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 اإلعدادية للمرحلةإيالن رامون  على اسم الفضاء ةأولمبياد
 ة/جديدةمحدث -تعليمات استعداًدا للمرحلة الثانية 

 

  ، المعلمينالتالميذ وأعّزاءنا 

 أنتم ُمستمّرون إلى المرحلة الثانية من الُمسابقة.! تهانينا

تالُحم الشخصّي بين أفراد ، هدفها العة )جماهير(وجممُتنّفذوا فّعالّية بُمشاركة في هذه المرحلة عليكم أن ُتخّططوا و

المدار حول الكرة األرضّية والمّريخ" من خالل في "ِتقنّيات  -األولمبيادة يع ضاوفتح نافذة ُتطّل على مو عةوجممال

 .مع أفراد الجماعة عليكم أن ُتعّدوه وأن تلعبوه ZOOMالتي سُتشّكل بالنسبة لكم أساًسا لإليحاء ببرنامج  علميةفّعالّيات 

 

 : )وُيعَرف أيًضا باسم التعهيد الجماعي أو علم الُمواطنين( العلوم المدنية

يتحّكم بها الُعلماء من أجل أن ُيَكِرس أشخاص ُمستقلّون أو ُمحّبو االستطالع أوقاتهم وكفاءاتهم في هو أداة   العلوم المدنية

 خدمة بحث علمّي جديد يحتاج إلى التحليل الَبَشرّي.

   العلوم المدنيةمشروع ridges– PLANET4  :"في موقع "زونيفيرس  

https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges 

 MRO هدف البحث هو فهم طريقة تشّكل القوالب السطحّية الشبيهة بالهضاب، من الصَور التي التقطها المسبار المداريّ 

- Mars Reconaisance orbiter .:اُدُرسوا عن هذه الظاهرة في الموقع 

-four-https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet

ridges/about/research 

  ف عليه وأن تتشاركوا مع  تامالتآخر يتناول  العلوم المدنيةمشروع للكرة األرضّية الذي باستطاعتكم التعرُّ

 :وُيسّمى ماباثون Landsense – الجماهير فيه هو

https://landsense.eu/Mapathon 

https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges
https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges/about/research
https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges/about/research
https://landsense.eu/Mapathon
https://landsense.eu/Mapathon
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  – ESAهو مشروع لالّتحاد األوروبّي الذي يشترك في برنامج وكالة الفضاء األوروبّية كوبرنيكس  الندِسنس

(European Space Agency)  الكرة األرضّية. يستخدم المشروع األقمار الصناعّية   لسطح تامالتالُمَعد لجمع

 التابعة لوكالة الفضاء األوروبّية: sentinelلرصد األرض سينتينيل 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home  

  

، مناطق طبيعّية (agricultural)، مناطق زراعّية (Urban)   سكنية في إطار الماباثون ُتطالَبون بتشخيص مناطق

(Natural) أو خاّصة(expert,)   دقة بناعّية طصاأقمار من وأن ُتساعدوا الباحثين في المشروع في تصنيف ُصَور

 . عالية

 والكشف ZOOMفي  جمعتكممللمشروَعين وأن تتعّرفوا عليهما بالُعمق الكافي لتفعيل  اشتراككم عليكم أن تسّجلوا

ناعية وعلى األدوات التي طصلى األقمار اال. تعّرفوا أيًضا ععن المواد والتقنّيات العلمّية الخاّصة بالمشروع بواسطتهما

 .عةوجممأمام الكُمحاضرة ر بحيث تتمّكنون من عرضها بواسطتها الُتِقَطت الصوَ 

 مهمة:ال

مع المجتمعات التي  ZOOM باستخدام تطبيق لعبة جماعية تنافسية  وا، يجب أن تبنادةفي المرحلة الثانية من األولمبي

 .عةمواجتماعين للمج خططواها. شاركوت

العلوم المدنية بناًء على صور القمر  بموضوع ZOOMباستخدام تطبيق جلسات عرض شاركوا المجموعة ب. 1

 ناعي.طصاال

بأسلوب عرض  لفرق . يجب عليك ابتكار لعبة تنافسيةZOOMعبارة عن عرض ألعاب في ستكون . الجلسة الثانية 2

ها وناعية التي تجمعطصالااألقمار من قواعد وأهداف واضحة. تعتمد اللعبة على صور للعبة تلفزيوني, 

جمع الصور من المشاريع أو  متطويرها للمجتمع )يمكنك ونها مسبًقا ، اعتماًدا على طبيعة اللعبة التي تريدونوتحضر

ارات مثل الذاكرة ، في ألعاب جماعية تنافسية تستخدم مه وا(. فكرGoogle Earthاألماكن األخرى )مثل 

 القدرة على التوضيح أو الرسم. الرسم. أو فهم الخارطةالقدرة على   التعاُون،  لخيال ،وا

 

 :تعاريف

 مجموعة التالميذ الُمشَتِركين في أولميادة الفضاء. – فريقال

 أو مهّمة معّينة في إطار المشروع. المجموعة المسؤول عن موضوع معين قسم من – الطاقم

 . ZOOMوفي برنامج الُمسابقات في  مدني األشخاص الٌمشَتِركين في لقاءات علم - الجماعة

ستكون فرصة للتعرف على صور األقمار الصناعية وأنشطة العلوم المدنية. سيعقد بالتعاون مع المجتمع  - عرضجلسة 

 / المجتمعات استعداًدا لتنفيذ مشاركة المشروع واالجتماع الترفيهي.

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home
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سلية فعالية مهو تجربة إنشاء وتوجيه الهدف منها ، وللمجتمع وجمهور الزوارفعالية ترفيهية  –ع الترفيهي جتمااال

 !الطالب جماعية تنافسية من اختراع

 

 تعليمات العمل:

 إلى أربعة فرق بحيث يكون كل فريق مسؤوالً عن أحد األقسام التالية من المهمة:الطالب نوصي بالتقسيم 

 عية واإلعالن اجتمالعالقات اال  .1

ونشر  تعين موعد الفعليات معليكها. وتنظمسالتي  فعالياتالفي  التي ستشارك /مجموعةالعثور على مجتمع عليكم

)المزيد ممكن أيًضا(. تحتاج إلى تخطيط وإعداد  المجموعة /مع المجتمع ZOOMودعوة المشاركين إلى جلستي 

 للمجموعةن ومتى سيتم عرضها. في الحدث األول ، ستعرض المواد اإلعالنية ، وتحديد مكان عرضها ، ولم

. Landsense -مافتون ل ومشروع "زنبرس"الستكشاف المريخ في موقع  Planet4مشروع العلوم المدنية 

يجب تعريفهم بتقنيات وأساليب التصوير باألقمار الصناعية وأداة العلوم المدنية. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن تعقد 

ثانًيا حيث ستستضيف لعبة جماعية تنافسية حيث سيتنافس أعضاء المجتمع فيما بينهم في  ZOOMحدث 

مجموعات. يمكنك اإلعالن ودعوة جماهير إضافية إلى الحدث الترفيهي ، باإلضافة إلى أعضاء المجتمع الذين 

، ولمن ومتى سيتم  يحضرون الحدث األول. تحتاج إلى تخطيط وإعداد المواد اإلعالنية ، وتحديد مكان عرضها

 عرضها.

 اجتماع العلوم المدنية والمعلومات العلمية .2

. بها المجتمعالمجموعة/ ونبرامج العلوم المدنية التي ستشارك عليهاعلى مهام البحث التي تستند  وايجب أن تتعرف

 واط الصور. قمالتعرف على عملية التسجيل والبحث واألقمار الصناعية التي تلتقالمشاركة في البرامج،  معليك

 سطناعيةاال من االقمار على تقنيات التصوير بهدف تعريف المجموعةبإعداد المواد لالجتماع وخطة عمل لالجتماع 

 مشاريع العلوم المدنية.بوالظواهر المدروسة فيها واخيرا تجربة 

1.  

 وتصميم األحداثإدارة  .3

عليكم أن ُتعّينوا مواعد للقاءات الزوم، أن ُتحّضروا قوائم واخترع عرًضا ،ُمسبًقا برامج األحداث. تحضير عليكم 

 عرض.الالُمشتِركين، أن ُتحّددوا برنامج اللقاءات واألدوات التي سُتسَتخَدم خالل اللقاءات، ترتيب الُمتحّدثين وطريقة 

 تلخيص الفعالية– التوثيق .4

. استناًدا إلى التعليمات متوثيق خطوات عمل مجموعتك م. يجب عليكمعملك حسبهسنقيم  ذيال هو سجلالتوثيق سجل 

الواردة في ملف مستند التوثيق الذي تلقيته والموجود أيًضا على موقع الويب األولمبي ، قم بتوثيق األحداث التي 

وأنشطة الدعاية عها وإنشائها للمجتمع ، . قم بتوثيق عناصر المعلومات العلمية التي قمت بجمZoomعقدتها في 

 اإلعالن ، وخطط الحدث ، واألحداث نفسها ، وتقسيم المهام والتعاون بينكما.و

أيًضا في  يتّم التحكيم اعتماًدا على سِجّل التوثيق الذي سُتعّبئونه داخل ملّف هادف ُمَقولَب ُمرَفق بهذا البيان، وموجود

 موقع األولمبيادة. 
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 بحيث ُيساعدكم على التركيز.ُمهم أن ُتعّبئوه خالل الفّعالّية وأيضا في نهايتها  .1

 

 

 معايير للتقييم

ع في اختيار الجمهور / الجماعات األخرى وطواقم العمل  .1  [%11]التنوُّ

الُمشاِرَكة في الفّعالّية لستم على اّتصال بها بصورة شبه  /الجماعاتالتنقيط العالي ُيمَنح للمجموعة إذا كانت الجماهير

دائمة خالل دراستكم في المدرسة. مثاًل: إشراك رفاقكم من الصف فقط يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا، وإشراك طبقات 

 أخرى من المدرسة يمنحكم تنقيًطا أعلى، وإشراك جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم تنقيًطا أعلى وأعلى. توجد

 .استتَوّجهون إليه ال توجد أّي أهمّية لحجم الجماهير التي ، ولكنةكَ الُمشارِ  والجماعات أفضلّية للّتنويع في الجمهور

 [%11] المواد الخاّصة بالمعلومات الِعلمّية .2

 مدنيُيمَنح تنقيط عاٍل للكشف النوعّي للمواد ذات الصلة ولتَنّوعها، مدى ُشمولّيتها وأهّمّيتها للمشروَعي علم 

Planet4  َو Landsense   اللَذين عَرضتموهما في لقاءات الكشف. َرّكزوا روابط اإلنترنت الُمفيدة التي تعلّمتم

ا ذا َجودة عالية لعرضه أمام الجماعة.   عبرها الموضوعات ذات الصلة وابنوا عرًضا تقديمّيً

 [%51] برنامج ُمسابقات زوم .3

ا في اصّمموا برنامج ُمس َمّكنوهم من العمل في الُمشتِركون َدوًرا فّعااًل خالل اللقاء.  همجموعات يأخذ فيبقات تنافُسّيً

تحضير للفّعالّية التي ستكون أمام الجميع التي سُتقام فيها الُمسابقة. اُكُتبوا قواعد اللعبة، صّمموا لقاًء لمجموعات 

ا تستطيعون من خالل ا داخلّيً  عة.وجمماستخالص الِعَبر استعداًدا للقاء العام مع ال هتجريبّيً

 [%42] تصميم المشروع وتنفيذ األحداث .2

إن نجاح األحداث يتطلّب برنامج عمل جّيد وبرنامًجا ناجًحا لألحداث. ُيمَنح تنقيط عاٍل للبرامج الُمَرّتَبة التي تشمل 

 ّعالّيات تجريبّية داخلّية الستخالص الِعَبر منها.جدواًل للمواعد والمهام الُمتناَولَة في كّل موعد وإجراء ف

 [%02] واللمسات الجمالّية في اإلعالن عن الفّعالّية االبتكار، التنويع، النطاق، .1

ف بالحدث للجماهير ُمسَتهدَفة مختلفة.  م جّيًدا بوسائل إعالن ُمتعّددة ُتعرِّ ُيمنح تنقيط عاٍل لإلعالن الُمبَتَكر والُمَصمَّ

استخدام ُمتقّدم لوسائل اإلعالن البصرّية المختلفة يمنحكم نقاًطا. ال ُنمّيز في التحكيم بين اإلعالن للمجهور الُمسَتهَدف 

 .جماهير، الُمقام بعد انتهاء األحداثبين ال والعالقات العاّمةة، واإلعالن استعداَدا للفّعاليّ 

 [%51] العمل الجماعيّ  .6

مجموعة الُمشَتِرَكة في للالتقسيم الواضح والُمَوثَّق للوظائف وللمهام هو ُجزٌء هام جًدا في العمل الجماعّي في 

الُمَوّثَقة جّيًدا، والتي تشمل األراء التي ُطِرَحت وعلى أسماء األولمبيادة. ُيمَنح تنقيط عاٍل لعملّيات اّتخاذ القرارات 

الُمَعلّلَة التي اتُِّخَذت ُمقابل اإلمكانّيات المختلفة التي كانت معروضة  االختياراتاألفراد الذين أبدوا بها. إن َوصف 

 على البحث، يمنحكم أيًضا نقاًطا. القرارات غير الُمعلّلَة تمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا.
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ف على  :المعلمون الُمرافقون للمجموعات انتبهوا هو على رحلة التشديد في هذه الم ،مدنيمشروع علم فضاًل عن التعرُّ

تصميم اللعبة،  في تجنيد الجماهير وتخطيط األحداث وعلى العمل  التالميذ في مدى االبتكار واألصالة التي ُيبديها

ال ُتعَطى نقاط ُمقاِبل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج، أو الجماعّي وعلى الُجهد المبذول في التحضير وفي التنفيذ. 

ل فّعال من ِقَبل الهيئة الت )ُيسَمح ِبَتوجيه التالميذ،  في التحضيرات وفي التنفيذ دريسّية في المدرسة أو من أولياء اآلموربتَدخُّ

المصروف الذي يتعّدى ما هو ُمتَوفِّر لدى التالميذ في إطار تواجدهم العادّي في أو في ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم(، 

 المدرسة.

 

 التقديم 

   يجب إرسال النسخة النهائّية من سِجّل التوثيق إلى الملف الرئيسّي الذي ُخّصَص لكم فيGoogle Drive  حّتى

 الحقًا إلى كل مدرسة على حدة. للملف رابط سيتم إرسال إشعار و.  .10:11في الساعة  .211.11تاريخ 

 السجاّلت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفَحص. ▪

ه إلى طاقم األولمبيادة في موقع المركز اإلسرائيلّي للتمّيز في  لكل ▪ سؤال أو مشكلة أو أّي استيضاح يمكنكم التَوجُّ

 https://space.excellence.org.il التربية على العنوان:

 

 !مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح
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