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أولمبيادة رامون للفضاء – مه ّمات تحضير ّية استعدادًا للمرحلة الثالثة
تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الثالثة من مسابقة أبحاث الفضاء والفلك!
ً
نواح إضافيّة خاصّة بالحياة ال َب َشريّة في الفضاء .خالل المهمّات
ِستعدادا للمرحلة الثالثة من المُسابقة ،ستتع ّرفون على
ا
ٍ
التحضيريّة أنتم:
ّ
المحطات الفضائيّة كأداة ل َتطوير العِلم وعلى العالقات العلميّة بين
 .1ستتع ّرفون على تاريخ وعلى َسير العمل في
العيش في الفضاء.
الدول التي تهدف إلى قُدرة ال َب َشر على َ
َ
 .2ستتعلّمون عن محطة الفضاء الدوليّة – إنشاؤها والمُستقبل الذي ينتظرها.
والوزن وستتع ّرفون على موضوعة الجاذبيّة االصطناعيّة.
 .3ستتعلّمون عن العالقة بين تسارُع الجاذبيّة َ
للعودة إلى القمر.
 .4ستتعرّفون على مشروع المحطة القمريّة –  Gatewayكجُزء من برنامج أرتميس األمريكيّ َ
 .5ستتعرّفون على نماذج مختلفة وعلى طرائق بناء قواعد بشريّة على القمر.
 .6ستتعلّمون من خالل التجارب على العوامل الم َُؤ ّث َرة على شِ دّة الجاذبيّة االصطناعيّة.
مه ّمات تحضير ّية للمرحلة الثالثة من أولمبيادة الفضاء:
א.

تناول يدكم أثناء إجراء االختبار
س ّجلوا معلومات من المقاالت بحيث تكون في ُم َ
أ .مه ّمات قراءة :اِنتقوا و َ
ال ُمتزامِن.
ّ
محطة الفضاء الدوليّة األولى – أبولو سويوز:
 .1اِقرأوا عن مهمّة
אפולו-סויוזhttps://he.wikipedia.org/wiki/
 .2اِقرأوا عن محطة الفضاء الدوليّة :
https://www.space.gov.il/news-space/131406
الوزن
 .3اِقرأوا معً ا المادّة المُر َف َقة – "الجاذبيّة والجاذبيّة االصطناعيّة" .تأ ّكدوا من أنكم تعرفون إجراء حسابات َ
إذا ُعلِ َم تسارُع الجاذبيّة على أجسام في المجموعة الشمسيّة ومن أنكم تعرفون أن ُتميّزوا بين وحدات القياس
المختلفة (كيلوغرام ،كيلوغرام-قوّ ة ،نيوتن وما شابه ذلك).

صر لألفالم وتنظيمه بحيث تكون
نص
كالمي ُمخ َت َ
ّ
سن إعداد ّ
ب .معلومات من أفالم فيديو باللغة اإلنجليز ّية – ُيس َتح َ
تناول اليد خالل االختبار .يوصى ب ُمشاهدة األفالم عبر ال ُمتص ِّفح جوجل كروم.
المعلومات في ُم َ
لغة المصدر في األفالم هي اإلنجليزيّة .باستطاعتكم أن ُتضيفوا حاشية باللغة اإلنجليزيّة بواسطة الضغط على
رج َمة اِضغَطوا على شعار التعريفات ،اِضغطوا
شعار 'כתוביות – الحاشية السينمائيّة' .للحصول على حاشية ُم َت َ
على سطر 'الحاشية  -כתוביות' وهناك اضغَطوا على 'תרגום אוטומטי – ترجمة تلقائيّة' التي ُتم ّكنكم من
اختيار لغة األم الخاصّة بكم .اِنتبهوا إلى أن الترجمة التلقائيّة ليست مُكتملة .باستطاعتكم استحضار النص الكالمي
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لألفالم بالضغط على أيقونة 'النقاط الثالث' في الجهة السُّفليّة اليُسرى واضغطوا على أيقونة 'תעתיק  -نسخة'
(هذا خطأ من جوجل – المُصطلح الصحيح هو תמליל = نصّ كالمي) .باستطاعتكم استخدام google
 translateلترجمة النصّ .
ّ
المحطة القمريّة  Gatewayمن خالل التعمُّق في األفالم اآلتية .تعرّ فوا على
 .1تع ّرفوا على برنامج أرتميس وعلى
ُتاحة ،على الصعوبات ،وعلى الحُلول المُق َت َر َحة لبناء قواعد مأهولة على القمر من خالل التعمُّق في
الفُ َرص الم َ
األفالم .في فيلم الرسوم المُتحرّكة للوكهيد – مارتن ستتعرّفون على الطرائق الحديثة لبناء المحطة .Gateway
يوصى بقراءة ال ُج َمل باللغة اإلنجليزيّة من خالل الضغط على الرمز  pauseالذي يُم ّكنكم من التح ُّكم في َوتيرة
القراءة:
https://www.youtube.com/watch?v=K4YMFP9O-as
https://www.youtube.com/watch?v=vl6jn-DdafM&t=66s

ُتاحة ،على الصعوبات ،وعلى الحُلول المُق َت َر َحة لبناء قواعد مأهولة على القمر من خالل
 .2تع ّرفوا على الفُ َرص الم َ
التعمُّق في األفالم:
https://www.youtube.com/watch?v=NtQkz0aRDe8
https://www.youtube.com/watch?v=O7JtOokh4PU

ذكي
ج .تعليمات إلجراء تجربتين لقياس الجاذب ّية االصطناع ّية بواسطة هاتف ّ
خالل التجارب اآلتية ستتعلّمون عن العوامل التي ُتم ِّكن من إنتاج جاذبيّة اصطناعيّة بواسطة مُستشعرات الهاتف بحسب
التعليمات.
تحضيرات مُسب َقة وتجهيزات:
 .1تحضيرات مُسب َقة :تأ ّكدوا من أن لدَيكم على األق ّل هات َفين ذكيَّين .ال حاجة ببطاقة  SIMعاملة ولكن مطلوب َوصلَة
أوّ ليّة بشبكة  WIFIلتنزيل تطبيقات جديدة .عليكم تنزيل تطبيق 'מגזין המדע – مجلة ال ُعلوم' لقياس قراءات
مُستشعرات الهاتف ،وتطبيق َر ّقاص اإليقاع '.'soundcorset
 .2التجهيزات :هاتف ذكيّ  ،لَوح خشبيّ ذو مقطع عرضي قياس  4*2سم (مورينة مصقولة) بطول  3أمتار على األق ّل.
َم ّغاطتان للشعر ضيّقتان ،مسمار بطول ( 3-4سم) وشاكوش أو عِ َوضً ا عن ذلك بُرغي ( 3-4سم) و ِم َفك .شريط
الصق ،شريط قياس ينسحب ("المتر").
التعرُّ ف على الهاتف الذكيّ كجهاز لقياس التسارُع
ّ
محطات الفضاء.
ي لكي نبحث إمكانيّات إنتاج جاذبيّة اصطناعيّة في
في المهمّة اآلتية سنستخدم مُستشعرات الهاتف الخلو ّ
توجد تطبيقات كثيرة تعرض دالالت مُستشعرات الهاتف .في هذه التجربة سنستخدم تطبيق 'מגזין המדע – مجلة ال ُعلوم'.
عليكم أن ُتنزلوا هذا التطبيق إلى هواتفكم لكي تتعرّفوا عليه وتعرفوا كيفيّة استخدامه.
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توجد في الهواتف بضع مُستشعرات .في هذه التجربة سنستخدم مُستشعرات التسارُع؛ وأنتم َمدعُوّ ون أي ً
ضا لبحث باقي
المُستشعرات بصورة مُستقلّة في نهاية الفعّاليّة.
التسا ُرع هو َوتيرة التغ ُّير في مقدار السرعة أو في ا ّتجاهها.
مقياس تسا ُرع ( – )accelerometerيوصى في هذا القسم أن تعملوا بأزواج بهواتفكم الشخصيّة (إذا كان الزوج ليس
لدَيه هاتف يُمكن العمل ُبثالثيّات أو أن ك ّل الصف يقيس بواسطة هاتف واحد).
أ .اِضغطوا على الرمز " "+في التطبيق وابدأوا
تجربة جديدة (الدائرة الخضراء) .في سطر
الرموز الموجود في مركز الشاشة أو في أسفلها
اِضغطوا على رمز 'مُستشعرات' (الدائرة
الصفراء) .اِنتبهوا إلى أن أوّ ل قياس يظهر هو
قياس مُستشعر الضوء الموجود في الهاتف.
َم ّرروا يدكم َفوق مُستشعر الضوء الموجود
بجانب الكاميرا األماميّة وراقبوا كيف تتغيّر قيمة
شِ دّة الضوء ال ُم َم ّثلَة ب ِق َيم المحور العموديّ للرسم
(بوحدات ُتس ّمى لُكس) بتقدُّم الزمن
البيانيّ
َ
ال ُم َم َّثل ب ِق َيم المحور األفقيّ .
ب .اآلن اِضغطوا على رمز 'تسارُع ( 'Yمُحاط
بدائرة حمراء) – يعرض الرسم البياني تاريخ
قراءة التسارُع العامل على الهاتف في اال ّتجاه الطول ّي ال ُم َعرَّ ف كمحور ( Yالقطع الناقص العموديّ األزرق) .القيمة
الحاليّة للتسارُع معروضة كعدد مُتحتلِن (القطع الناقص األفُقيّ األزرق) .بواسطة خضخضة الهاتف يمي ًنا ويسارً ا على
الطاولة ومن ّث ّم إلى أعلى وإلى أسفلَ ،ش ّخصوا :ما هو محور Y؟ اِضغطوا على رمز 'تسارُع  'Xوتأ ّكدوا من أن المحور
العرضيّ هو محور  .Xاِنتبهوا إلى أيقونة الهاتف بالسه َمين التي تعرض محور المُستشعر بالنسبة للهاتف (الدائرة
البنفسجيّة).
ضعوا الهاتف على الطاولة بحيث تكون شاشته نحو األعلى واقرأوا القيمة اللحظيّة للتسارُع في المحاور َ Y،Xو – Z
جَ .
َمن منها ّ
شاذ؟ أميلوا الهاتف على جانبه بحيث تعمل قوّ ة الجاذبيّة با ّتجاه محور  Xوعندئ ٍذ وُ جِّ هوه بحيث يعمل با ّتجاه
محور  .Yهل قراءة القياس القُصوى مُتساوية في ك ّل المحاور؟
د .مقدار تسارُع الجاذبيّة على سطح ال ُكرة األرضيّة هو  9.8متر في الثانية تربيع .أَجروا قياسات ُم َن ّ
ظ َمة ،اِفحصوا و َسجّ لوا
أمامكم قراءة تسارُع الجاذبيّة التي يقيسها هاتفكم في المحاور الثالثة (َ .)x,y,zس ّجلوا أي ً
ضا قراءة القياسات عندما يكون
الهاتف في َوضع مُعاكس ال ّتجاه المحاورَ .س ّجلوا في أيّ َوضع ُي َعرَّ ف الهاتف على أنه في اال ّتجاه الموجب وفي أيّ
وّ ضع يكون في اال ّتجاه السالب بالنسبة لك ّل محور من محاوره .اِنتبهوا إلى أن القراءات ليست دائمًا مُتساوية بسبب عدم
ِد ّقة مُر ِّكبات المُستشعر ،وهذ األمر يختلف من جهاز إلى جهاز.
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تسارُع الجاذبيّة هو قراءة التسارُع التي يقرأها المُستشعر كنتيجة من قوّ ة الجاذبيّة عندما ال توجد أيّ حركة للهاتف .مُستشعر
الهاتف ليس باستطاعته أن يفصل بين قياس تسارُع الهاتف في الفراغ (كنتيجة من حركته) ،وقياس قوّ ة الجاذبيّة!
في التجربة التي س ُنجريها اآلن سنستخدم محور  Yللهاتف لقياس التسارُع .ألجل ذلك اِس َتخدِموا أجهزة الهواتف التي أعطت
األقرب با ّتجاه  Yإلى  9.8متر في الثانية تربيع ،وهي قيمة تسارُع الجاذبيّة على سطح ال ُكرة األرضيّة.
قراءة تسارُع هي
َ

ي
الدوران على شِ دّة الجاذب ّية االصطناع ّية بواسطة هاتف خلو ّ
التجربة أ – قياس تأثير َوتيرة َ
أنتم َمدعُوّ ون لمُشاهدة فيلم يعرض طريقة تنفيذ التجربة ،في الرابط اآلتيhttps://youtu.be/U_AOQWveSTU :

أثناء الشرح اآلتي باستطاعتكم االستعانة بالفيلم من أجل تجسيد نقاط مختلفة ،كما هو ُم َفصَّل.
الطريقة:
.أ .اِبحثوا عن منطقة داخليّة فسيحة أو عن ساحة خارجيّة تستطيعون فيها إدارة اللوح الخشبيّ (المرينة) بدون أن يصطدم
بأشخاص أو حيطان أو أيّ غرض آخر.
ب .أَدخِلوا البُرغي أو المسمار (بعُمق حوالى  3سم) ليعمل ك ُم َّت َكأ على بُعد 7سم من طرف اللوح ّ
وثبّتوا م ّغاط َتين للشعر
بجانب البُرغي.
(الوجه الذي فيه الميكروفون
ج .صِ لوا الهاتف باللوح بواسطة الم ّغاط َتين ،بحيث ت ّتجه شاشته نحو األعلى وجُزؤُ هُ السُّفليّ َ
الذي نتحدّث منه) ي ّتصل بالبُرغي (ا ُ ُ
نظروا الفيلم) .تأ ّكدوا من أن محور الهاتف الطويل (محور  )Yيُوازي المحور
الطويل للوح.
د.

اِفتحوا

تطبيق

"،"soundcorset

ر ّقاص
اُضبُطوا

اإليقاع
َوتيرة

الر ّقاص على  42نبضة في الدقيقة و َش ّغلوه
صوت مُرتفع.
ِب َ
هـ .اِفتحوا في الهاتف تطبيق مجلّة العلوم،
اِبدأوا قياسً ا جدي ًدا بالضغط على الرمز
وعرِّ فوا بواسطة رمز 'المُستشعرات'
"َ ،"+
– رسمًا بيان ًّيا يعرض قياس مُستشعر التسارع با ّتجاه ( Yرمز 'تسارُع .)'Y
و .اآلن َعلِّموا نقطة على األرض ُت ّ
الدوران .يُمكن أي ً
ضا تعليم  3أنصاف دوائر الزاوية بين ك ّل اث َنين منها هي
مثل محور َ
الدوران بحسب نبضات الر ّقاص.
وازنوا َوتيرة
َ
 120درجة (كما في الرسم)ِ ،
الدوران وأمسِ كوا باللوح باليدَين بصورة أُفُقيّة وبحيث يكون بُعد الهاتف حوالى 2.5
ز .قِفوا َفوق النقطة التي ُتمّل محور َ
الدوران (بالضبط بين اليدَين) لكي ال تتغيّر هذه النقطة بين القياسات.
الدورانَ .علِّموا نقطة محور َ
متر عن محور َ
دوران اللوح ومركز الهاتف الموجود في طرف اللوح.
ح .بواسطة شريط القياس قيسوا المسافة بين نقطة محور َ
ط .اِضغَطوا على الز ّر األحمر (ز ّر التسجيل) في تطبيق مجلّة العلوم لبّدء التسجيل وحِفظ القياس.
بالدوران َحول المحور،
ي .قبل البدء بالتحرُّ ك ،تأ ّكدوا مرّة أخرى من أن الهاتف مُأَمَّن و ُم َثبَّت بصورة جيّدة باللوح .اِبدأوا
َ
زامِنوا َوتيرة د ََورانكم مع الر ّقاص بحيث يكون َموقع اللوح مُالئمًا لنفس النبضة في ك ّل دَورةَ .وجِّ هوا نظركم نحو
الهاتف أثناء د ََورانكم لكي ال ُتصابوا ِب ُدوار.
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الوتيرةَ ،ن ّفذوا ثالث دَورات بهذه السرعة الثابتة وبعدئ ٍذ أَوقِفوا
ي أ .بعد أن تصِ لوا إلى َوضع تنجحون فيه بالحفاظ على َ
بضغطة ثانية على الز ّر األحمر.
الدوران والقياس َ
َ
ي ب .تأ ّكدوا من أن القياس قد سًجِّ ل واحفظوا الملف بالضغط على رمز 'قلم الرصاص' باسم يُشير إلى َوتيرة الر ّقاص
( 42في الفيلم) .اِنتبهوا إلى أنكم َبوتيرة  42نبضة في الدقيقة ُتن ّفذون  14دَورة في الدقيقة.
ي جَ .قدّروا من خالل التطبيق مُعدّل التسارُع في الفترة الزمنيّة التي ُن ِّف َذ فيها القياس.
ي دَ .بدّلوا فيما بينكم الوظائف وارفعوا َوتيرة نبضات الر ّقاص بقفزة من  6نبضات ون ّفذوا قياسً ا آخر .كرّ روا ذلك بحيث
يُصبح لدَيكم حوالى  10قياسات.
تحليل النتائج (في غرفة الحواسيب):
أ .أُد ُخلوا إلى كل واحد من ملفات القياس التي ش ّكلتموها في تطبيق مجلّة العلوم .اِضغطوا على زرّ النقاط الثالث الموجود
واعرضوا الملف للمُشار َكة على كل أفراد المجموعة بواسطة رسالة بريد إلكتروني .ا ُنقُروا
في الجهة العُلويّة اليُسرى
ِ
تِك في مربّع 'الزمن النسبيّ ' خالل المُشار َكة لكي تحصلوا على ال ُمدّة الزمنيّة التي قي َست ابتدا ًء من لحظة بدء القياس.
َ
نزلوا واف َتحوا الملف في برنامج إكسِ ل في غرفة حواسيب المدرسة .اِنتبهوا إلى أن في ك ّل ملف نتج عمودان:
ب .أ ِ
عمود أزمنةَ ،بوحدات ِملّي ثانية (جُزء من ألف من الثانية) وعمود التسارُعاتَ ،بوحدات متر في الثانية تربيع.
ج .أُد ُخلوا إلى قائمة 'פריסת עמוד – انتشار العمود' واضغطوا على رمز 'פריסת גיליון מימין לשמאל – نشر
الصفحة من اليمين إلى اليسار' في مركز سطر األوامر .تأ ّكدوا من أن عمود األزمنة ( )Aهو في الجهة اليُسرى وأن
عمود التسارُع ( )Bهو في الجهة اليُمنى.
دَ .علِّموا العمودَين بواسطة الضغط على السطر العُلويّ مع الضغط على مفتاح ( CTRLأو الضغط على العمود العُلويّ
األيسر مع استمرار الضغط بالفأرة) .أُد ُخلوا إلى قائمة 'הוספה  -إضافة' واختاروا من صندوق
األي َمن واالنتقال إلى
َ
ُخططات م ّ
الم ّ
ُخطط انتشار:

هـ .من الرسم البيانيِ ،جدوا األزمنة من فترة القياس التي حصلتم فيها على سرعة د ََوران ثابتة بحسب َوتيرة الر ّقاص –
ض في الفيلم.
القطعة األفقيّة في الرسم البياني في نهاية القياس كما ع ُِر َ
الدوران ثابتة.
مثال :اِخ َترنا األزمنة  8,000ح ّتى  22,000جُزء من ألف من الثانية كقياسات كانت فيها َوتيرة َ
و .اِنتبهوا إلى أن َوتيرة الحصول على نماذج من قياس التسارُع ليست ثابتة .يجري القياس كل بضعة أجزاء من مئة من
الوتيرة ّ
قيست
تتأثر بحجم عمل مُعالِج الهاتف .باإلضافة إلى ذلك ،اِنتبهوا إلى أن ِق َيم التسارُع التي َ
الثانية – يبدو أن َ
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الدوران ثابتة إلى ح ٍّد ما لم ت ُكن كلّها مُتساوية! ُت َسمّى هذه الظاهرة في نظريّة القياسات "רעש מדידה
أثناء كانت َوتيرة َ
– إرتجاج القياس" وهو ناتج عن عدم ال ّد َّقة وعن إعاقات خالل عمليّة القياس.
ز .إحدى األدَوات للتغلُّب على هذا 'اإلرتجاج' هو ال ُمعدّل .اُحسُبوا معدّل التسارُع الناتج في الفترة الزنيّة ذات الصلة (الفترة
الدوران ثابتة) بواسطة دالّة المُعدّل ) ( AVERAGEفي إكسِ ل .في الخانة العُلويّة الخالية في
التي فيها كانت َوتيرة َ
الوتيرة ثابتة ولذلك أعداد الخانات ستكون
العمود الثالث َس ّجلوا النصّ اآلتي (في ك ّل قياس نحصل على أزمنة أخرى فيها َ
أعداد أخرى ،ولكن في المثال أعاله هذه هي الخانات):
" ) "=AVERAGE(B400:B1100النصّ داخل ال َقو َسين هو أسماء الخانات )B400) :يُالئم زمن البداية (8000
جُزء من ألف من الثانية) ،والخانة ُ )B1100تالئم زمن نهاية القياس ( 22000جُزء من ألف من الثانية) .عالمة
النقط َتين ُتشير لإلكسِ ل أن يُن ّفذ العمليّة (في هذه الحالة عمليّة حساب المعدّل) على ك ّل الخانات من الخانة األولى ح ّتى
الخانة األخيرة.
ح .القيمة التي تحصلون عليها من دالّة المُعدّل ناتجة من كل مجال القياس الذي عرَّ فتموه ،وهي القيمة التي ُت ّ
مثل أفضل ما
الدوران ثابتة.
يُمكن القياسات التي كانت فيها َوتيرة َ
جدو ًال فيه عمود واحد ي ّ
ثان سّجّ لوا
ُمثل َوتيرات َ
طَ .س ّجلوا على اللوح َ
الدوران في القياسات المختلفة التي ن َّفذتموها وعمود ٍ
فيه مُعدّالت التسارُع المُالئمة لكل َوتيرة.
الدوران َبوحدات هرتس ( ،)Hzوهي عدد الدورات في الثانية ً
بدال من عدد الدورات في
ي .اِبنوا عمو ًدا جدي ًدا فيه َوتيرة َ
الدقيقة.
الدوران (في
ي أ .أدخلوا ال ِق َيم التي في الجدول إلى صفحة إكسِ ل وابنوا رسمًا بيان ًّيا للتسارُع (في محور  )Yكدالّة َلوتيرة َ
لمحو َري الرسم البياني يوجد عنوانان يتضمّنان َوحدات القياس.
محور  .)Xتأ ّكدوا من أن
َ

الدوران على الجاذب ّية االصطناع ّية – تجربة مستق ّلة
التجربة ب – قياس تأثير نصف ُقطر َ
دوران الهاتف (المسافة على امتداد اللوح
اآلن أنتم مُطالَبون بإجراء تجربة أخرى ،تقيسون فيها تأثير تغيُّر نصف قُطر َ
الدوران) على التسارُع الذي يُقاس في الهاتف .بينما أنتم ُتحضّرون للتجربة – مُهم أن
الخشبيّ بين مركز الهاتف ومحور َ
يتو ّجب عليكم أن ُتحافظوا ما أمكن على
الوحيد الذي يتغيّر ،أي أنه َ
تحرصوا على أن يبقى نصف القُطر هو الباراميتر َ
دوران عالية نسب ًّيا) .صِ فوا هدف التجربة ،طريقة القياس،
دوران ثابتة في كل التجارب (يوصى باختيار سرعة َ
سرعة َ
دوران الهاتف وتسارُعات الجاذبيّة االصطناعيّة الناتجة.
واعرضوا الرسم البياني الذي يربط بين نصف قُطر َ
ِ
التقديم
ِعرضوا الرسم
عليكم تقديم س ِج ّل  WORDفيه صفحتان على األكثر – صفحة واحدة للتجربة أ وصفحة ثانية للتجربة ب .ا ِ
البياني الذي حصلتم عليه في كل تجربة ،ناقِشوا المُعطيات واستخلصوا النتائج من الرسوم البيانيّة الخاصّة بتأثير المُتغيِّر
ِّص لكم في
ال َمقيس على الجاذبيّة االصطناعيّة .يجب إرسال الصيغة النهائيّة لنتائج المهمّة التحضيريّة إلى الملف الذي ُخص َ
 google driveح ّتى تاريخ  ،2.2.20في الساعة .15:00
فحص.
الس ِج ّالت التي ُتر َسل بعد هذا ال َموعد ال ُت َ
مع تمنيّاتنا لكم في النجاح!!
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