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 1212 تشرين األّول 21

 

 تعليمات خاّصة بالمرحلة األولى  – أولمبيادة الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائّية

 !0202/0202الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائّية لسنة  أولمبيادةاب كم أهالا وسهاّل ب

اكتسبتموها خالل دراستكم عن األجسام في مهّمتكم األولى كمجموعة ستكون االشتراك في اختبار يفحص المعلومات التي 

 المجموعة  الشمسّية وبعض مهام إنزال ُمختاَرة:

ف على المجموعة الشمسّية  ● ن أسماء الكواكب، مواقعها بالنسبة لبعضها البعض والُممّيزات الخاّصة هل تعرفو –التعرُّ

 لكّل واحد منها؟ هل تعرفون األجسام الصغيرة الموجودة في المجموعة الشمسّية؟

والُكَويكب ريوغو. لكّل  جيراسيمنكو –تشوريوموف  P76القمر تيتان، الُمذّنب  –على عوالم صغيرة  مسابير إنزال ●

التي  وعن مسابير اإلنزال ومهّمة خاّصة به. تعلّموا عن هذه العوالم مة مسبار إنزالعوالم  تّمت ُمالءواحد من هذه ال

 وصلت إليها. 

ر الحياة على الللسهالا  هوكم  ● ر في عالم يوجد فيه ماء في الحالة السائلة؟ هل تطوُّ ة كركائنات الِمجهرّية أن تتطوَّ

من الُمَقّرر أن تهبط على سطح  برسفيرنس مع مسبار اإلنزال MARS 0202  مةالمهاألرضّية هو أمٌر نادر؟ 

سنتعلم بهدف اإلجابة عن هَذين السؤالَين.  0202كبير بما فيه الكفاية( في شهر شباط عام ولكنه المّريخ  )عالم صغير 

يار موقع الُهبوط على ُمصّممي هذه المهّمة  إلى اختسُنحاول أن نفهم ما هي االعتبارات التي دفعت عن هدف المهمة, 

 المّريخ.

 كيف ُتجيبون عن اآلختبار؟

حّتى الساعة  02202، ابتداءا من الساعة 22-21.22.12 في التواريخفقط الرابط إلى االختبار سيظهر في الموقع  ●

 .اإللكتروني بالبريد الموعد وُيرَسل التواريخ، هذه بأحدستتقدم لالختبار  مدرسة كلّ . 23022

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

ا في المجموعة أن ُيساعد في جعن األسئلة ي ب أن يقوم به تالميذ المجموعة فقط وُيمَنع كّل بالغ وكّل َمن ليس ُعضوا

 ذلك.

ا كمجموعةيجب أن ُتجيبوا عن اآلختبار  ● ٍن بضعة حواسيب في آ ل ويوصى( بأن تدخلوا إلى االختبار من)ب. ُيمكن معا

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

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

 .الطابعة الَموصولة بأحد الحواسيب يمكنها أن تساعدكم في تنفيذ المهّمة

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

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

  .الُمَحدَّد، ال تستطيع االستمرار في الُمسابقة

ن المجموعة ● ا بسب القيود الخاّصة ب في حالة عدم تمكُّ كورونا، ُتجَرى اإلجابة عن االختبار من خالل المن االلتقاء فعلّيا

كون ييقوم المعلم من خالله بتقسيم المجموعة إلى طواقم عمل تعمل في الُغَرف، وتعبئة استمارة االختبار  zoomلقاء 
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بما يتالءم مع ساعات  zoomتختارونه سلفاا. أحرصوا على فتح  واحد بصورة ُمشَتَرَكة عبر شاشة بواسطة ُممّثل

 االختبار.

 

 كيف تدخلون إلى االختبار؟

 في اإلنترنت في الرابط:أولمبيادة الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائّية" تدخلون إلى موقع " ●

https://space.iasa.org.ilאולימפיאדת-רמון-לחלל-לבתי-הספר-היסודי/ 

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

م لالذي يظهر في الصفحة. باإلضافة إلى ذلك، ُيرَسل إلى معلم المجموعة رابط ُمباِشر لالختبار مع كود الدخول في حالة 

 الموقع. تتمكنوا دخول

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

 

 لالختبار؟كيف تستعّدون 

 األولمبيادة. موقع في  ايض  أتاحة مُ وال الصفحة اآلتيةالُمعطاة في  المهاّم التحضيريّة للمرحلة األولىتُنفّذون 

 

ا، وكذلك األمر بالنسبة لعدد الُمشتركين في مجموعتكميع ضاعدد الَمو! انتبهوا. ال حاجةَ لتقديم المهامّ   .وكميّة المعلومات كبير جد 

الوقت بصورة ناجعة على كّل أفراد المجموعة، وعندئٍذ سيكون باستطاعتكم الُوصول إلى اختبار العمل و لذلك يُوصى بتَوزيع 

 .المرحلة األولى وأنتم جاهزون

 

 

 مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح!

 طاقم أولمبيادات الفضاء على اسم إيالن رامون.
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https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://space.iasa.org.il/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99/
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 الفضاء على اسم إيالن رامون مهام تحضيرّية للمرحلة األولى في أولمبيادة

 للمدارس االبتدائّية 

ة لتحضيركم للمرحلة األولى من أولمبيادة الفضاء. تتضّمن المهمة قراءة ُمَوّجَهة في مصادر معلومات وإجابة  هذه المهمة ُمَعدَّ

ّل أسئلة عندما تشرعون في ح أياديكممن المهم أن تكون الماّدة في ُمتناول ولكن عن أسئلة. ال حاجة لتقديم الجوابات التي تكتبونها، 

 .االختبار

علم ُتشاهدوا األفالم مع أحد الوالَدين أو مع م عليكم أنقسم من الروابط ُيحيل إلى أفالم ُتقّدم المعلومات باللغة اإلنجليزّية. نقترح  

 اللغة اإلنجليزّية لكي ُيساعدكم على الترجمة إلى لغة األم الخاّصة بكم وأن تتشاركوا المعلومات مع باقي تالميذ الصف.

ي وف واحد ملفّ  في ُمَرّكَزةالمعلومات  تكون أن المهم منلذلك و بزمن، ُمَقيَّد ولكنه مفتوحة، ماّدة مع يجري األولى المرحلة راختبا

 ُمتناَول اليد. 

 

 :مصادر المعلومات

)الرابط أدناه(. ِاقرأوا عن مبنى المجموعة  من األستروبيديافي هذا الفصل نتعّرف على "الجموعة الشمسّية"  .2

ن عالشمسّية. تأّكدوا من أنكم تستطيعون أن تجدوا ، في الوقت الحقيقّي، معلومات ُمفّصلَة خاّصة بالكواكب، 

 أسمائها العربّية واألجنبّية.طريق 

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

 

في هذا الفصل سُنَركِّز على األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسّية. اِقرأوا عن هذه األجسام. تأّكدوا من أنكم ُتدركون  .1

ع، طريق  ة التشكُّل ومواقعها في المجموعة الشمسّية:الفُروق بينها من حيث المسار، التنوُّ

 

 كواكب قزمة

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

 ُمذّنبات

https://ar.wikipedia.org/wiki/مذنب 

 ُكَويكبات

https://ar.wikipedia.org/wiki/كويكب 

 

" 0وسا هياب": وعة الشمسّية. سنتعّرف على مهام المسابيرفي هذا الفصل سنتناول مهام إنزال على عوالم صغيرة في المجم .3

المسبار ؛ 0202جع عّينة من سطح الُكَويكب "ريوغو" إلى األرض في شهر كانون األول من سنة الذي من شأنه أن ُير

والمسبار المدارّي "كاسيني" الذي أنزل مسبار اإلنزال "هويجنس" على ؛ "P67"ول الُمذّنب هى مهمته ح"روزيتا" الذي أن

ُيمكن إضافة ترجمة لألفالم   youtubeأكبر أقمار ُزَحل. اِقرأوا المقاالت في الروابط وشاِهدوا األفالم. في تطبيق  –تيتان 

 .تكمعن طريق الدخول إلى تعاريف الفيلم وإضافة ترجمات واختيار الترجمة التلقائّية إلى لغ

 :مهام اإلنزال

 :أ. روزيتا
 

https://nasainarabic.net/rosetta/articles/view/celebrating-a-year-at-the-comet 

 :0ب. هيابوسا 

 يوصى بإجمال مراحل المهمة من المقال والفيلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D9%82%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A8
https://nasainarabic.net/rosetta/articles/view/celebrating-a-year-at-the-comet
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https://nasainarabic.net/main/articles/view/hayabusa2r 

 :الفيلم

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=8H4aZX_8hMA&feature=
emb_logo 

 ج. تيتان:

https://nasainarabic.net/cassini/articles/view/nasa-and-esa-celebrate-ten-years-

since-titan-landing 

 أفالم عن إنزال مسبار اإلنزال هويجنز بنظرة إلى المسبار وبنظرة إلى سطح القمر تيتان.

https://www.youtube.com/watch?v=msiLWxDayuA 

https://solarsystem.nasa.gov/resources/10601/huygens-descent-sequence/ 

ط القادم. ار ُهبوطها على المّريخ في شهر شبالُمقرَّ  Mars 0202في هذا القسم، الرابع واألخير، تتعلمون عن مهمة  .4

 في الرابط: Mars 0202باستطاعتكم أن تقرأوا عن مهمة 

https://nasainarabic.net/main/articles/view/876878 
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51555111 

 

 : الفيلم

https://www.jpl.nasa.gov/video/details.php?id=1581 

في البحث عن دالئل  Mars 0202أن ُتواجهوا مقاالا باللغة اإلنجليزّية يتناول إستراتيجّيات مهمة في هذه المرحلة عليكم 

 :في ماضيه القديم على المّريخُتشير إلى إمكانّية ُوجود حياة 

 س اللغة اإلنجليزية الذي مع مدر ZOOM  عن طريق ال  جلسة بتعينيوصى   للتعامل مع مقاطع الفيديو باللغة اإلنجليزية،

 .على فهم المعلومات الموجودة في الفيديو بشكل أفضل ميساعدكممكن ان 

 

صتموه وما ِانتبهوا:  من أجوبة عن األسئلة، ولكن من المهم أن تكون كلّها في ُمتناَول اليد خالل حّل  كتبتموهال حاجة لتقديم ما لخَّ

 ُمَرّكَزة المعلومات تكون أن المهم منلذلك و بزمن، ُمَقيَّد ولكنه مفتوحة، ماّدة مع يجري األولى المرحلة راختبا األسئلة في االختبار.

 .واحد ملفّ  في

 

 

 

 مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح                                        

 

 

 

 

 

https://nasainarabic.net/main/articles/view/hayabusa2r
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=8H4aZX_8hMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=8H4aZX_8hMA&feature=emb_logo
https://nasainarabic.net/cassini/articles/view/nasa-and-esa-celebrate-ten-years-since-titan-landing
https://nasainarabic.net/cassini/articles/view/nasa-and-esa-celebrate-ten-years-since-titan-landing
https://www.youtube.com/watch?v=msiLWxDayuA
https://solarsystem.nasa.gov/resources/10601/huygens-descent-sequence/
https://nasainarabic.net/main/articles/view/876878
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51555111
https://www.jpl.nasa.gov/video/details.php?id=1581
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 ُمالحظة للمعلمين

ة عن قسم من األسئلة يمكن اإلجاب: أسئلة بُمستويات ُصعوبة تصاعدّيةومبنّي من ُمَدّرج المرحلة األولى من الُمسابقة( )االختبار 

رنت، على المعلومات من اإلنتللحصول من المنهج التعليمي، وقسم آخر يتطلّب تعليم أوسع وقُُدرات يع ضالَمو ةقصير دراسةبعد 

ا إبداعي ا  .وهناك قسم يستوجب ُمجابهة مواّد ُمرّكبَة وتفكير 

اللمرحلة التحضير   إنها .يعكس أيضا نفس المبنى، حيث أن المهاّم التحضيريّة تتصاعد بالتدريج لتُصبح أكثر تركيب ا األولى أيضا

 أو أنها تحتاج إلى تعمُّق أكثر. غير معروفة بتات ا  موضوعاتوتتقّدم إلى  وفرةوُمتمعروفة يع ضابموتبدأ 

الفرصة لكّل تلميذ بالُمشاَرَكة واالستفادة من هذه التجربة، ولكن قسم  هدفنا في أولمبيادة الفضاء على اسم إيالن رامون هو إتاحة

والقليلون منهم سيتمّكنون من الُوصول ( 022مدرسة من حوالى  222وعات سينتقل إلى المرحلة الثانية )حوالى مجمفقط من ال

التالميذ الُمشتِركين بحسب أعمارهم وُمستَوى باستطاعتكم تَوزيع المهاّم على (. 022مدارس من حوالى  22إلى المرحلة النهائّية )

 .تحصيلهم، ومن واجبكم، بالطبع، تشجيع كّل تلميذ على التقّدم بحسب قُدرته

ا  إذا لم ينجح  حتّى . شياء جديدة عن منظومتنا الشمسيّةالهدف األّول هو التعلّم واكتشاف أ: روح الُمنافسة بين التالميذ تشجيعُمهّم جد 

 .نجاحاتهم وعلى أهميّة المسار الذي سلكوه هم وذكرعتشجي ُمهمّ كّل األسئلة،  جابة عناإلفي  كمتالميذ

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

 ميذكم في موضوعة الفضاء طيلة العام الدراسّي.الُمسابقة، وبذلك سيكون باستطاعتكم االستمرار في العمل مع تال

 


