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 ستعداد للمرحلة األولىلالتعليمات  – أولمبيادة الفضاء على اسم إيالن رامون للمرحلة اإلعدادّية

 الفضاء على اسم إيًلن رامون للمدارس اإلعدادّية! أولمبيادةلمشتركين بأهًلا وسهًّل با

 مهّمتكم األولى كمجموعة ستكون اإلجابة عن اختبار يفحص معلوماتكم في عّدة مجاالت:

  ،ف على المجموعة الشمسّية  الكرة األرضّية والمّريخ. خاصةالتعرُّ

  الكهرومغناطيسّي والتفاعًلت بين اإلشعاع والماّدةالطيف. 

   ناعّية. طصاالستشعار عن ُبعد في األقمار االتطبيقات في 

 / مسابير مدارّية حول المّريخ.أقمار اصطناعية 

 

 االختبار؟ لىكيف ُتجيبون ع

. 31::0حّتى الساعة  01::0، ابتداءا من الساعة 81-82.88.02في التواريخ فقط االختبار سيظهر في الموقع  ●

 .اإللكتروني البريدسنعلمكم بالموعد عن طريق  التواريخ، بأحد هذه ستحصل على موعد مدرسة كلّ 

معلومات بما في ذلك البحث في اإلنترنت. البحث عن أجوبة لخًلل اإلجابة عن االختبار ُيمكن استخدام مصادر  ●

ا في المجموعة جواإلجابة عن األسئلة ي ب أن يقوم به تًلميذ المجموعة فقط وُيمَنع كّل بالغ وكّل َمن ليس ُعضوا

 في ذلك.أن ُيساعد 

ا كمجموعةاآلختبار  لىيجب أن ُتجيبوا ع ● . ُيمكن )بل ويوصى( بأن تدخلوا إلى االختبار من بضعة حواسيب معا

ا آخر من االختبار.  في آٍن واحد، وَتوزيع التًلميذ إلى مجموعات عمل، على أن تُحّل كّل مجموعة قسما

أكثر من استمارة واحدة قد يُؤّدي إلى إلغاء اشتراك تعبئة . من حاسوٍب واحٍد فقطإرسال األجوبة يجب أن يكون  ●

 .الطابعة الَموصولة بأحد الحواسيب يمكنها أن تساعدكم في تنفيذ المهّمة. المدرسة

مسؤوليّة كل مجموعة . ساعات 3نلفت انتباهكم إلى أن الزمن الُمتاح لكم لتعبئة استمارة االختبار وإرسالها هو فقط  ●

المجموعة التي ال تتمّكن من اإلجابة عن االختبار في . عن االختبار في الزمن الُمّحدَّدأن تكون جاهزة لإلجابة 

  .الزمن الُمَحدَّد، ال تستطيع االستمرار في الُمسابقة

ن المجموعة من االلتقاء فعلّياا بسب القيود الخاّصة بكورونا، ُتجَرى اإلجابة عن االختبار من  ● في حالة عدم تمكُّ

يقوم المعلم من خًلله بتقسيم المجموعة إلى طواقم عمل تعمل في الُغَرف، وتعبئة استمارة  zoomخًلل لقاء 

 zoom -تختارونه سلفاا. أحرصوا على فتح ال واحد االختبار يكون بصورة ُمشَتَرَكة عبر شاشة بواسطة ُممّثل

 بما يتًلءم مع ساعات االختبار.
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 كيف تدخلون إلى االختبار؟

 الرابط: عن طريقأولمبيادة الفضاء على اسم إيًلن رامون للمدارس اإلعدادّية" في اإلنترنت اتدخلون موقع  ●

https://space.iasa.org.il/אולימפיאדת -רמון-לחלל -לחטיבות -הביניים 

وتدخلون إلى  "المرحلة األولى – שלב א " – "مراحل األولمبيادة - אולימפיאדהשלבי ה"تضغطون على  ●

في الصفحة. باإلضافة إلى ذلك، ُيرَسل إلى معلم المجموعة رابط ُمباِشر لًلختبار مع كود الدخول  الموجودالرابط 

 الموقع. ع دخول لم تستطفي حالة 

ا من موعد االختبار. ●  ُتدخلون كود الدخول الذي سُيرَسل إليكم في البريد اإللكترونّي قريبا

 

 كيف تستعّدون لًلختبار؟

 األولمبيادة.  موقعفي  ايض  أتاحة مُ وال الصفحة اآلتيةتُنفّذون المهاّم التحضيريّة للمرحلة األولى الُمعطاة في 

ا، وكذلك األمر بالنسبة لعدد الُمشتركين في مجموعتكم ععدد الَموضو ِانتبهوا! ى لذلك يُوص. وكميّة المعلومات كبير جد 

لوقت بصورة ناجعة على كّل أفراد المجموعة، وعندئٍذ سيكون باستطاعتكم الُوصول إلى اختبار المرحلة العمل وابتَوزيع 

 .األولى وأنتم جاهزون

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح!
  

 المركز اإلسرائيلّي للتمّيز في التربية طاقم

https://space.iasa.org.il/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
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 المهام التحضيرّية للمرحلة األولى في ُمسابقة أبحاث الفضاء والفلك
)الرابط أدناه(. ِاقرأوا عن مبنى المجموعة الشمسّية وتأّكدوا من  ويكيبيديافي  تعّرفوا على ماّدة "المجموعة الشمسّية" .8

 أنكم تعرفون أن تجدوا المعلومات الُمفّصلَة عن كّل واحد من الكواكب الموجود في المواّد التي في الرابط.

https://ar.wikipedia.org/wiki/المجموعة_الشمسية 

باته: ( أ .0  ،ّيةراديووجات مِاقرأوا في الويكيبيديا وفي العرض التقديمّي لًلفتتاحّية عن الطيف الكهرومغناطيسّي، وعن ُمَركِّ

 ، األشّعة تحت الحمراء، الضوء المرئّي، األشّعة َفوق البنفسجّية، أشّعة رنتجن وأشّعة جاما.ّية(ميكروموجات ُصَغِرّية )

https://ar.wikipedia.org/wikiطيف_كهرومغناطيسي/ 

 

 أشّعة الشمس( ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/أشعة_الشمس 

 

كّل الُمصطلحات المذكورة فيه الُمتعلّقة بالطيف  معرفةِاقرأوا الماّدة في العرض التقديمّي لًلفتتاحّية، تأّكدوا من  ( ج

ا في اإلنترنت وحاِولوا أن ُتجيبوا عن  ا صغيرا الكهرومغناطيسّي  وبالتفاعًلت بين الضوء والماّدة. أَجروا بحثا

 د ُشروقها؟لماذا تحمّر الشمس عند ُغروبها وعنالسؤال: 

ا  التي ُتَسّمى مختلفةالَموجات الَتوزيع ِشّدة االنبعاث الحرارّي في أطوال اضغطوا على الرابط التالي لمشاهدة  ( د أيضا

 "إشعاع الجسم األسَود":

https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum 

، وِجدوا ما هو طول الموجة التي "(TRANSLATIONS"  ربّية من قائمةباستطاعتكم أن تختاروا النسخة الع)

  عندها تكون ِشّدة اإلشعاع هي القُصوى بالنسبة لِـ: 

i. ضوء الشمس 

ii. ضوء لمبة 

iii. )ضوء شمعة )ستضطّرون إليجاد درجة حرارة لهب الشمعة بأنفسكم 

iv.  الكرة األرضّيةسطح 

v. )ُمعّدل درجات الحرارة على سطح المّريخ )ِابحثوا في اإلنترنت 

 لكي ُتًلئموا مقياس رسم المحوَرين إلى ُكبر الرسم البيانّي الناتج. ⊖وبهذا الزّر  ⊕ ِاستعينوا بهذا الزرّ 

 بعد أن تنتهوا، ِافَحصوا أجوبتكم بواسطة قانون فين لإلزاحة:

https://ar.wikipedia.org/wikiقانون_فين_لإلزاحة/ 

 اآلستشعار عن ُبعد.  3

 ِاقرأوا المقال الذي يتناول االستشعار عن ُبعد في الرابط اآلتي في موقع األولمبيادة:. أ

https://space.iasa.org.il/wp-content/uploads/2020/10/what-is-remote-

sensing-arabic.pdf 

 المقال الكامل موجود باللغة اإلنجليزّية في موقع ناسا. 

https://earthdata.nasa.gov/learn/remote-sensing 

ناعّي. ألجل ذلك هناك طصالتصوير األرض بواسطة قمر االستشعار عن ُبعد يسَتوجب اختيار أطوال موجة ُمًلئمة . ب

الرسم البيانّي للنوافذ الجّوّية الموجود في آخر الِملَّف والرسم البيانّي للنوافذ حاجة إلى فهم النوافذ الجّوّية. قاِرنوا بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/المجموعة_الشمسية
https://ar.wikipedia.org/wiki/طيف_كهرومغناطيسي
https://ar.wikipedia.org/wiki/أشعة_الشمس
https://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum
https://space.iasa.org.il/wp-content/uploads/2020/10/what-is-remote-sensing-arabic.pdf
https://space.iasa.org.il/wp-content/uploads/2020/10/what-is-remote-sensing-arabic.pdf
https://earthdata.nasa.gov/learn/remote-sensing
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لو ا ألنفسكم ما الُمتشابه وما المختلف في هَذين الرسَمين وَفّكرو االجّوّية الموجود في العرض التقديمّي لًلفتتاحّية. سجِّ

 في ما هو سبب ذلك.

 MRO - Mars Reconnaissance اآلتية، تعّرفوا على المسبار المداريّ بواسطة المقاالت الُمرفَقة بالروابط . 4

Orbiter .تعّرفوا على مهاّمه، مساره، وعلى اكتشافاته الُمهّمة ، 

https://nasainarabic.net/msl/articles/view/ten-years-of-discovery-by-mars-

reconnaissance-orbiter 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=bdHkgtLgcSY&feat

ure=emb_logo 

 CRISMباستخدام التصوير الَفوق طيفّي بواسطة كاميرا   شاف ماء سائل بصورة َموسمّيةاكت

https://nasainarabic.net/msl/articles/view/nasa-confirms-evidence-that-

liquid-water-flows-on-today-s-mars 

صتم وما كتَ  م من أجوبة عن األسئلة، ولكن من المهم أن تكون كلّها في ُمتناَول اليد خًلل حّل بتِانتبهوا: ال حاجة لتقديم ما لخَّ

معلومات ال تكون أن المهم منلذلك و بزمن،ولكنه ُمَقيَّد  مفتوحة، ماّدة معيجري  األولى المرحلةر اختبا األسئلة في االختبار.

 .واحد ملفّ  فيُمَرّكَزة 

 

 مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح!!

 
 

 ُمالحظة للمعلمين
 

ن قسم من األسئلة يمك عنومبنّي من أسئلة بُمستويات ُصعوبة تصاعدّية: ُمَدّرج )المرحلة األولى من الُمسابقة( االختبار 

اإلجابة بعد تعليم قصير لَمواضيع من المنهج التعليمي، وقسم آخر يتطلّب تعليم أوسع وقُُدرات على استقاء المعلومات من 

ا إبداعي ا  .اإلنترنت، وهناك قسم يستوجب ُمجابهة مواّد ُمرّكبَة وتفكير 

 . إنهامهاّم التحضيريّة تتصاعد بالتدريج لتُصبح أكثر تركيب ايعكس أيضا نفس المبنى، حيث أن الللمرحلة األولى التحضير 

ق أكثر. غير معروفة بتات ا  مواضيعوتتقّدم إلى وُمتاَحة معروفة  بمواضيعتبدأ   أو أنها تحتاج إلى تعمُّ

بة، ولكن هذه التجر هدفنا في أولمبيادة الفضاء على اسم إيًلن رامون هو إتاحة الفرصة لكّل تلميذ بالُمشاَرَكة واالستفادة من

( والقليلون منهم سيتمّكنون من 200مدرسة من حوالى  ::1قسم فقط من المجموعات سينتقل إلى المرحلة الثانية )حوالى 

باستطاعتكم تَوزيع المهاّم على التالميذ الُمشتِركين بحسب (. :20مدارس من حوالى  :1الُوصول إلى المرحلة النهائّية )

 .صيلهم، ومن واجبكم، بالطبع، تشجيع كّل تلميذ على التقّدم بحسب قُدرتهأعمارهم وُمستَوى تح

ا بّث روح الُمنافسة بين التالميذ إذا لم  حتّى . الهدف األّول هو التعلّم واكتشاف أشياء جديدة عن منظومتنا الشمسيّة: ُمهّم جد 

 .هميّة المسار الذي سلكوهذكر نجاحاتهم وعلى أ ُمهمّ كّل األسئلة،  اإلجابة عنفي  كمينجح تالميذ

المجموعات التي ال تنتقل إلى المرحلة التالية من الُمسابقة، تستمّر في الُحصول مّنا على مهام ُتضاهي تلك التي سُتعَرض 

 في الُمسابقة، وبذلك سيكون باستطاعتكم االستمرار في العمل مع تًلميذكم في موضوع الفضاء طيلة العام الدراسّي.

 

https://nasainarabic.net/msl/articles/view/ten-years-of-discovery-by-mars-reconnaissance-orbiter
https://nasainarabic.net/msl/articles/view/ten-years-of-discovery-by-mars-reconnaissance-orbiter
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=bdHkgtLgcSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=bdHkgtLgcSY&feature=emb_logo
https://nasainarabic.net/msl/articles/view/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars
https://nasainarabic.net/msl/articles/view/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars
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 )%( نفاذ 

 طول الموجة

 )ميكرون(

 ُجَزيء

 مسؤول 

 عن االمتصاص

 بيانّي للنوافذ الجّوّيةرسم 


