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ُمسابقة أبحاث رامون للفلك – تعليمات استعدا ًدا للمرحلة الرابعة
أع ّزاءنا المعلمين والتالميذ
ُنجدّد تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة من مُسابقة أبحاث رامون للفلك ،وهي مرحلة نصف النهائيّ !
نموذجا لمح ّطة مأهولة خارج الكرة األرض ّيةُ .يمكن بناء مح ّطة في مدار
النهائي من ال ُمسابقة ،عليكم أن تبنوا
في مرحلة نصف
ً
ّ
سماوي َ
آخر ،أو مح ّطة أرض ّية خارج الكرة األرض ّية.
أي جرم
ّ
حول الكرة األرض ّية أو َحول ّ
إلنجاز العمليّة أمامكم حوالي شهر ونِصف .خالل هذه الفترة عليكم أن تبحثوا عن إمكان ّيات تطوير مستقبليّة خاصّة بالوُ جهة التي
ّ
المحطة .عليكم أن ُتف ّكروا في المُتطلّبات وتطبيقاتها ،أن
اخترتموها والتحديّات ال ُم َت َوقّع أن يُواجها األشخاص الذين سيعيشون في
ُتصمّموا وتبنوا نموذجً ا رقم ًّيا بواسطة البرمجيّة  ، TINKERCADأن ُت َو ّثقوا ك ّل العمليّة وأن ُت ِعدّوا فيلمًا تسويق ًّيا لمُبادرتكم .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 النهائيّةُ .كلّنا أمل بأن نتم ّكن من إجراء
الحفل النهائيّ بصورة فِعليّة ،ولكن إذا لم تشأ الظروف – س ُنع ّد أنفسنا إلى إجرائه عبر اإلنترت .التعليمات ب ُخصوص هذا األمر
ستصلكم في حينه.

فرقوا ما بين ال ُمساعدة
ب بهُ .مهم جدّا أن ُت ّ
سيرورة ال َّت َعلُّم ،هو أم ٌر ُم َر َّح ٌ
طلب ال ُمساعدَة واالستِشارة من أشخاص مهن ّيين ،كجُزءٍ من َ
والتنفيذ – أنتم ال ُمن ّفذون! باستطاعة المعلمين المرافقين بالطبع أن ُيساعدوكم في كل حالة تتطلّب ُّ
تدخل شخص بالغ في عمل ّية البناء
ألسباب األمان والسالمة.
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منتوجات المرحلة الرابعة من أولمبيادة الفضاء وطريقة عرضها
ُ .1رؤيا المح ّطة
أ.

ّ
المحطة (حَ وله أو عليه)،
ي ومكان
َع ِّرفوا المهام التي س ُتؤدّيه والمح ّطة وتح ّد ّيات البيئة – عليكم أن تختاروا الجرم السماو ّ
ّ
المحطة والمهام التي س ُتؤدّيهاَ .ف ّكروا في الحاالت الروتينيّة وفي حاالت الطوارئ .ما هي العمليّات التي ستحدث في
وُ جهة
ّ
ّ
ّ
المحطة وفي المنطقة
المحطة؟ أيّ روبوتات ستعمل في
المحطة؟ ما هو جدول األعمال اليوميّ للعاملين وللمُقيمين في
ّ
ّ
المحطة؟ ما هي المنظومات
المحطة مع البيئة التي تتواجد فيها؟ ما هي المواد التي س ُتب َنى منها
المُحيطة؟ كيف يتالءم مَوقع
ّ
ّ
المحطة ومَن الذي سيخرج منها؟ هذه التعريفات س ُتساعدكم
المحطة؟ مَن الذي سيدخل إلى
األساسيّة التي تكفل وُ جود وعمل
عندما تشرعون برسم التصميم ،ببناء النموذج وكتابة سيناريو الفيلم التسويقيّ .

ب.

ّ
المحطة ،أين س ُتب َنى ال ُمرَ ِّكبات المختلفة؟ ما هي األدوات والوسائل
صة مشروع بناء المح ّطة– َف ّكروا في مراحل بناء
ق ّ
ّ
المحطة في المَوقع؟ مَن هي الم ّ
ّ
المحطة؟ من أين جاءت الميزانية وألي غرض؟ إن تحديد
ُنظمَة التي ستبني
المطلوبة لبناء
الطرائق ومواد البناء من شأنها أن ُتساعدكم في عمليّة التصميم.

ّ
المحطة في ملفّ بيانيّ )
 .2داخل المح ّطة (برنامج
ّ
اُرسُموا م ّ
يدو ًّيا
ُخط ًطا من طابق (أو من طوابق)
للمحطة وللمنطقة المُحيطة بها بمقياس رسم ُمعَرَّ ف (باستطاعتكم أن ترسموا ِ
ومن ث ّم تصوير الرسم أو مسحه بالحاسوب أو أن ترسموا في الحاسوب مُباشر ًة) .بواسطة الترقيم الخاصّ بالملف الذي يتطرّق
ج ّل ال َّتوثيقَ ،فصّلوا استخدامات الفضاءات الداخليّة المختلفة وقوموا في تنسيقها .أشيروا إلى أماكن
إلى الجدول الموجود في س ِ
ّ
بالمحطة والئِموا لها ح ً
ُلوال كجُزء من التصميم .حَ ضِّروا رسمًا
المنظومات األساسيّةُ .خذوا بالحسبان المهام والتحديّات الخاصّة
نهائ ًّيا للم ّ
ُخطط بعد أن تكونوا قد عملتم على بضع مُسوّ دات.
ّ
للمحطة في برمجيّة TINKERCAD
ي .أسهل طريقة لعرض المبنى الداخل ّي
ُلو ّ
عليكم أن تعرضوا المبنى الداخليّ بمنظور ع ِ
هي ب َتحويل غالفها الخارجيّ إلى شفّاف .باستطاعتكم أن تفعلوا ذلك بواسطة الدالّة " "ctrl H – change to holeالموجودة
في التعريفات الخاصّة بالغالف الخارجيّ  .لكي تقوموا بذلك ،حَ وِّ لوا الغالف الخارجيّ إلى عُنصر واحدَ ،علِّموا التفاصيل الموجودة
في الداخل بواسطة أعداد ُتم ّكنكم الح ًقا من أن ُتفصّلوا في الجدول المُرفق االستخدامات المختلفة للتفاصيل التي ر َّقمتموها في أداء
ّ
المحطة.

 .3خارج المح ّطة
ّ
للمحطة وسط مُحيطها الخارجيّ بما يتناسب مع تفاصيل تصميمها الداخليّ  .حَ دّدوا مقياس
نموذجا خارج ًّيا
أ .عليكم أن تعرضوا
ً
ّ
للمحطة و َف ّكروا في الفعّاليّات التي سيقوم بها رُوّ اد الفضاء واآلالت/الروبوتات
ِعرضوا المُنشآت الخارجيّة
رسم النموذج .ا ِ
ّ
المحطةَ .ف ّكروا في المواد وفي الطرائق المختلفة لبناء النموذج قبل أن تبدأوا بعمليّة البناء .يُمكن االستعانة بنماذج
في مُحيط
ص ّغرَ ة من المعجونة أو برسوم ُتساعدكم على تصوُّ ر شكله النهائيّ .
ُم َ
ب .عليكم أن ُتقدّموا نموذجً ا رقم ًّيا بملفّ ً .stl
بدال من التموذج المادّيّ  .الملفّ  .stlهو واح ٌد من الفورماتات المُس َتخ َد َمة في
الطابعات ُثالثيّة األبعاد .قياسات النموذج يجب أن تكون مُطابقة لقياسات النموذج المُفصّلة في البند ج .عليكم أن ُترفقوا
ج ّل التوثيق.
ص َُورً ا تعرض تفاصيل النموذج من زوايا رُؤية مُالئمة كما هو ُم َفصَّل الح ًقا وفي س ِ
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لتشكيل صورة لمرأى الشاشة ،اُد ُخلوا إلى:
Send to - picture of your design
لتشكيل ملفّ بيانيّ بفورمات .png
ّ
المحطة .اِنتبهوا إلى
كما ذكرنا ،النموذج يجب أن يكون ُمحَ وسبًا ،وفي هذا البند عليكم أن تعرضوا تفاصي َل موجودة خارج
ّ
سجالت عُموميّة باستطاعتكم أن تستخدموها كجُزء من نموذجكم ،كما مكتبة نماذج ثالثيّة األبعاد الخاصّة ِبـ NASA
أن هناك
https://nasa3d.arc.nasa.gov/models :
باستطاعتكم دمج الملّفات القائمة باستخدام دالّة االستيراد لبرمجيّة ( ،)importولكن عليكم أن ُتشيروا إلى ذلك في قائمة
ج ّل التوثيقُ .ي َقيَّم عملكم
المصادر التي استعنتم بها في جدول مصادر المعلومات في البند  6في س ِ
ج .أقصى طول ألبعاد المح ّطة في ك ّل اال ّتجاهات (الطول  /العرض  /االرتفاع ،أو القُطر في حال كان النموذج ُكرو ًّيا) هو 40
سم.
تصوير النموذج – ُيعرَ ض النموذج بواسطة ص َُور عن قُرب للتفاصيل المختلفة وكذلك بواسطة ص َُور ُتم ّكننا من رؤية
ّ
ّ
المحطة في ‘جدول ص َُور النموذج‘
صوِّ روا كل تفاصيل النموذج (ح ّتى  20صورة) واشرحوا وظائفها في
شموليّة
للمحطةَ .
ج ّل ال َّتوثيق .رَ ِّقموا الص َُّور واحفظوها في الملف الثانويّ ‘ص َُور النموذج‘(اُنظروا التفصيل في هذا ال ُخصوص
الموجود في س ِ
ج ّل ال َّتوثيق).
في س ِ

 .4فيلم ذو صبغة تسويق ّية
ّ
المحطة في فيلم ُيب ّ
َث في اليوتيوب للمُشا َهدَة بواسطة رابط .الفيلم هو فُرصتكم لعرض مفهوم
أ .الفيلم  -عليكم أن تعرضوا
ّ
ّ
ّ
المحطة
محطتكم يُمكن أن تخدم أهدافهم وأنها هي
المحطة ،مهامها ووظائفها .الهدف من الفيلم هو إقناع المُهتمّين باألمر بأن
األمثل .استخدموا ص َُور النموذج ال ُمحَ وسَب لكي ُتجسّدوا ما ترمون إليه .من المُهم أن يتضمّن الفيلم ص َُورً ا واضحة عن
النموذج بمُجمله (من كل اال ّتجاهات) ،عن الطاقم ال ُمبادِر ،وص َُورً ا عن قُرب لتفاصيل خاصّة وطريقة عملها.
ّ
المحطة ،اسم المدرسة واسم البلدة .طول
ب .التعاريف  -افتتاحيّة الفيلم يجب أن تتضمّن صورة النموذج ،صورة جماعيّة ،اسم
طول من ذلك ُيؤدّي إلى تنقيص في التنقيط.
الفيلم يجب أن ال يزيد عن  3:00دقائق .الفيلم األَ َ
ب الرابط فقط).
ج .إِشراك الفيلم  -في أُذونات المُشا َهدَة ُيعَرَّ فُ الفيلم َكـ ( Unlistedمفتوح للمُشا َهدَة ألصحا ِ

َ .5توثيق عمل الطاقم
صوِّ روا األفكار التي
صوَّ روا النقاشات التي دارت بينكمَ .
َو ِّثقوا بواسطة ص َُور عملكم في الرسوم ،في النماذج وفي الفيلمَ .
طرَ حتموها على اللوح في لقاءاتكم المُش َترَ َكة ،وطريقة عملكم عن بُعد بعد إغالق المدارس .هذا األمر من شأنه أن يُم ّكنكم
ج ّل ال َّتوثيق.
من َوصف تقدُّم المشروع في الفصل المُالئم في س ِ
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 .6ورقة بمصادر المعلومات
شاركوا المجموعة في مصادر معلومات هامّة وذات صلة (أفالم ،مقاالت ،أوراق من اإلنترنت) .في نهاية المشروع رَ ِّكزوا
ِ
ج ّل ال َّتوثيق وأشيروا بجُملة واحدة تحت ك ّل رابط ما يحتويه من مضمون
الروابط التي استعنتم بها في ورقة المصادر في س ِ
وكيف ساعدكم في تفكيركم.

معايير للتحكيم
في هذه المرحلة مُستوى التفكير عال ج ًدا وكذلك مُستوى بذل الجُهود .من المُهم أن يكون ك ّل ما تقومون به مُتع ّم ًقا وجَ وهر ًّيا
سوا ًء من ناحية البُعد التصميميّ أو البُعد البصريّ .
 .1تلخيص لرؤيا المح ّطة []5%
ً
ّ
تنقيطا مُنخف ً
ضا.
للمحطات التي موقعها يُالئم تعريف مهامها .مثال ،البحث عن معادن في المُذ ّنبات يمنحكم
يُمنح تنقيط عال
 .2نموذج المح ّطة  -الداخل []20%
يُمنح تنقيط عال للنموذج ال ُم َفصَّل الذي يعرض التفاصيل التي في الداخل والتي تعكس تح ّديّات البيئة ،حاجات رُوّ اد الفضاء في
ّ
المحطة ،المهام التي سيقومون بها وكيفيّة قيامهم بذلكً .
مثال ،البرنامج الذي ال يحتوي على تفاصيل أساسيّة كالدخول وال ُخروج
– يُؤدّي إلى تخفيض في التنقيط.
 .3نموذج المح ّطة  -الخارج [ – ]20%الشروط الدنيا
ّ
المحطة .النموذج الذي بمُستوى تشطيب
يُم َنح تنقيط عال للنماذج ذات صبغة جماليّة بمُستوى تشطيب عال ،ويُالئم برنامج ومهام
مُنخفض ،أو أن األقسام المركزيّة فيه ليست من عمل التالميذ ،ال يُم ِّكن المجموعة التي بنته من االنتقال إلى المرحلة النهائيّة.
ّ
المحطة
التحكيم ب ُخصوص هذه الناحية يعتمد باألساس على ما عرضتموه في الص َُّور وفي الفيلم .النموذج الذي ال يُطابق برنامج
ال يمنحكم التنقيط الكامل.
التسويقي []20%
 .4التمثيل في الفيلم
ّ
يُمنح تنقيط عال للفيلم ال ُم َع ّد بصورة جيّدة مع سيناريو ُيصَوّ ب نحو الهدف ويحتوي على معلومات كافية عن أهداف الم ّ
حطة ،عن
طريقة بنائها وتشغيلها بصورة واضحة ،مُختصَرَ ة والفتة ومُالئمة للطلبات أعالهً .
مثال ،الفيلم غير اإليجازيّ والذي ال يُزوّ دنا
ً
تنقيطا مُنخفضًا.
بالمعلومات الالزمة يمنحكم
سير عمل الطاقم []25%
َ .5
يُمنح تنقيط عال للعمليّات التي وُ ِّث َقت بصورة م ّ
ُنظمَة بواسطة ُ
صوَ ر ورُسوم ،التي س ُتعبّرون عنها في اإلجابة عمَا هو مطلوب في
ج ّل ال َّتوثيق ،والتي س ُتم ِّكن الطاقم أيضًا من كيفيّة عرض العمليّات وطرائق العمل ،مع التأكيد على الفترة التي أُغلِ َقت فيها
س ِ
المدارس والتي فرضت عليكم أن ُت َو ّزعوا المهام فيما بينكم وأن ُتنفّذوها باستخدام وسائل اال ّتصال .ال َّتوزيع الجيّد للمهام على أفرد
الطاقم يُم ّكنكم من العمل بصورة ناجعة .ال َّتوثيق الناجع يُم ّكننا من أخذ انطباع جيّد عن عملكمً .
مثال ،التقاط ص َُور للنماذج فقط في
ً
تنقيطا مُنخفضًا.
صعِّب علينا االقتناع بسَير عملكم ويمنحكم
مراحل بنائها النهائيّة ُت َ
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 .6مصادر المعلومات []10%
ج ّل ال َّتوثيق إلى مصادر المعلومات التي ساعدتكم على طرح األفكار وعلى ح ّل المشاكل .صِ فوا بجُملة واحدة في
أشيروا في س ِ
جدول الموضوعات ذات الصلة المُستقاة من كل مصدر ُتشيرون إليه مع إضافة رابط إليهَ .سجّلوا فقط المصادر التي كان لها
التأثير األكبر على تفكيركم وعملكم

التقديم
جل ّ ال َّتوثيق يجب إرسالها إلى الملفّ الذي ُخصّصَ لكم في جوجل درايف؛ وأما الفيلم فيجب تحميله
رسم مبنى المح ّطة ،ال ُّ
ص َور وس ِ
في اليوتيوب .عليكم أن تقوموا بك ّل ذلك ح ّتى تاريخ  22.5.2020في الساعة .13:00


ج ّالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفحَ ص.
الس ِ



التوجُّ ه إلى طاقم المُسابقة على العنوان:
عن أيّ سؤال أو مشكلة أو عن أيّ استيضاح يمكنكم َ



https://space.iasa.org.il
مع تم ّن ّياتنا لكم بالنجاح!
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