
 

 

   1 

 

 

 

 2020 مايو 6 

 

 تعليمات استعداًدا للمرحلة الرابعة – لفلكرامون لُمسابقة أبحاث 

  أعّزاءنا المعلمين والتالميذ

 لفلك، وهي مرحلة نصف النهائّي!ل رامون للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة من ُمسابقة أبحاث ُنجّدد تهانينا

في مرحلة نصف النهائّي من الُمسابقة، عليكم أن تبنوا نموذًجا لمحّطة مأهولة خارج الكرة األرضّية. ُيمكن بناء محّطة في مدار 

 َحول أّي جرم سماوّي آَخر، أو محّطة أرضّية خارج الكرة األرضّية. األرضّية أوحول الكرة 

ت تطوير مستقبلّية  خاّصة بالُوجهة التي االعملّية أمامكم حوالي شهر ونِصف. خالل هذه الفترة عليكم أن تبحثوا عن إمكانيّ إلنجاز 

والتحدّيات الُمَتَوقّع أن ُيواجها األشخاص الذين سيعيشون في المحّطة. عليكم أن ُتفّكروا في الُمتطلّبات وتطبيقاتها، أن  اخترتموها

ا بواسطة البرمجّية  نموذًجا ُتصّمموا وتبنوا ا لُمبادرتكم. في هذه  TINKERCADرقمّيً ، أن ُتَوّثقوا كّل العملّية وأن ُتِعّدوا فيلًما تسويقّيً

يم، كالمرحلة لستم ُمطالَبين بإرسال النماذج إلينا، وإنما فقط َتوثيقها. الطلبات الخاّصة بعملّية البناء والتَّوثيق، وكذلك معايير التح

 نها في سياق هذا الملف.ستجدو

ن إجراء ُكلّنا أمل بأن نتمّكن مالمجموعات العشر التي ستحصل على أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة ستنتقل إلى المرحلة النهائّية. 

األمر  ذاه وصسُنعّد أنفسنا إلى إجرائه عبر اإلنترت. التعليمات بُخص –الحفل النهائّي بصورة فِعلّية، ولكن إذا لم تشأ الظروف 

 ستصلكم في حينه.

 

ٌب به. ُمهم جّدا أن ُتفّرقوا ما بي َعلُّم، هو أمٌر ُمَرحَّ ن الُمساعدة طلب الُمساعَدة واالستِشارة من أشخاص مهنّيين، كُجزٍء من َسيرورة التَّ

ل شخص بالغ في عملّية البناء  –والتنفيذ  أنتم الُمنّفذون! باستطاعة المعلمين المرافقين بالطبع أن ُيساعدوكم في كل حالة تتطلّب تدخُّ

 ألسباب األمان والسالمة.
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 منتوجات المرحلة الرابعة من أولمبيادة الفضاء وطريقة عرضها

 ُرؤيا المحّطة .1

فوا المهام التي سُتؤّديه والمحّطة  أ.  عليكم أن تختاروا الجرم السماوّي ومكان المحّطة )َحوله أو عليه(،  –وتحّدّيات البيئة  َعرِّ

ما هي العملّيات التي ستحدث في ُوجهة المحّطة والمهام التي سُتؤّديها. َفّكروا في الحاالت الروتينّية وفي حاالت الطوارئ. 

في المحّطة؟ أّي روبوتات ستعمل في المحّطة وفي المنطقة المحّطة؟ ما هو جدول األعمال اليومّي للعاملين وللُمقيمين 

الُمحيطة؟ كيف يتالءم َموقع المحّطة مع البيئة التي تتواجد فيها؟ ما هي المواد التي سُتبَنى منها المحّطة؟ ما هي المنظومات 

نها؟ هذه التعريفات سُتساعدكم األساسّية التي تكفل ُوجود وعمل المحّطة؟ َمن الذي سيدخل إلى المحّطة وَمن الذي سيخرج م

 برسم التصميم، ببناء النموذج وكتابة سيناريو الفيلم التسويقّي. عندما تشرعون

بات المختلفة؟ ما هي األدوات والوسائل َفّكروا في مراحل بناء المحّطة،  –قّصة مشروع بناء المحّطة  ب.  أين سُتبَنى الُمَركِّ

يد إن تحد غرض؟ وألي الميزانية جاءت أين منَمن هي الُمنّظَمة التي ستبني المحّطة؟  المطلوبة لبناء المحّطة في الَموقع؟

 الطرائق ومواد البناء من شأنها أن ُتساعدكم في عملّية التصميم.

 

 ( برنامج المحّطة في ملّف بيانيّ ) داخل المحّطة .2

ف )باستطاعتكم أن ترسموا يدِوّيًا اُرُسموا ُمخّطًطا من طابق )أو من طوابق( للمحّطة وللمنطقة الُمحيطة  بها بمقياس رسم ُمَعرَّ

 الخاّص بالملف الذي يتطّرق ترسموا في الحاسوب ُمباشرًة(. بواسطة الترقيم أن ومن ثّم تصوير الرسم أو مسحه بالحاسوب أو

اكن موا في تنسيقها. أشيروا إلى أمإلى الجدول الموجود في سِجّل التَّوثيق، َفّصلوا استخدامات الفضاءات الداخلّية المختلفة وقو

روا رسًما  المنظومات األساسّية. ُخذوا بالحسبان المهام والتحدّيات الخاّصة بالمحّطة والئِموا لها ُحلواًل كُجزء من التصميم. َحضِّ

ا للُمخّطط بعد أن تكونوا قد عملتم على بضع ُمسّودات.  نهائّيً

 TINKERCADُعلِوّي. أسهل طريقة لعرض المبنى الداخلّي للمحّطة في برمجّية عليكم أن تعرضوا المبنى الداخلّي بمنظور 

الموجودة  " "ctrl H – change to holeباستطاعتكم أن تفعلوا ذلك بواسطة الدالّة  هي بَتحويل غالفها الخارجّي إلى شفّاف.

لوا الغالف  الخارجّي إلى ُعنصر واحد، َعلِّموا التفاصيل الموجودة في التعريفات الخاّصة بالغالف الخارجّي. لكي تقوموا بذلك، َحوِّ

 في الداخل بواسطة أعداد ُتمّكنكم الحًقا من أن ُتفّصلوا في الجدول الُمرفق االستخدامات المختلفة للتفاصيل التي رقَّمتموها في أداء

  المحّطة.

 

 خارج المحّطة .3

ا  عليكم أن تعرضوا .أ للمحّطة وسط ُمحيطها الخارجّي بما يتناسب مع تفاصيل تصميمها الداخلّي. َحّددوا مقياس نموذًجا خارجّيً

رسم النموذج. ِاعِرضوا الُمنشآت الخارجّية للمحّطة وَفّكروا في الفّعالّيات التي سيقوم بها ُرّواد الفضاء واآلالت/الروبوتات 

بنماذج  بعملّية البناء. ُيمكن االستعانة تبدأوافة لبناء النموذج قبل أن في ُمحيط المحّطة. َفّكروا في المواد وفي الطرائق المختل

ر شكله النهائّي.  ُمَصّغَرة من المعجونة أو برسوم ُتساعدكم على تصوُّ

ا بملفّ  .ب ة في هو واحٌد من الفورماتات الُمسَتخَدمَ  stl.بداًل من التموذج الماّدّي. الملّف  stl.  عليكم أن ُتقّدموا نموذًجا رقمّيً

ُترفقوا  عليكم أنالطابعات ُثالثّية األبعاد. قياسات النموذج يجب أن تكون ُمطابقة لقياسات النموذج الُمفّصلة في البند ج. 

ل الحًقا وفي سِجّل التوثيق.   ُصَوًرا تعرض تفاصيل النموذج من زوايا ُرؤية ُمالئمة كما هو ُمَفصَّ
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 لتشكيل صورة لمرأى الشاشة، اُدُخلوا إلى:

picture of your design - Send to 

 .pngلتشكيل ملّف بيانّي بفورمات 

لى  إ ِانتبهواكما ذكرنا، النموذج يجب أن يكون ُمَحوسًبا، وفي هذا البند عليكم أن تعرضوا تفاصيَل موجودة خارج المحّطة. 

ـ سجاّلت ُعمومّية باستطاعتكم أن تستخدموها كُجزء من نموذجكم، أن هناك   NASAكما مكتبة نماذج ثالثّية األبعاد الخاّصة بِ

 :https://nasa3d.arc.nasa.gov/models 

(، ولكن عليكم أن ُتشيروا إلى ذلك في قائمة importدالّة االستيراد لبرمجّية )باستطاعتكم دمج الملّفات القائمة باستخدام 

  في سِجّل التوثيق. ُيَقيَّم عملكم  6ادر التي استعنتم بها في جدول مصادر المعلومات في البند المص

ا( هو  ج. أقصى طول ألبعاد المحّطة  40في كّل االّتجاهات )الطول / العرض / االرتفاع، أو القُطر في حال كان النموذج ُكروّيً

 سم.

ُيعَرض النموذج بواسطة ُصَور عن قُرب للتفاصيل المختلفة وكذلك بواسطة ُصَور ُتمّكننا من رؤية  – النموذج تصوير

رواشمولّية للمحّطة.   ‘النموذج ُصَور جدول‘ في المحّطة في وظائفها واشرحوا( صورة 20 حّتى) النموذج تفاصيل كل َصوِّ

َور َرقِّموا. التَّوثيق سِجلّ  في الموجود  صوصالخُ  هذا في التفصيل اُنظروا)‘النموذج ُصَور‘ الثانويّ  الملف في واحفظوها الصُّ

 (.التَّوثيق سِجلّ  في

 

 فيلم ذو صبغة تسويقّية  .4

هوم الفيلم هو فُرصتكم لعرض مف في فيلم ُيَبّث في اليوتيوب للُمشاَهَدة بواسطة رابط.عليكم أن تعرضوا المحّطة  - أ. الفيلم

هدف من الفيلم هو إقناع الُمهتّمين باألمر بأن محّطتكم ُيمكن أن تخدم أهدافهم وأنها هي المحّطة لالمحّطة، مهامها ووظائفها. ا

لكي ُتجّسدوا ما ترمون إليه. من الُمهم أن يتضّمن الفيلم ُصَوًرا واضحة عن  ُصَور النموذج الُمَحوَسبتخدموا ساألمثل. ا  

 ، وُصَوًرا عن قُرب لتفاصيل خاّصة وطريقة عملها.باِدرالنموذج بُمجمله )من كل االّتجاهات(، عن الطاقم المُ 

افتتاحّية الفيلم يجب أن تتضّمن صورة النموذج، صورة جماعّية، اسم المحّطة، اسم المدرسة واسم البلدة. طول  -ب. التعاريف 

 .الفيلم األَطَول من ذلك ُيؤّدي إلى تنقيص في التنقيطدقائق.  3:00الفيلم يجب أن ال يزيد عن 

ُف الفيلم َكـ  - . إِشراك الفيلمج  )مفتوح للُمشاَهَدة ألصحاِب الرابط فقط(. Unlistedفي أُذونات الُمشاَهَدة ُيَعرَّ

 

 َتوثيق عمل الطاقم .5

روا األفكار التي  روا النقاشات التي دارت بينكم. َصوِّ َوثِّقوا بواسطة ُصَور عملكم في الرسوم، في النماذج وفي الفيلم. َصوَّ

هذا األمر من شأنه أن ُيمّكنكم  ، وطريقة عملكم عن ُبعد بعد إغالق المدارس.طَرحتموها على اللوح في لقاءاتكم الُمشَتَرَكة

م المشروع في الفصل الُمالئم في سِجّل التَّ   ثيق.ومن َوصف تقدُّ

 

 

 

https://nasa3d.arc.nasa.gov/models
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 ورقة بمصادر المعلومات .6

زوا شاِركوا المجموعة في مصادر معلومات هاّمة وذات صلة  )أفالم، مقاالت، أوراق من اإلنترنت(. في نهاية المشروع َركِّ

الروابط التي استعنتم بها في ورقة المصادر في سِجّل التَّوثيق وأشيروا بُجملة واحدة تحت كّل رابط ما يحتويه من مضمون 

 وكيف ساعدكم في تفكيركم.

 

 معايير للتحكيم

ا  وكذلك ُمستوى بذل الُجهود. من الُمهم أن يكون كّل ما تقومون به ُمتعّمًقاي هذه المرحلة ُمستوى التفكير عال  جًدا ف وَجوهرّيً

 سواًء من ناحية الُبعد التصميمّي أو الُبعد البصرّي.

 [%5] تلخيص لرؤيا المحّطة .1

 ا.كم تنقيًطا ُمنخفضً ، البحث عن معادن في الُمذّنبات يمنحمثالُيمنح تنقيط عال  للمحّطات التي موقعها ُيالئم تعريف مهامها. 

 [%20] الداخل - المحّطةنموذج  .2

ل الذي يعرض التفاصيل التي في الداخل والتي  تُيمنح تنقيط عال   اء في عكس تحّدّيات البيئة، حاجات ُرّواد الفضللنموذج الُمَفصَّ

المحّطة، المهام التي سيقومون بها وكيفّية قيامهم بذلك. مثاًل، البرنامج الذي ال يحتوي على تفاصيل أساسّية كالدخول والُخروج 

 ُيؤّدي إلى تخفيض في التنقيط. –

 الشروط الدنيا –[ %20] الخارج - نموذج المحّطة .3

،  تنقيط عال  ُيمَنح  ُيالئم برنامج ومهام المحّطة. النموذج الذي بُمستوى تشطيب وللنماذج ذات صبغة جمالّية بُمستوى تشطيب عال 

ن المجموعة التي بنته من االنتقال إلى المرحلة النهائّية. ، ُمنخفض أو أن األقسام المركزّية فيه ليست من عمل التالميذ، ال ُيمكِّ

َور وفي الفيلم. النموذج الذي ال ُيطابق برنامج المحّطة التحكيم بُخصوص هذه الناحية  يعتمد باألساس على ما عرضتموه في الصُّ

 ال يمنحكم التنقيط الكامل.

 [%20] التمثيل في الفيلم التسويقيّ  .4

حّطة، عن اف المُيمنح تنقيط عال  للفيلم الُمَعّد بصورة جّيدة مع سيناريو ُيَصّوب نحو الهدف ويحتوي على معلومات كافية عن أهد

طريقة بنائها وتشغيلها بصورة واضحة، ُمختَصَرة والفتة وُمالئمة للطلبات أعاله. مثاًل، الفيلم غير اإليجازّي والذي ال ُيزّودنا 

 بالمعلومات الالزمة يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا.

 [%25] َسير عمل الطاقم .5

ي عنها في اإلجابة عَما هو مطلوب ف اسطة ُصَور وُرسوم، التي سُتعّبرونُمنّظَمة بوُيمنح تنقيط عال  للعملّيات التي ُوثَِّقت بصورة 

ن الطاقمسسِجّل التَّوثيق، والتي  عرض العملّيات وطرائق العمل، مع التأكيد على الفترة التي أُغلَِقت فيها  كيفّية من أيًضا ُتمكِّ

لى أفرد التَّوزيع الجّيد للمهام ع م وأن ُتنفّذوها باستخدام وسائل االّتصال.المدارس والتي فرضت عليكم أن ُتَوّزعوا المهام فيما بينك

أخذ انطباع جّيد عن عملكم. مثاًل، التقاط ُصَور للنماذج فقط في الطاقم ُيمّكنكم من العمل بصورة ناجعة. التَّوثيق الناجع ُيمّكننا من 

ب علينا االقتناع بَسير ع  ملكم ويمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا.مراحل بنائها النهائّية ُتَصعِّ
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 [%10] مصادر المعلومات .6

أشيروا في سِجّل التَّوثيق إلى مصادر المعلومات التي ساعدتكم على طرح األفكار وعلى حّل المشاكل. ِصفوا بُجملة واحدة في 

من كل مصدر ُتشيرون إليه مع إضافة رابط إليه. َسّجلوا فقط المصادر التي كان لها  الموضوعات ذات الصلة الُمستقاةجدول 

 تفكيركم وعملكم على التأثير األكبر

 

 التقديم

َور وسِجلّ التَّوثيق  يجب إرسالها إلى الملّف الذي ُخّصَص لكم في جوجل درايف؛ وأما الفيلم فيجب تحميله رسم مبنى المحّطة، الصُّ

  .13:00في الساعة  22.5.2020 حّتى تاريخبكّل ذلك في اليوتيوب. عليكم أن تقوموا 

 .السِجاّلت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفَحص 

  ُّه إلى طاقم الُمسابقة على العنوانعن أّي سؤال أو مشكلة أو عن أّي استيضاح يمكنكم التَوج : 

 https://space.iasa.org.il 

 !مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح

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

