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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؟



ي سرعة
العُثور على معلومات من اإلنترنت في موضوعة اإلنسان في الفضاء – ماذا تعرفون عن الموضوعة؟ بأ ّ
باستطاعتكم أن تعثروا على معلومات إضافيّة بحسب طلبات عينيّة؟



تطبيق وحسابات – هل باستطاعتكم إجراء حسابات خاصّة بطرائق البحث؟

كيف ُتجيبون عن االختبار؟


سيُن َشر االختبار في الموقع فقط في التواريخ  11-12.11.19ابتدا 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 تدخلون إلى االختبار؟


تدخلون إلى موقع "תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה לשנת תשע"ט – ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
لسنة  "2019/20على 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 الدخول الذي سيُرسَل لكم قريباا من مَوعد المُسابقة.
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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
 .1المجموعة الشمسيّة:
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/

 .2التعرُّ ف على المهام التي يقوم بها اإلنسان في الفضاء:
اِقرأوا المعلومات اآلتية الخاصّة بمهام أبولو:
https://www.space.gov.il/ar/inspiration/131727
اِقرأوا أيضاا مادّة "أبولو" في ويكيبيديا:
/برنامج_أبولوhttps://ar.wikipedia.org/wiki
رَ ّكزوا باألساس في البند  – 5التسلسل الزمنيّ للرحًلت الفضائيّة .لَ ّخصوا ألنفسكم ب ُخصوص ك ّل مهمّة من مهام أبولو ما
يأتي:
 ماذا كان تعريف مهمّتها هل جرى بحث في إطارها وما هو -هل كانت هناك تطويرات تكنولوجيّة وتحسينات استعدا ادا لهذه المهمّة وما هي

 .3الحياة ال َيوميّة في الفضاء:
أ.

ّ
بالمحطة الفضائيّة الدوليّة والعَيش فيها:
صة
اِقرأوا المقاالت اآلت ّية الخا ّ
https://www.space.gov.il/ar/inspiration/131728

https://www.space.gov.il/ar/news-space/131725
ّ
المحطة الفضائيّة:
ب .شاهدوا األفًلم اآلتية لرُوّ اد فضاء يصفون وي َُو ّثقون معيشتهم في
َسجّلوا ألنفسكم ما هي الصعوبات في مُمارسة النشاطات اليَوميّة المعروضة في األفًلم ،واذ ُكروا بالنسبة لك ّل نشاط سبب
هذه الصعوبات وكيف يتغلّبون عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=3bCoGC532p8
https://www.youtube.com/watch?v=2HnWG19CFDE&list=PLPfak9ofGSn9vOEkIz328i4xQQq
7e0kjc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Wam7poPzG1w
https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8

ج .أَجروا نقا اشا جماع اّيا ُتف ّكرون فيه بنشاطات يوميّة أخرى قد تكون ُم َعقّدَة في الفضاء وأشيروا إلى كيفيّة التغلُّب الصعوبات المتعلّقة
بمُمارسة هذه النشاطاتَ .ل ِّخصوا ألنفسكم الصعوبات المُتعلّقة بمُمارسة النشاطات اليوميّة واالقتراحات الخاصّة بكيفيّة التغلُّب عليها.
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 .4ظروف الضغط والحرارة في الفضاء:
ُخطط أطوار أو م ّ
ّ
أمامكم م ّ
ُخطط  )PTلج َُزيئات الماء:
ُخطط ضغط  -حرارة (م

أ .نرى في الم ّ
ُخطط أربعة محاور من الحزوز:
 إلى ماذا ُتشير األعداد على المحور األُفُقيّ األحمر (السُّفل ّي) وما هي َوحَ دات القياس؟ُلويّ ) وما هي وَ حَ دات القياس؟
 إلى ماذا ُتشير األعداد على المحور األُفُقيَّ
األسود (الع ِ
 إلى ماذا ُتشير األعداد على المحور العموديّ األحمر (األيمن) وما هي َوحَ دات القياس؟األسود (األيسر) وما هي َوحَ دات القياس؟
 إلى ماذا ُتشير األعداد على المحور العموديَّ
ي (محور االرتفاع) ،أن بين القيمة والقيمة توجد خطوط بينيّة تأخذ باالقتراب
اِنتبهوا! لعلّكم ُتًلحظون على المحور العمود ّ
من بعضها البعض أكثر فأكثر .إنه رس ٌم بيانيّ خاصّ  ،القفزة بين قيمة وقيمة على هذا المحور تك ُب ُر في ك ّل قفزة  10مرّات(1-
 ،)...10-100-1000بعكس الرسم البيانيّ العاديّ  ،التي اإلضافات فيه ثابتة ( .)...1-2-3-4بين ك ّل قيم َتين مُتجاور َتين،
ُت ِّ
مثًل ،بين  1وَ ُ 10ت ّ
مثل الخطوط تقسيماا عدد اّيا مُتساوياا .ا
مثل الخطوط  .2-3-4-5-6-7-8-9الفسحات بين الخطوط
الداخليّة هذه ليست مُتساوية .ا
مثًل ،في المربّع السُّفليّ القفزة من  1paإلى  2paهي أكبر م ّر َتين في حين أن القفزة بين 4pa
َو  5paأكبر واحد ورُبع مرّة فقط ،ولذلك تأخذ باالقتراب من البعض أكثر وأكثر .رس ٌم بيانيّ كهذا يُسمّى الرسم البيانيّ
اللوغارتميّ (ال حاجة للتعمُّق وفهم معناه وإنما يكفي أن نعرف كيف نقرأ المُعطيات منه).
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ب .في الرسم البيانيّ يوجد َتوضيح للحاالت التراكميّة للماء (المساحات ال ُملَوّ َنة) .ت َمرّسوا في قراءة الرسم البيانيّ َ :سجّلوا ألنفسكم
لك ّل حالة من الحاالت التراكميّة للماء نقطة كمثال ( ُت ِّ
مثل شروط ضغط وحرارة مُعيّنة) يُمكن وُ جود الماء فيها في هذه الحالة التركم ّية
(اِنتبهوا ،ك ّل حالة تراكميّة ُتًلئمها نقاط كثيرة ،يكفي أن ُتسجّلوا نقطة واحدة كمثال).

ي في ويكيبيديا:
ج .اِقرأوا المادة عن الضغط الجوّ ّ
/ضغط_جويhttps://ar.wikipedia.org/wiki
ي على ارتفاعات مختلفة عن سطح الكرة األرضيّة.
بواسطته باستطاعتكم أن تجدوا فيها ما هو الضغط الجوّ ّ
جدوا في الرسم البيانيّ ضغط – حرارة
جدوا ما هو الضغط الجوّ ّ
ي (بالتقريب) في البلدة التي تسكنون فيها بحسب ارتفاعهاِ .
 ِالنقطة التي ُت َّ
ي في بلدتكم ودرجة الحرارة في بلدتكم في هذه اللحظة .ما هي الحالة التراكميّة للماء في
مثل الضغط الجوّ ّ
بلدتكم بحسب الرسم البيانيّ؟
جدوا في الرسم البيانيّ النقطة التي ُت ِّ
مثل الضغط على ارتفاع سطح البحر في الكرة األرضيّة ودرجة الحرارة  100درجة
 ِمئويّة .ما هو التغيير الحاصل في هذه النقطة بحسب الرسم البيانيّ ؟
جدوا درجة الحرارة المًُلئمة لنقطة تجمُّد (نقطة انصهار) الماء على ارتفاع سطح البحر على الكرة األرضيّة.
 ِ ما هو الشيء الخاصّ في الخطوط السوداء الفاصلة بين الحاالت التراكميّة المختلفة؟ هل باستطاعتكم أن ُتخبرونا عن حاالتالوقت وفي نفس المكان حالتان من الحاالت التراكميّة للماء؟
من حياتكم اليوميّة تتح ّقق فيها في نفس َ
جدوا بواسطة الجدول والرسم البيانيّ درجة غليان الماء على قمّة جبل إفرست ودرجة حرارة غليان الماء على ارتفاع
 ِي (حوالى  40ألف قدم  /حوالى  13كلم َفوق سطح البحر) .اِنتبهوا إلى أن الحساب الدقيق للتغيير في
الطيَران التجار ّ
الضغط بداللة التغيير في االرتفاع هو عمليّة ُمرَ ّكبة ولذلك باستطاعتكم أن تستعينوا بالمُعطيات القريبة من المُعطيات التي
ُ
طلِبَ منكم أن تجدوها.
ا
ي درجة حرارة؟
سائًل وال في أ ّ
 هل يوجد ارتفاع مُعيّن عن سطح البحر على الكرة األرضيّة ال نستطيع فيه أن نجد ما اءلماذا؟

ُتناولكم عندما تحلّون أسئلة المُسابقة .صحيح أن المرحلة
ال حاجة لتقديم األجوبة التي كتبتموها ،ولكن من المُهم أن تبقى في م َ
بالوقت ،ومن المُهم أن تكون المادّة المطلوبة مرَ ّك َزة في ملفّ واحد.
األولى ُتجرَ ى بمادّة مفتوحة ،ولكنها ُم َق ّيدَة َ

בהצלחה!!
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