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 مهّمات تحضيرّية استعداًدا للحفل الختاميّ 

تعلّمتم خالل الُمسابقة عن منظومات مختلفة في المسابير. استعداًدا للنهائّي سُتعّمقون فهمكم في موضوعة المبادئ التي تستند عليها 

 منظومات دفع وُهبوط المسابير. المهام التحضيرّية ُمَعّدة لتدريبكم على الفّعالّيات التي سُتمارسونها في محّطات االحتفال النهائّي.

 .حاجة إلرسال أجوبتكم عن المهام التحضيرّية إليناال 

 

 ُهـبوط على المّريخ – تجربة ُمحاكاة رحلة فضائّية

 شاهدوا أفالم هبوط المسابير فينكس، سبيرت وكيوريوسيتي على سطح المّريخ: .1

 https://www.youtube.com/watch?v=XRCIzZHpFtY  .أ

 https://www.youtube.com/watch?v=gB_uQTt4ZLU .ب

  https://www.youtube.com/watch?v=gwinFP8_qIM .ت

 مسبار أُنِزَل بشكل مختلف. ما هي المراحل الُمشتَرَكة لكل أشكال اإلنزال؟ ما هو الهدف من هذه المراحل؟ كل .2

 عاِينوا منطقة الُهبوط التي ستختارونها على سطح المّريخ: .3

 
-https://trek.nasa.gov/mars/#v=0.1&x=

122.65136&y=3.05419&z=6&p=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSG%3A%3A104905 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIzZHpFtY
https://www.youtube.com/watch?v=gB_uQTt4ZLU
https://www.youtube.com/watch?v=gwinFP8_qIM
https://trek.nasa.gov/mars/#v=0.1&x=-122.65136&y=3.05419&z=6&p=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSG%3A%3A104905
https://trek.nasa.gov/mars/#v=0.1&x=-122.65136&y=3.05419&z=6&p=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSG%3A%3A104905
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حة لبركان يوليسيس ) هة الُمَسطَّ الُمشار إليه في الصورة أعاله ِبـ  (،Ulysses Pateraتدّربوا على إنزال مسبار داخل الفُوَّ

X, لُمحاكاة: ا باستخدامhttps://space.iasa.org.il/mars_lander/. 

تذّكروا ما شاهدتموه في أفالم الُهبوط لكي تقوموا بعملّية إنزال  ".J"بالضغط على الزر  "تلميذ - "חניך الوضع من ابدأوا

مّرة من تحسين أدائكم في الانتبهوا لسبب التحّطم الذي يظهر على الشاشة، لكي تتمّكنوا  –ُمكتملة! إذا تحّطمتم، فال بأس 

حاولوا استهالك أقّل قدر ممكن و ثانيةً الُمحاكاة بعد أن تمكنتم من الهبوط في المكان الصحيح، استخدموا  – تحـد  القادمة. 

 – "טייס חלל، واللعب في وضع (Xمن الُوقود في عملّية الُهبوط، للُهبوط في أماكن تصُعب فيها الُمناوَرة )مشار اليها بـ 

 ، لكي ُتجّمعوا أكبر قدٍر من النقاط."طّيار فضائي

صوا ألنفسكم  .4  بوط مكتملة؟ماذا ينبغي أن تفعلوا لتقوموا بعملّية هُ  –لخِّ

ب . فيستا 4ستضطّرون إلنزال مسابير على كوكب الزهرة وأيًضا على الُكَويكب في الحفل النهائّي  .5 لن يكون بمقدوركم التدرُّ

 قبل الحفل النهائّي، ولكن باستطاعتكم أن ُتجّهزوا أنفسكم لهذا التحّدي: فيستاعلى اإلنزال على الزهرة وعلى 

 ُهبوط ُمالئمة. الُهبوط على الزهرة عن عملّية الُهبوط على المّريخ، وخّططوا إستراتيجّياتفّكروا بماذا تختلف عملّية  .أ

لُهبوط على ُكَويكب سُيواجهكم بصعوبات لم ُتقابلوها في الحالَتين السابقَتين، حاِولوا أن ُتفّكروا ماذا ُيمكن أن تكون هذه ا .ب

 الصعوبات، وأن ُتخّططوا سلًفا كيف ستتغلّبون عليها.

 ُمستًوى عاٍل من مهارة إنزال المسبار! تذّكروا: لكي تنجحوا في المحّطة النهائّية، عليكم أن تكونوا على

  ميكانيكا الطَيران في الفضاء

نشر السير إسحاق نيوُتن، فيزيائّي إنجليزّي، كتابه "األصول الرياضّية للفلسفة الطبيعّية"، الذي تضّمن  1687في عام 

 قوانين تتناول حركة األجسام:ثالثة 

 يظّل الجسم على حالته الحركّية، إما السكون التام أو الحركة بخّط مستقيم بسرعة ثابتة، ما لم ُتؤّثر القانون األّول :

 عليه قُّوة ُتغّير هذه الحالة.

 جاه الذي تعمل ث التغيُّر في االتّ : التغيُّر في حركة الجسم يكُبر كلما كُبَرت القّوة التي ُتؤّثر عليه، ويحدالقانون الثاني

فيه القّوة. إذا كانت القّوة تعمل في اّتجاه الحركة، فإن كّمّية الحركة تكبر. إذا كانت القّوة تعمل في اّتجاه ُمضاد 

 للحركة، فإن كّمّية الحركة تصغر. إذا كانت القّوة تعمل في اّتجاه عمودّي على الحركة، فإن اّتجاه الحركة يتغّير.

 العملّيات المتباَدلَة بين جسَمين ُمتساوية في المقدار وُمتضاّدة في االّتجاه. عندما يدفع أو يسحب جسٌم انون الثالثالق :

جسًما آخَر، فإنه ُيدَفع عنه أو ُيسَحب إليه بنفس المقدار. إذا جرَّ حصاٌن حجًرا مربوًطا بَحبل، فإن الحصان سُيَجّر 

م  إلى الحجر بنفس المقدار الذي يجرّ  به الحجر، والحجر سُيعيق تقّدَم الحصان بنفس المقدار الذي يبذله الحصان لتقدُّ

الحجر. إذا دفع جسٌم جسًما آخَر وأّدى إلى تغيير في حركة الجسم اآلخر، فإن الجسم األّول سُيغّير هو أيضا من 

 حركته باّتجاه ُمضاد.

ه فقط حركة  وإنما أيضا حركة األجرام السماوّية، وحركة المسابير التي ُنرسلها األحصنة والحجارة، هذه القوانين ال ُتَوجِّ

تجلّى كّل ي التي رأيتموها في األفالم في الصفحة السابقة، الفضائّية،ات مهمّ لبحثها. فّكروا: في أّي مراحل من مراحل ال

 واحٍد من هذه القوانين؟

https://space.iasa.org.il/mars_lander/

