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 2019 تشرين الثاني 7              
 

 تعليمات استعداًدا للمرحلة الثانية – ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
 

  أعّزاءنا المعلمين والتالميذ

 الُمسابقة.أنتم ُمستمّرون إلى المرحلة الثانية من ! تهانينا

في هذه المرحلة عليكم أن ُتخّططوا وُتنّفذوا فّعالّية بُمشاركة جمهور، هدفها ضّم ُمهتّمين بموضوعة الفضاء، وبشكل خاّص 

 لُمسابقة في هذه السنة: ُنُظم تكنولوجّية في بحث المجموعة الشمسّية.بالموضوعة المركزّية ل

مكن أن نجمعها عنها بواسطة تليسكوب من األرض محدودة جًدا. في السنوات الكواكب بعيدة جًدا، وكمّية المعلومات التي يُ 

الخمسين األخيرة استخدم اإلنسان المسابير لبحث المجموعة الشمسّية. استخدام المسابير ُيمّكننا من إرسال كاميرات وأجهزة 

لكي تتمّكن هذه المسابير من  ولكنقياس إلى أماكن قريبة من الكواكب، وفي بعض األحيان تهبط حّتى على سطوحها. 

الُوصول إلى الكواكب، عليها أن تتحّرك بنفسها في الفضاء. فعلى عكس السّيارات والسفن وحّتى الطائرات، التي تسعين 

طيع المسابير تبالطرق، بالبحر وبالهواء الُمحيط بها لكي تتقّدم، فإن المسابير ال يوجد ما تعتمد عليه سوى نفسها. فكيف تس

 م في الفضاء؟ الجواب عن هذا السؤال تجدونه في هذه الفّعالّية!التقدّ 

د للجمهور مبادئ   الدفع الصاروخّي.كقسم من ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك، ُنحاِول أن ُنجسِّ

ب عليكم أ في المرحلة الثانية من الُمسابقة، عليكم أن ُتجروا سباًقا بين مركبات تسير بالدفع الصاروخّي. ُتثيروا  نسيتَوجَّ

اهتمام جمهوركم )صف، طبقة، مدرسة، أولياء أمور، حارة أو أّي جمهور آخر تختارونه( في هذه الموضوعة، وأن تشرحوا 

 له مبادئ الدفع الصاروخّي، وأن ُتحّضروا محّطات عمل وَتوجيه الُمشَتِركين في الفّعالّية.

كات الُممكنة، باستطاعتكم لالّطالع على مبادئ الدفع الصاروخّي، وعلى أفكار تخّص أنو اع المركبات وأنواع الُمَحرِّ

 االستعانة بالمصادر اآلتية:

https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/טיל -מגפרור 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/כיצד -לבנות -מנוע -רקטי 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/מטוס-סילון-–-מבלון 

https://www.youtube.com/watch?v=HJJZoekmvCE 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-7k9QDSJc 

https://www.space.gov.il/sites/default/files/space-3-build-rocket_0.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=2zwQcS-MZ9w 

https://www.youtube.com/watch?v=hidyFj8aFQY 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/טיל-מגפרור
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/טיל-מגפרור
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/כיצד-לבנות-מנוע-רקטי
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/כיצד-לבנות-מנוע-רקטי
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/מטוס-סילון-–-מבלון
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/physics/מטוס-סילון-–-מבלון
https://www.youtube.com/watch?v=HJJZoekmvCE
https://www.youtube.com/watch?v=dY-7k9QDSJc
https://www.space.gov.il/sites/default/files/space-3-build-rocket_0.pdf
https://www.space.gov.il/sites/default/files/space-3-build-rocket_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2zwQcS-MZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=hidyFj8aFQY
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 في المرحلة األولى، عليكم أن ُتخّططوا وأن تبنوا مركبة تسير بواسطة الدفع الصاروخّي. ُيمكن استخدام األفكار المطروحة

ِانتبهوا إلى أن قسًما من الفّعالّيات التي في الروابط في الروابط، أو ابتكار مركبة جديدة تعتمد على مبدأ حركة ُمشابه. 

 مسؤول!وتسَتوجب استخدام النار، ولذلك يجب تنفيذها بإشراف شخص بالغ 

يبني أفراد الجمهور مركبات ُمشابهة لتلك التي عليكم أن ُتخّططوا وُتنّفذوا نشاًطا للجمهور، في إطاره في المرحلة الثانية، 

 فيما بينهم بهذه المركبات. لمرحلة األولى، وأن ُيجروا ُمسابقةبَنيتموها في ا

أمامكم أربعة أسابيع لتنفيذ هذه المهّمة. خالل هذه الُمّدة يتَوّجب عليكم أن تتعلّموا كيف ُتسّيرون مركبة تعمل بالدفع 

لمركبة وكيفّية تفعيلها، أن تطرحوا الفّعالّية على الجمهور، أن ُتَوّجهوا َسير العمل وأن ُتَوّثقوا كّل الصاروخّي، أن ُتخّططوا ا

 خطوة.

  الطلبات

 شرح نظريّ  .1

عليكم أن تشرحوا للجمهور مبدأ عمل الدفع الصاروخّي. ُيمكن إعطاء الشرح للجمهور ُمسبًقا، أو كُجزء من النشاط الذي أ. 

 سُتنّظمونه.

الشرح يجب أن يتطّرق إلى الفرق المبدئّي بين الدفع الصاروخّي وحركة المركبات التي تعتمد على دفع الوسط الذي  ب.

 يسيرون عليه أو في داخله )شارع، بحر أو هواء(.

 ُمسابقةإجراء  .2

 .خّطتموهاعليكم أن ُتحّضروا سلًفا أدوات ومواد ُمالئمة للمركبة التي أ. 

 ُمشَتِركين في كيفّية بناء وتفعيل المركبة. عليكم أن ُترشدوا الب. 

 عليكم أن ُتحّددوا معايير للتحكيم، لكي ُتقّرروا َمن هم الفائزون في السباق. ج.

 ن إجرائها.الفّعالّية وأن تكونوا مسؤولين ع عليكم أن ُتعّرفوا قواعد السالمة خالل تنفيذ د.

 اإلعالن للجمهور .3

يجب اإلعالن سلّفا عن الفّعالّية التي ُتخّططونها للجمهور الذي سيشترك فيها. ِعَوًضا عن ذلك، ُيمكن نشر َتوثيق للُمسابقة  أ.

  لجمهور أوَسع )كهؤالء الذين لم يُكن لهم أّي َدور في الفّعالّية(، بعد إجراء الفّعالّية. 

 عالن، وأن ُتقّرروا أين ولَِمن ومتى تنشرونها.عليكم أن ُتخّططوا وُتحّضروا المواّد الخاّصة باإل ب.

 

 التوثيق .4

 أ. عليكم أن ُتَوّثقوا مراحل تحضير اإلعالن وفّعالّية اإلرشاد وتنفيذهما بواسطة التصوير العادّي )ليس فيديو(.

 ثانية. 30األفالم عن حرصوا على أن ال يزيد طول يديو حركة المركبة في إطار الُمسابقة. اِ ب. عليكم أن ُتَوّثقوا بالف
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لبيان، ا ج. يتّم التحكيم بناًء على ِسِجّل َتوثيق خّطّي يتعّقب الفّعالّية.  ِسِجّل التَّوثيق ُيكَتب داخل ملّف هادف ُمَقولَب ُمرَفق بهذا

 وموجود أيًضا في موقع الُمسابقة.

 

 معايير للتحكيم

 [%15] التنويع في نوع الجمهور الذي سيشترك في الفّعالّية .1

التنقيط العالي ُيمَنح للمجموعة إذا كانت الجماهير الُمشاِرَكة في الفّعالّية لستم على اّتصال بها بصورة شبه دائمة خالل 

دراستكم في المدرسة. مثاًل: إشراك رفاقكم من الصف فقط يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا، وإشراك طبقات أخرى من المدرسة 

جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم تنقيًطا أعلى وأعلى. توجد أفضلّية للّتنويع في يمنحكم تنقيًطا أعلى، وإشراك 

 الجمهور الُمشارك، ولكن ال توجد أّي أهمّية لحجم الجمهور الذي ستتَوّجهون إليه.

 [%15] نطاق ُمالئم من المعلومات وِدقَّة ِعلمّية .2

 قللجمهور الُمشتِرك. مثاًل: إذا لم تتطّرقوا إلى الفر مالئمال ُيمَنح تنقيط عاٍل للشرح العلمّي الكامل لمبادئ التفعيل،

المبدئّي بين الدفع الصاروخّي وحركة المركبات التي تعتمد على دفع الوسط الذي يسيرون عليه أو في داخله، فإن ذلك 

 يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا.

 [%25] ُمسابقةتنظيم ال .3

التي فيها ليس واضًحا للُمشَتِركين ماذا عليهم أن  الُمسابقةُيمَنح تنقيط عاٍل للفّعالّية الُمَنّظّمة، الُممتعة واآلِمَنة. مثاًل: 

ًجا، فإن ذلك يمنحكم تنقيًطا  ا فقط قسم من الجمهور والقسم اآلخر يبقى ُمَتَفرِّ يفعلوا، أو تلك التي يشترك فيها عملّيً

 ُمنخفًضا.

 [%10] ار والتنويع في بناء المركباتاالبتك .4

ُيمَنح تنقيط عاٍل لبناء مركبات ُمبَتَكَرة ذات صبغة ذاتّية. مثاًل: الُمسابقة التي يبني فيها كل الجمهور نفس المركبات 

َرت سلًفا من ِقَبلكم تمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا. باتها ُحضِّ  وكّل ُمَركِّ

 [%25] الجمالّية في اإلعالن عن الفّعالّيةواللمسات  االبتكار، التنويع، النطاق، .5

م جّيًدا بوسائل إعالن مختلفة. مثاًل: تعليق نشرة كالمّية مطبوعة على لوحة  ُيمنح تنقيط عاٍل لإلعالن الُمبَتَكر والُمَصمَّ

ة في وسط يّ اإلعالنات في المدرسة فقط يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا. في التحكيم ال يوجد تمييز بين اإلعالن عن الفّعال

 الجمهور الُمسَتهَدف، واإلعالن عنها في وسط جمهور أوَسع في أعقاب الفّعالّية.

 

 [%10] عمل جماعيّ  .6

َور التي  ُيمَنح تنقيط عاٍل للُمشارَكة الكاملة لكّل أفراد المجموعة مع َتوزيع الصالحّيات بصورة واضحة. مثاّل: الصُّ

 ّل العمل يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا.ُتشير دائًما إلى نفس التلميذ وهو يقوم بك
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ِانتبهوا: التشديد في هذه المرحلة هو على مدى االبتكار والُجهد الذي يبذله التالميذ في التخطيط والتنفيذ، ال ُتعَطى نقاط 

ل فّعال من ِقَبل الهيئة التدريسّية في المدرسة أو من أوليا ء اآلمور ُمقابِل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج، أو بتَدخُّ

)ُيسَمح بَِتوجيه التالميذ، ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم(، والمصروف الذي يتعّدى ما هو ُمتَوفِّر لدى التالميذ في إطار 

 تواجدهم العادّي في المدرسة.

 تقديم السِجلّ 

  النسخة النهائّية من سِجّل التوثيق في الملف الرئيسّي الذي ُخّصَص لكم في جوجل درايف ) تحميليجبGoogle 

Drive 13:00 في الساعة 19.12.8 حّتى تاريخ( حّتى.  

 .السِجاّلت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفَحص 

  ه إلى طاقم الُمسابقة في موقع المركز اإلسرائيلّي للتمّيز في عن أّي سؤال أو مشكلة أو عن أّي استيضاح يمكنكم التَوجُّ

 https://space.excellence.org.il التربية على العنوان:

 

 !مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح

 

https://space.excellence.org.il/

