الكواكب السيّارة ،وترتيب مواقعها والمُميّزات الخاصّة لك ّل واح ٍد منها؟



اِستقاء المعلومات من اإلنترنت في موضوعة المسابير والمها ّم الفضائيّة – ماذا تعرفون عن األبحاث الخاصّة بالكواكب
السيّارة؟ كيف يمكنك العثور بسرعة على مزيد من المعلومات عند الطلب؟



ال ّتح ّري والتشخيص – هل باستطاعتكم أن تستقصوا ر ا
ُموزا ومعلومات جُزئيّة ومن ث ّم إكمال الصورة بكاملها بواسطتها؟

كيف ُتجيبون عن االختبار؟


سيُن َشر االختبار في الموقع فقط في التواريخ  3-4/11/19ابتدا 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 تتخلون إلى االختبار؟


تدخلون إلى موقع "תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה לשנת תש"פ – مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك لسنة
 "2018/2019على الرابط https://space.excellence.org.il

وتختارون "תחרות חקר החלל והאסטרונומיה לבתי הספר היסודיים – ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
للمدارس االبتدائ ّية"
تضغطون على "שלבי התחרות" –שלב א  :مراحل المسابقة – المرحلة األولى" وتدخلون إلى الرابط الموجود في
الصفحة.


ُتدخلون كود الدخول الذي سيُرسَل إليكم في البريد اإللكتروني قريباا من موعد االختبار.
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كيف تستعدّون لالختبار؟
ُتنفّذون المها ّم التحضير ّية 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.
ت ّم تصميم المسابقة بحيث يمكن لك ّل تلميذ المشارَ َكة واالستفادة من العمل ّية ،ولكن لن يدخل سوى نصف التًلميذ في المرحلة الثانية،
وقِلّ اة مُختارة من التًلميذ تتم ّكن من الوُ صول إلى المرحلة النهائيّة ( 10مدارس من أصل ما يزيد عن  200مدرسة)ُ .مه ّم ج ادا ّ
بث روح
ماعي.
األول هو التعلّم واكتشاف أشياء جديدة عن منظومتنا الشمس ّية ،وإظهار مهارات التعلّم والعمل الج
ّ
المُنافسة بين التًلميذ :الهدف ّ
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 تحضير ّية للمرحلة األولى في ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
 .1أ) ابحثوا عن مادّة "المجموعة الشمسيّة (المنظومة الشمسيّة)" في الـويكيبيديا .اقرأوا عن مبنى المجموعة الشمسيّة وتأ ّكدوا من
أنكم تعرفون إيجاد المعلومات المُفصّلة عن كل َكوكب من الكواكب السيّارة.
المجموعة_الشمسيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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/
.2

ابحثوا عن مادّة "مِسبار" في الـويكيبيديا .اقرأوا عن أنواع المسابر ،وتأ ّكدوا من أنكم تعرفون إيجاد المعلومات المُفصّلة عن
المسابر ومهامها الفضائيّة الخاصّة بالكواكب الخارجية.
/مسبار_فضائيhttps://ar.wikipedia.org/wiki

 .3باإلضافة إلى التعرّف العا ّم على تاريخ أبحاث الفضاء (المهمة  2أعًله) ،نتر ّكز هذه السنة في أربع مهام فضائيّة ناشطة:


نيوهورايزونز ()New Horizons
https://www.fromspacewithlove.com/ar/new-horizons-ar/



جونو ()Juno



إكسو مارس ()ExoMars



أوزيريس ريكس ()OSIRIS REx

جونو_(مسبار_فضائي)https://ar.wikipedia.org/wiki/

/إكسو_مارسhttps://ar.wikipedia.org/wiki

https://www.space.gov.il/ar/news-space/131692
https://www.youtube.com/watch?v=NjlGYHJ2560
قبل أن ُتنفّذوا المهام التحضيريّة اآلتية ،يُفضّل أن ُتشاهدوا مرّة أخرى عرض حفل االفتتاح.
عن كل مهمة من المهام المذكورة أعًله ،عليكم أن تكتبوا التفاصيل اآلتية:
أ)

كم مسبارا ا يشترك في المهمة؟

ب) ما هو هدف كل مسبار؟
ت) ما هي أنواع مهامها؟
ث) في أيّ مراحل من مراحل المهمة مَوجودة؟
ج) ما هو مصدر القُوّ ة لكل مسبار؟
ال حاجة لتقديم األجوبة التي كتبتموها ،ولكن من المهم أن تكون المادّة في مُتناول يدكم عندما تشرعون في ح ّل أسئلة
االختبار .صحيح أن المرحلة األولى تجري مع مادّة مفتوحةّ ،إال أنها م َق َّيدَة بزمن ،ومن المهم أن تكون امرَ َّك َزة في ملفّ
واحد.
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ّ
محطات ا ّتصالُ ،تس َتخدَم
 .4شبكة الفضاء العميق (باإلنجليزيّة )DSN – Deep Space Network :هي شبكة تتكوَّ ن من ثًلث
للتواصُل مع المسابير الفضائيّة التي تقوم ببحث األجرام المختلفة في المجموعة الشمسيّة .اُد ُخلوا إلى موقع اإلنترنت لشبكة الفضاء
العميق على العنوان. https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html :

א

ב

ג

ד

ה

ו
ّ
ّ
ّ
المحطات.
المحطات؟ باستطاعتكم االستعانة باألَعًلم الموجودة بجانب أسماء
محطة من هذه
أ) في أيّ دَولة توجد ك ّل
ب) اِختاروا أحد الهوائيّات العاملة .الصورة أعًله تعرض ا
مثاال الختيار الهوائي رقم .54
ج) اِضغطوا على الز ّر  View Spacecraftلكي ُتشاهدوا صورة للمسبار الذي يتواصل الهوائي معه.
جدوا اسم المسبار في نافذة المُعطيات الموجودة في الجهة اليُمنى .في المثال أعًله ،هو المسبار الياياني أكاتسوكي الذي يدور
د) ِ
حَ ول الزهرة.
جدوا الزمن الذي يستغرقه ّ
البث من الكرة األرضيّة إلى المسبار وال َعودة إلى األرض.
هـ) ِ
في المثال أعًله الزمن هو  28.60دقيقة.
و) اِضغطوا على الز ّر  more detailلكي تحصلوا على مُعطيات خاصّة بسرعة ّ
بث

ז

المسبار (كم هو مشروح في البند اآلتي).
ز) أديروا نافذة المعلومات وابحثوا عن سرعة إنزال المُعطيات من المسبار .في المثال
على اليسار السرعة هي  8.19كيلوبت في الثانية .انتبهوا إلى أن في قسم من المسابير البند " "DOWN SIGNALموجود م ّر َتين
– اِفحصوا االث َنين!
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ا
ّ
البث (البند هـ) وقِيَم سرعة إنزال المُعطيات (البند ز) الخاصّ بالمهام الفضائيّة األربع
جدوال ُتر ّكزون فيه قِيَم زمن
ح) حَ ضّروا
تضطرون إلى زيارة الموقع
الوقت ،قد
التي تع ّرفتم عليها في المهمّة  3أعًله .بما أن ليست ك ّل المسابير تتواصل مع الشبكة في نفس َ
ّ
كل ّ بضع ساعات وعلى مدى بضعة أ ّيام.
البت (باإلنجليزيّة בִּיט –  )bitوالبايت (باإلنجليزيّة ַּבי ְיט
ط) اِقرأوا عن َوحدات قياس سرعة نقل المعلومات وعن الفرق بين ِ
–  )Byteفي /https://ar.wikipedia.org/wikiبت
ي) اِسألوا أهلكم ما هي سرعة اإلنترنت في بيتكم ،أو المسؤول عن الحواسيب في مدرستكم.
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