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 2020ديسمبر  3           

 

 -لفضاء للمدارس االبتدائية لايالن رامون  ةاولمبياد

  للمرحلة الثانية تستعدادالل محدثة/جديدةتعليمات 
 

  والمعلمين،التالميذ أعّزاءنا 

 أنتم ُمستمّرون إلى المرحلة الثانية من الُمسابقة.! تهانينا

مهور وفتح نافذة لجلبين  تعليمي واجتماعيفي هذه المرحلة عليكم أن ُتخّططوا وُتنفّذوا فّعالّية بُمشاركة جمهور، هدفها 

ها بين عوالم ب وااألولمبيادة: "الُهبوط على عوالم صغيرة" عبر رحالت األمير الصغير التي تنقّل ُتطّل على موضوع

 وشخصّيات. 

لوالدة الطّيار والكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري ُمؤلّف رواية األمير الصغير.  120ي هذه السنة تُحّل الذكرى الـ ف

ر الصغير من كوكبه، لكي يقوم بزيارة للكرة األرضّية ولعوالم صغيرة أخرى، على متن سفينته الفضائّية التي يانطلق األم

قابل أحد ُسّكان المكان وأجرى حديًثا معه، ومن خالل الحديث تعّرف على هذا تقودها الطيور. في كّل عالم وصل إليه، 

  هذا الرابط: في. أنتم َمدُعّوون لقراءة أحداث زيارات األمير الصغير العالم وعلى الشخص الذي قابله

https://www.marefa.org/images/3/35.األمير_الصغير....أنطوان_دو_سانت_اكزوبري/pdf 

 : وفلم

https://www.youtube.com/watch?v=jl9m3KdSbkw 

في أّيامنا هذه يسكن بنو البشر على الكرة األرضّية فقط. نمتلك محّطة فضائّية واحدة تدور حول الكرة األرضّية، 

سنة. للبشرّية  200مّرات لبضع ساعات أو ألّيام معدودة. هذا الَوضع قد يتغّير بعد  6واستطعنا أن نقوم بزيارة للقمر 

الُمسَتوطنات ة أخرى في أماكن أخرى في المجموعة الشمسّية. هذه في بناء محّطات فضائيّ  –ُحب استطالع وُطموح 

موارد محلّية وتقديم خدمات طريق للمركبات الفضائّية ل بناء مناجم، ابحاثلعّدة أغراض من بينها إجراء  ُيمكن أن ُتسَتخَدم

 التي تقوم برحالت فضائّية إلى أماكن أخرى في المجموعة الشمسّية.

 

 

 

https://www.marefa.org/images/3/35/الأمير_الصغير....أنطوان_دو_سانت_اكزوبري.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jl9m3KdSbkw
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 :المهّمة

 )المجتمع القريب الذي سيساعد الفريق المجموعةفي المرحلة الثانية من األولمبيادة عليكم إعداد معرض افتراضّي مع 

 : ZOOM الذي تبنونه وُترشدونه عن ُبعد في بضعة لقاءاتالمرحلة الثانية (  في اجراء 

 العوالم الصغيرة المشتركين  المجموعةعضاء أل واتعرضحيث  - ZOOM في لمهّمةل عرضلقاءات  سلسلة .1

، وتقسيمهم إلى مجموعات وإثارة فيهم الرغبة واإللهام لتصميم وتنفيذ األعمال من خالل قصص األمير الصغير

 التي سيتم عرضها في معرض افتراضي.

 كممعرضافتتاح  لحفل ZOOM لقاءب واقم .المجموعةبإعداد معرض مع  وا، قملمهّمة ا عرضلقاءات بعد  .2

 وجماهير أخرى. المجموعةباالشتراك مع  االفتراضيّ 

 

 :تعاريف

 هم القيمون على المعرض. فريقمجموعة الطالب المتنافسين في أولمبياد الفضاء. أعضاء ال – فريقال

 المسؤولين عن موضوع معين في مهمة المرحلة ب.فريق عدد من الطالب من ال - الفرعية فرقةال

 zoomويشاركون في الحدث األول والثاني في جلسات  فريقليسوا أعضاء في الاألشخاص الذين  - مجموعةال

 معروضات للمعرض.بإنتاج ق يفرال ويساعدوا

لَة من  - الطواقم  سب إرشاداتحي سُتعَرض في المعرض الت التي تقوم بتجهيز الُمنَتجات مجموعةالطواقم العمل الُمتشكِّ

 .(أولمبياد الفضاءالطالب المتنافسين في ) الفريقأفراد 

القريب الذي ساعد الفريق في اجراء   المجتمع/المجموعة المشاركون في افتتاح المعرض من غير أعضاء - الجمهور

 .المرحلة الثانية

. ستوفر الجلسات فرصة للتعرف موعةالمجأعضاء  فريقاالجتماعات التي سيوجه فيها أعضاء ال - المهام عرضلقاءات 

وتقديم مفهوم المعرض  الصغير،والتعرف على األمير  الشمسي،على الميزات الفريدة للعوالم الصغيرة في النظام 

  وتصميم األعمال في فرق. موعةالمجوتجميع فرق عمل من أفراد  المجتمع،والرسالة إلى 

مستوحاة من القصص والرسوم التوضيحية لـ "األمير  ةه الفرققصة قصيرة وتوضيح مرئي أعدت -المعروضات / األعمال 

مستكشف عام بين األمير الصغير  200 بعدلقاًء خيالًيا قد يحدث  موعةالمجسيصف أعضاء  بمساعدتهم،الصغير". 

 العوالم ومستوطن في عالم صغير ما في النظام الشمسي.

 أنتم،وحشد من الزوار.  هابأكمل موعةالمجبالتعاون مع  ZOOMسيتم عقد اجتماع  - حفل افتتاح المعرض االفتراضيّ 

، وهي أداة للعمل التعاوني ،  Padletبإعداد لوحة  نقومتسذلك لستكونون القّيمين على المعرض.  ،الفريقأعضاء 

مبادئ  ضعوا. يجب أن تموعةالمجبغرض تقديم المعرض. ستعرض هذه اللوحة أعمال فرق وا وتصمم واخططتوالتي 

توجيهية للفرق التي ستكون بمثابة أساس للموافقة على األعمال التي سيتم عرضها في المعرض في حفل االفتتاح. سيتم 

 .الحدثتم عرضها في المعرض في هذا سيالكشف عن المنتجات التي ستوافق عليها أمام أعين جميع الضيوف كما 
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  - العمل:تعليمات 

مجموعات فرعية بحيث  4. على سبيل المثال ، يمكنك التقسيم إلى فرعية فرقنوصي بالتقسيم إلى 

 تكون كل مجموعة فرعية مسؤولة عن إحدى المسؤوليات التالية للمهمة: 

  ...واإلعالن مع المجتمعالعالقات  (1

ولمن ومتى سيتم عرضها. يجب اإلعالن مسبقًا عن  عرضها،وتحديد مكان  اإلعالنية،تخطيط وإعداد المواد ال يجب

 الحدث،دعوة جماهير إضافية إلى  موالجمهور الذي سيشاركون في افتتاح المعرض. يمكنك موعةالمجأنشطة 

باإلضافة إلى أعضاء الفريق المشاركين في المعرض. سيبقى المعرض االفتراضي مفتوًحا حتى بعد االفتتاح. يمكنك 

 التي أنشأتها. بدلتالشر ودعوة الزائرين لعرض األعمال في المعرض من خالل االرتباط بلوحة االستمرار في الن

 المجموعةإعداد مواد إعالمية علمية وإلهام لعرض الحدث / األحداث  (2

عن  واصور. ابحث محاضرة، فيديو، عرض،على سبيل المثال:  ،المجموعةيجب تحضير مادة علمية لعرضها على 

صغيرة العوالم ال لمجموعةليها ب ونستعرضالتي  ZOOMجلسات  تعينلمعلومات ذات صلة. يجب  مصادر

 الطواقمبطريقة تسمح ألعضاء  والمذنبات،الكواكب القزمة واألقمار والكويكبات  -مختارة في النظام الشمسي ال

الظروف على تلك  اذكروابتخيل مستعمرات مستقبلية على تلك األجسام أو في البيئة التي يلتقي فيها األمير الصغير. 

 األجسام مثل الجاذبية والغالف الجوي واإلشعاع وغير ذلك.

ة ، بما في ذلك خطة الحدث ، والمساعدة في التفكير في كيفيجموعةط لعرض )عروض( الحدث على الميتخط عليكم

 عمل وصفحة من اإلرشادات ألداء العمل. طواقمتكوين 

 إقامة معرض وحدث افتتاحي للمعرض بمشاركة الجمهور - الطالب(-)اعضاء الفريق القيمون على المعرض (3

المشاركة في المعرض. يجب أن  طواقمال واوأن ترافق بدلتمعرض من القصص المصورة في ط  ييجب تخط  ا.

حيث سيتم عرض األعمال كمنشورات وتعيين إعداداتها بطريقة تسمح لك بمشاهدة المواد  بدلتتعد مسبقًا لوحة 

 المواد الخاصة ببعضهم البعض.ان يشاهدوا دون  طواقمالالتي تم تحميلها من قبل 

والجماهير  مجموعةودعوة أعضاء ال ،zoomاجتماع  عينوا -لحدث افتتاحي للمعرض  وايجب أن تخطط ب.

في األدوات التي سيتم استخدامها  واببناء خطة لالجتماع ، وفكر واث االفتتاحي للمعرض. قماألخرى إلى الحد

في المعرض والطريقة  للزوار المخصص األعمال ، الوقت عرضخالل االجتماع ، وترتيب المتحدثين ، وكيفية 

 .التي سيتمكن بها الجمهور من التعبير عن االنطباعات من األعمال في المعرض

 الفعالية تدوين /التَّوثيق( 4

قوا األحداث التي أجَريتموها . بواسطة سجِلّ فريقكموا مراحل عمل تدونعليكم أن  الفعاليةحتسب تسجل  في ، َوثِّ

ZOOM   المواد المعلوماتّية التي جَمعتموها وشّكلتموها للجمهور، الفّعالّيات  وعرضالُمشَتِركين.  عددو

نفسها بواسطة ُصَور عادّية )ليس  لفعلياتا، لفعليات، برامج االُمخّصَصة لإلعالن للجمهور وللجماعات األخرى

 .الراياالختالفات في بما في ذلك كيفية التعامل مع  فيديو( وتقسيم المهام والتعاُون فيما بينكم.

داخل ملّف ُمرفَق بهذا البيان، وموجود أيًضا في موقع الذي سُتعّبئونه التحكيم اعتماًدا على سجِّل التوثيق  يتمّ 

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

 

 حسبها نمنح النقاط لعملكم   معايير للتحكيم

ع في اختيار الجمهور  .1  [%15]عات األخرى وطواقم العمل وجمم/ الالتنوُّ

لستم على اّتصال بها  جماهيرهي الُمشاِرَكة في الفّعالّية  عاتوجمم/الإذا كانت الجماهير فرقةالتنقيط العالي ُيمَنح لل

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

وإشراك طبقات أخرى من المدرسة يمنحكم تنقيًطا أعلى، وإشراك جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم تنقيًطا أعلى 

، ولكن ال توجد أّي أهمّية لحجم الجمهور الذي ةكَ الُمشارِ  والجماعات وأعلى. توجد أفضلّية للّتنويع في الجمهور

 ستتَوّجهون إليه.

 [%15] خاّصة بالمعلومات الِعلمّيةالمواد ال .2

جموعة لمواد ذات الصلة ولتَنّوعها، مدى ُشمولّيتها وأهّمّيتها للعوالم الصغيرة في الم لعرض جيدُيمَنح تنقيط عاٍل 

المتعلقة  االنترنيتروابط ب اقم العملوط واشارك .والتعرف على "االمير الصغير" الشمسّية خالل لقاءات العرض

 .المحددة التي اختاروا العمل عليهاع يضابمو

 [%15] ُمنَتجات المعرض .3

التي ُملفت لألنظار ويحمل اسًما يوحي بإيحاءات كثيرة، مبنّي بحسب إرشادات  بادلتُيمَنح تنقيط عاٍل لمعرض 

الذي يعرض قصًصا الفتة وُمثيرة  أُعِطَيت ُمسبقًا للطواقم التي ستقوم بالعرض. ُيمَنح تنقيط عاٍل للمعرض الجميل

عن لقاءات األمير الصغير في العوالم الُمتَنّوعة، وتدمج ما بين المقاسات الِعلمّية والمقاسات الشخصّية بجانب 

ها للفرق التي ونالتي ستضع أخرى بالمعاييرمن بين أمور  ايضا م متعلقنجاحك. الجميلة التجسيدات البصرّية

. ُيفَحص أيًضا ه مع الفرق حتى افتتاح الحدثوناالتصال المستمر الذي ستجر ستعرض في المعرض وطبيعة

اختياركم لتعاريف لَوح بادلت )الُمشاَرَكة والتغيير( في المرحلة التي يكون فيها المعرض مكشوفًا أمام الجميع. ُيمَنح 

 ..منتجات المعروضةالتعبير عن مشاعرهم حول ال من لزوارايمكن  الذيلمعرض للفرقة مع اأيًضا تنقيط 

 [%20] تصميم وتنفيذ األحداث .4

برنامج المهام ولالحتفال االفتتاحّي التي ًخّطَط لها ُمسبقًا بحسب األهداف والبرنامج.  عرضُيمَنح تنقيط عاٍل للقاءات 

م الطواقم من أجل التأّكد من إنجاز العمل قبل الحفل االفتتايعمل  حّي اعتماًدا على شمل جدَواًل للمواِعد، تعقًّبا لتقدُّ

 الجمهور تسجيل أسماء أفراد الطواقم التي ستقوم بالعرض. ُيمَنح أيًضا تنقيط للُمشاَرَكة الفّعالة من قَِبل أشخاص من

 في حفل افتتاح المعرض.  الجماعةليسوا من أفراد 

 [%20] واللمتسات الجمالّية في اإلعالن عن الفّعالّية االبتكار، التنويع، النطاق، .5

لجماهير ُمسَتهدفَة كثيرة. استخدام ُمتقّدم  تنشرُيمنح تنقيط عاٍل لإلعالن الُمبَتَكر والُمَصمَّم جّيًدا بوسائل إعالن ُمتعّددة 

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

 والعالقات العاّمة للمعرض بين الجماهير، الُمقام بعد حفل االفتتاح.للفّعالّية، واإلعالن 
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 [%15] العمل الجماعيّ  .6

 التقسيم الواضح والُمَوثَّق للوظائف وللمهام هو ُجزٌء هام جًدا في العمل الجماعّي للمجموعة الُمشَتِرَكة في األولمبيادة. 

، والتي تشمل اآلراء المعبر عنها وأسماء بشكل واضح المكتوبةالقرار  اّتخاذعمليات سيتم منح درجة عالية ل

األعضاء الذين عبروا عنها. سيكسبك وصف الخيارات المعقولة التي يتم إجراؤها بين الخيارات المختلفة التي كانت 

 على المحك نقاًطا. ستكسبك القرارات غير المبررة درجة منخفضة.

التالميذ  التي ُيبديها رحلة هو على مدى االبتكار واألصالةيد في هذه المالتشد: المعلمون الُمرافقون للمجموعات انتبهوا

ال ُتعَطى تجنيد الجماهير وفي تخطيط األحداث، على العمل الجماعّي وعلى الُجهد المبذول في التحضير وفي التنفيذ.  في

ل فّعال من قَِبل الهيئة   التدريسّية في المدرسة أو من أولياء اآلمورنقاط ُمقابِل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج، أو بتَدخُّ

المصروف الذي يتعّدى ما أو في )ُيسَمح بَِتوجيه التالميذ، ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم(،  وفي التنفيذ التحضيراتفي 

 هو ُمتَوفِّر لدى التالميذ في إطار تواجدهم العادّي في المدرسة.

 

 التقديم

إلى الملف الرئيسّي الذي ُخّصَص لكم في  ص الفعاليةي/ملف تلخمن سجِّل التوثيقيجب إرسال النسخة النهائّية  ▪

Google Drive  13:00في الساعة  31.12.20حّتى تاريخ. 

 السجاّلت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُتفَحص. ▪

ه إلى طاقم األولمبيادة في موقع ألّي سؤال أو مشكلة أو أل ▪ المركز اإلسرائيلّي للتمّيز في ّي استيضاح يمكنكم التَوجُّ

https://space.excellence.org.i التربية على العنوان: l 
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