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ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك – تعليمات استعدادًا للمرحلة الرابعة
أع ّزاءنا المعلمين والتالميذ
تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة من مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك ،وهي مرحلة نصف النهائيّ !
في هذه المرحلة عليكم أن تبنوا نماذج ألجسام في المجموعة الشمسيّةُ ،تر ّكز على الموضوعة المركزيّة في مُسابقة هذه
السنة :منظومات تكنولوجيّة لبحث المجموعة الشمسيّة.
مجموعتنا الشمسيّة تت َكوَّ ن من ثمانية كواكب ،وأجسام كثيرة أخرى :كواكب قزمة ،أقمارُ ،ك َويكبات ومُذ ّنبات .بحث هذه
األجرام السماويّة يطرح أمامنا أسئلة ،تح ّديّات وفُ َر ً
صا جديدة .على م ّر الزمن يقوم بنو البشر ب َتطوير تكنولوجيّات ُتم ّكنهم
من اإلجابة عن األسئلة ومُواجهة التح ّديّات التي تفرضها علينا البحوث الفضائيّة .كجُزء من مُسابقة أبحاث الفضاء والفلك
حاول تجسيد هذه الفُ َرص والوسائل التكنولوجيّة الرامية إلى تحقيقها.
س ُن ِ
النهائي من ال ُمسابقة ،عليكم أن تبنوا نماذج تصِ ف مه ّمة فضائ ّية في المجموعة الشمس ّية بواسطة
في مرحلة نصف
ّ
مسبار غير مأهول.
إلنجاز العمليّة أمامكم أربعة أسابيع .عليكم في هذه الفترة أن تبحثوا ع ّما هو معلوم عن هدف التي اخترتموها ،أن تبنوا
النماذج وأن َتو ّثقوا َسير ك ّل العمل .في هذه المرحلة لستم مُطالَبين بإرسال النماذج إلينا ،وإنما فقط َتوثيقها .الطلبات الخاصّة
بعمليّة البناء وال َّتوثيق ،وكذلك معايير التحكيم ،ستجدونها في سياق هذا الملف.
المجموعات العشر التي ستحصل على أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة ستنتقل إلى المرحلة النهائيّة .هذه المجموعات
س ُتحضر معها النماذج إلى الحفل النهائيّ  ،وس ُتعطى لها الفرصة لعرضها أمام طاقم التحكيم والمجموعات األخرى.
جر أو َت َب ُّر ًعا من
التخطيط َو/أو بناء الجهاز أو ِّ
أي أجزاءٍ منه يجب أن ال يكون بأيدي أشخاص ِم َهنِ ّيين ،سوا ًء كان ذلك ِبأ َ ٍ
سيرورة ال َّت َعلُّم،
أشخاص تربطكم بهم َقرا َبة عائِلِ ّية .مع ذلك ،طلب ال ُمساعدَة واالستِشارة من هؤالء األشخاص ،كجُزءٍ من َ
ب َت َد ُّخلَ شخص بالِغ
ب به .ال ُمعلّمون ال ُمرافِقون باستطاعتهم بالطبع تقديم ال ُمسا َعدَة في ُكل ّ َم
وضوع يتطلّ ُ
هو أم ٌر ُم َر َّح ٌ
ٍ
ألسباب األمان والسالمة.
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تعريف المهمّة
 .1التحضير
أ .عليكم أن ُتقرّ روا ما هي المهمّة الفضائيّة في المجموعة الشمسيّة التي س ًت َن َّفذ بواسطة مسبار غير مأهول .على
المه ّمة أن تكون جديدة (ليست كمه ّمة سبق أن ُن ِّف َذت) ،وأن تكون قابلة للتنفيذ باستخدام تكنولوج ّيات قائمة.
عليكم أن تأخذوا بالحسبان ما يأتي:
 )1وُ جهة المهمّة – المكان في المجموعة الشمسيّة الذي يجب أن يصل إليه المسبار.
 )2نوع المهمّة – تحليق ،تصا ُدم ،مسبار مداريّ  ،مسبار هُبوط ،روفر ،إرجاع عيّنة
 )3هدف المهمّة – ما الذي يجب أن يقوم به المسبار عندما يصل إلى وُ جهته
نوصي مرّة أخرى بمُشاهدة فيلم حفل االفتتاح الموجود في موقع المُسابقة ،لكي تأخذوا فكرة عن األهداف المتنوّ عة
جرى حال ًّيا في أرجاء المجموعة الشمسيّة .مهمّتكم يُمكن تكون عِ لميّة أو تجاريّة سبق أن
والمهام المختلفة التي ُت َ
أُعل َِن عنها ولك ّنها لم ُت َن َّفذ ،ويُمكن أن تكون من ابتكاركم (وهذا أفضل!)
ب .عليكم أن ُتصمّموا مسبارً ا يُن ّفذ المهمّة التي اخترتموها .في تصميم المسبار عليكم أن تأخذوا بالحسبان على
األق ّل المنظومات اآلتية ،ومدى مُالءمتها للوُ جهة ،ل َنوع المهمّة وللهدف منها:
 )1منظومة الدفع
 )2منظومة الطاقة
 )3منظومة خاصّة لتنفيذ هدف المهمّة.
 .2النماذج
نموذجين:
أ .عليكم أن تبنوا
َ
 )1نموذج واحد للمسبار
 )2نموذج َ
آخر لوُ جهة المسبار
ب .نموذج المسبار يجب أن ي ّ
ُمثل بصورة بصريّة المنظومات التي تطرّ قتم إليها في البند .1ب ،ولكن ال حاجة
بأن تكون هذه المنظومات عاملة.
ج .نموذج الوُ جهة يُمكن أن يكون للجرم السماويّ بكامله ،أو لجُزء ي ّ
ُمثله .المهم أن يعرض النموذج السبب الذي
من أجله اخترتم هذا الجرم كوُ جهة للمهمّة.
د .مساحة قاعدة ك ّل واحد من النماذج يجب أن ال تكون أصغر من  40×40سم (أو قُطر بقياس  40سم للنماذج
ال ُكرويّة) .إذا كان قياس واحد أو أكثر من النماذج التي ُتصمّمونها يزيد عن  120×60سم (أو قُطر  60سم
صا قبل أن تبدأوا بالبناء ،ألنه إذا نجحتم في االنتقال إلى المرحلة
للنماذج ال ُكرويّة) ،عليكم أن تطلُبوا إذ ًنا خا ًّ
النهائيّة يجب التأ ّكد من أن النموذج يُمكن تحميله على الباص ،وأن هناك مكان ي ّتسع له في معرض النماذج .منعً ا
ُعرض في النهائيّ يجب أن يكون مُطاب ًقا للنموذج الذي يُصوَّ ر وي َُو َّثق بالفيديو في
أليّ التباس ،النموذج الذي سي َ
التوثيق الذي سيُر َسل في المرحلة الرابعة.
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 .3سِ ِجل ّ ال َّتوثيق
أ .يك َتب سِ ِج ّل ال َّتوثيق داخل ملفّ هادِف ُم َقولَب مُر َفق بهذا البيان ،وموجود أيضً ا في َموقع المُسابقة.
ب .المطلوب في سِ ِج ّل ال َّتوثيق التطرُّ ق لص َُور فوتوغرافيّة عاديّة (ليس فيديو) ُت َو ِّثق النموذج ومراحل بنائه .مُهم أن
تقرأوا قالب ال َّتوثيق من قبل ،لكي تعرفوا أيّ ص َُور عليكم أن تلتقطوها خالل عمليّة البناء وفي نهايتها.
حسن
ستوى معرفتهم وفهمهم هُم .مع ذلك ،يُس َت َ
جُ .مهم أن يكتب التالميذ بأنفسهم سِ ِجل ّ ال َّتوثيق ،لكي يعكس ذلك ُم َ
ّ
الع على ال ِّس ِج ّل وتنقي ِحهِ ،ليكون ذلك تنقيحً ا للغة التالميذ وصياغتهم.
أن يقوم المعلم باالط ِ
 .4فيلم فيديو
أ .باإلضافة إلى الس ِج ّل المكتوب ،عليكم أن ُت َو ّثقوا النماذج بواسطة فيلم فيديو ّ
تبثونه عبر اليوتيوب .هذه الفيلم ُيش ّكل
بالنسبة لكم مُناسبة لكي تعرضوا أنفسكم وعملكم كمجموعة أمام طاقم التحكيم.
ّ
يستحق الوُ صول إلى المرحلة النهائيّة ،من ناحية الجُهود
ب .الهدف من الفيلم هو إقناع طاقم التحكيم أن نموذجكم
المبذولة في تحضيره ومن ناحية َجودة المُن َتج النهائيّ .
ج .الفيلم يجب أن يتطرّق إلى الوُ جهة التي اخترتموها وإلى المهمّة التي ُت ّ
خططون إلى تنفيذها في .1
د .من المُهم أن يعرض الفيلم ص َُورً ا واضحة للنماذج بكاملها (من ك ّل اال ّتجاهات) ،وص َُور عن قُرب ألجزاء عينيّة
خاصّة ،وصورة للتالميذ بجانب النماذج (بهدف الحُصول على معيار لحجم النموذج).
ه .شريحة افتتاحيّة الفيل م يجب أن تتضمّن أسماء األجسام الثالثة التي اخترتموها ،اسم المجموعة ،اسم المدرسة واسم
البلدة.
طول من ذلك يُؤدّي إلى تنقيص في التنقيط.
وُ .مدّة الفيلم يجب أن ال تزيد عن  3:00دقائق .الفيلم األَ َ
ب الرابط فقط).
ز .في أُذونات المُشا َهدَة ُي َعرَّ فُ الفيلم َكـ ( Unlistedمفتوح للمُشا َهدَة ألصحا ِ

معايير للتحكيم
لزم]
 .1ال ُجهد المبذول والناحية الجمال ّية [ - 20%شرط ُم ِ
ننتظر في هذه المرحلة المُتقدّمة من المُسابقة أن نحصل على أعمال بذل التالميذ فيها ج ً
وتوصّلوا فيها إلى
ُهودا الفتة َ
عال للنماذج الجميلة وذات اللمسات األخيرة عالية المُستوى.
نتائج مُذهلة من الناحية العلميّة والبصريّة .يُم َنح تنقيط ٍ
النماذج التي ال تفي بالمستوى المطلوب في مراحل التصميم ،البناء واإلتمام ،أو إذا ا ّتضح أنها من صُنع أشخاص
مُتخصّصين وليس من صُنع التالميذ ،لن تتم ّكن من االنتقال إلى المرحلة النهائيّة .التحكيم لهذا القسم بالذات سيعتمد
باألساس على الفيلم.
 .2مدى التفصيل والد ّقة العلم ّية []30%
عال للنماذج التي تعرض تفاصيل كثيرة عن الهدف و ُتجسِّد ترا ُكب المنظومات التكنولوجيّة .التفاصيل
يُم َنح تنقيط
ٍ
الخاطئة ُتن ّقص من عدد النقاط.
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 .3مدى التفصيل والد ّقة العِلم ّية []30%
عال للنماذج التي تعرض تفاصيل كثيرة في الوُ جهة و ُتجسّد ترا ُكب المنظومات التكنولوجيّة .التفاصيل
يُم َنح تنقيط
ٍ
الخاطئة ُتن ّقص من عدد النقاط.
 .4عمل ّية التصميم []25%
عال إذا سبقت بناء النماذج عمليّة تصميم تعتمد على اإللمام بالمادّة واستخدام معقول للمعلومات .في هذا
يُم َنح تنقيط ٍ
المعيار ي َ
ُؤخذ بعين االعتبار أسباب اختيار المهمّة وكذلك مدى مُالءمة منظومات المسبار لمُجمل م َُر ِّكبات المهمّة.
 .5االبتكار واألصالة[]10%
كرة وغير التقليديّة ،سوا ًء من ناحية طبيعة المهمّة أو من ناحية بناء النموذجً .
مثال :النماذج
عال للنماذج المُب َت َ
يُم َنح تنقيط ٍ
ً
تنقيطا عاليًا ،بينما النماذج التي تصِ ف مهمّة بحث على سطح المرّيخ
التي ُتس َتخ َدم فيها المواد بصورة مُب َت َك َرة ُتم َنح
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
(التي ورد منها الكثير) ُتم َنح

الجماعي []10%
 .6العمل
ّ
عال للمُشار َكة الكاملة لك ّل أفراد المجموعة مع َتوزيع الوظائف بصورة واضحةّ .
مثال :الص َُّور التي ُتشير
يُم َنح تنقيط ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
دائمًا إلى نفس التلميذ وهو يقوم بك ّل العمل يمنحكم
 .7مصادر المعلومات []5%
عال مُقابل االستعانة بمصادر معلومات مُتنوّ عة ،واإلشارة إلى مراجع عينيّةً .
مثال :المرجع "ويكيبيديا"
يُم َنح تنقيط
ٍ
ً
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
بدون اإلشارة إلى مادّة معيّنة يمنحكم

تقديم الس ِجل ّ
ّص لكم في  ،Google Driveوتحميل فيلم
يجب تحميل الصيغة النهائيّة لس ِج ّل التوثيق والص َُّور إلى الملفّ الذي ُخص َ
التوثيق في  YouTubeح ّتى تاريخ  27.2.20في الساعة .13:00


فحص.
الس ِج ّالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُت َ



التوجُّ ه إلى طاقم ال ُمسابقة على العنوان:
عن أيّ سؤال أو مشكلة أو عن أيّ استيضاح يمكنكم َ
https://space.excellence.org.il
مع تم ّن ّياتنا لكم بالنجاح!
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