 7كانون األول 2020

جل ّ إيضاحات وتسهيالت للمرحلة الثانية من أولمبيادة الفضاء للمدارس اإلعداد ّية لسنة 21/2020
س ِ
(התשפ"א)
في أعقاب ما وصلنا من استفسارات من مع ّلمين مُرشدين لمجموعات مُش َت ِر َكة في األولمبيادة أدركنا أن هناك
حاجة إلصدار بعض اإليضاحات والتسهيالت التي من شأنها أن تساعد التالميذ في تنفيذ المهمّة.
كم ذكرنا عليكم أن ُت ّ
خططوا وأن ُتنفّذوا لقاءين .ZOOM
مشروعين علم الجميع َ
اللذين يُشارك فيهما كثيرون من
األول  -م َُع ّد إلطالع الجماعة (الجمهور) على
َ
اللقاء ّ
جميع أنحاء العالم PLANET4 :الذي يبحث مُميّزات تربة المرّ يخ َو  Landsenseالم َُع ّد لجمع مُشاهدات لسطح
بالمشروعين ت ّم التقاطها من مسابير مداريّة ومن أقمار صناعيّة .عليكم
عرض صور خاصّ ة
َ
الكرة األرضيّةُ .ت َ
شخ صوا تفاصيل معيّنة في هذه الصور .في الواقع ،يستعين علم الجميع في َ
أن ُت ّ
المشروعين على حكمة
هذين
َ
الجمهو ر ،وأنتم منهم ،في تشخي ص تفاصيل في الصور بما يتالءم مع الموا ضيع التي يبحثها المشروع .اِنتبهوا:
هذا ليس اختبارً ا ولذلك ال يوجد جواب صحيح أو غير صحيح بصورة م َُؤ ّكدَ ة.
المشروعين ،وتعرّ فتم على األبحاث وعلى األقمار
عليكم إجراء هذا اللقاء بعد أن تكونوا قد سجّ لتم اشتراككم ب
َ
ّ
وبمشروعي علم الجميع ال ُمرفقين لها.
مواد إرشاديّة خاصّ ة بالمها ّم
ُشار َكة فيها وبعد أن حضَّ رتم
َ
الصناعيّة الم ِ
ً
مسؤوال عن مضامين اللقاء هي فهم التعليمات الخاصّ ة بتنفيذ ك ّل
إحدى المهام الرئيسيّة للطاقم الذي سيكون
ّ
المشروعين على
الماد ة العلميّة ذات الصلة لكي تتم ّكنوا من عرض
المشروعين بحذافيرها وتح ضير
واحد من
َ
َ
للمشروعين ال توجد واجهة في
المجماعة (الجماهير) والمسابير المداريّة واألقمار الصناعيّة المُتعلّقة بهما.
َ
ّ
التحدي .في سياق الملفّ توجد اقتراحات خاصّ ة
العِبريّة  /العربيّة ولذلك الترجمة من اإلنجليزيّة هي جُ زء من
باستخدام وسائل للترجمة من اإلنجليزيّة إلى العِبريّة  /العربيّة.
لكي ُنس ِّهل األمر عليكم :قرَّ رنا أن ال نلزم أفراد جماهيركم بالتسجيل إلى َ
المشروعين .باستطاعتكم أن
هذين
َ
المشروعين بصورة مُستقلّة،
ُترشدوا أفراد الجمهور في عمليّة التسجيل لكي يتم ّكنوا بأنفسهم من العمل في
َ
ولك ّنكم لستم مُلزمين بفِعل ذلك .عِ َو ضً ا عن ذلك ،خالل اللقاء األوّ ل مع المجموعة (الجمهور) عليكم أن
ُت ّ
المشروعين .ا َِفعلوا ذلك
موقعي
الصور مع أفراد الجماعة بحسب التعليمات الموجودة في
شخ صوا وأن ُت ص ّنفوا
َ
َ
َ
باستخدام شاشة مُش َت َركة في  ZOOMفي الوقت الذي ُتجرون فيه حِوارً ا مع المجموعة (الجمهور) .قد تكتشفوا
أن في أغلب األحيان من الصعب أن ُتقرّ روا ما الذي ُت شاهدونه بالضبط والنقاش في األمر من شأنه أن يكون
مُس ّليًا ومُجديًا.
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يتصدره برنامج مُسابقات وال يتخلّله ُ
ّ
تبادل معلومات .عليكم في هذا اللقاء أن
اللقاء الثاني  -لقاء حيّ ومُمتع
صور القمر الصناعيّ
تحضروا للجماعة لعبة تعتمد على
الصور التي نسختموها من مشروع علم الجميع أو من َ
َ
لمشروع .Google Earth
https://www.google.com/intl/iw/earth/
تعريف اللعبة وقواعدها هو أمرٌ متروك لكم والبتكاركم ّ
الفذ .برامج المُسابقات قد تكون على سبيل المثال ،ألعاب
صور من خالل استرجاع بصريّ أو من خالل نصّ مكتوب ،تشخيص
ذاكرة ،اختيار صورة من بين بضع
َ
صور القمر الصناعيّ لِـ  ،google earthتشخيص مسار أو وُ جهة من خالل
مواقع مشهورة في مُحيطكم من َ
حاولوا التقيُّد بها بحذافيرها –
قصّ ة صورة وك ّل ما يخطر في بالكم .هذه فقط اقتراحات ال ّتجاهات مُمكنة ،فال ُت ِ
ترونه مُناسبًا لكم.
َغربلوا االقتراحات واختاروا ما َ
المشروعين َ
فيما يلي تفصيل ُ
اللذين ستتناولوهما في اللقاء األوّ ل:
بخ ص وص ك ّل واحد من
َ
PLANET4
يهدف هذا المشروع إلى مُساعدة الباحثين في تشخيص مُميّزات ُتربة المرّ يخ من قِ َبل عُ موم الناس/الجمهور.
المشروع الفعّ ال حال ًّيا هو  planet 4 – ridgesحيث يُطا َلب فيه ال ُم ش َت ِركون بتشخيص ااشكال الصخريّة
الصور ألنها في مُعظم األحيان
الصور (هذا إذا هذه السالسل في
السطحيّة التي ُت ش ّكل سالسل من الهضاب في
َ
َ
الصور التي التقطها المسبار المداريّ  MROالذي تعرّ فتم عليه من قبل.
ُجرى التشخيص في
َ
ال تظهر فيها) .ي َ
هذا هو الرابط لموقع المشروع:
https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges
حسن الدخول من مستخدم جوجل الخاصّ بكم .إذا أردتم أن ُت سجّ لوا بدون استخدام مستخدم جوجل ،بحسب
يُس َت َ
طلبات الموقع ،عليكم أن ت ستعينوا بمُساعدة شخص بالغ ،ألنكم دون سنّ الـ .16
هكذا تبدو استمارة التسجيل ل َمن يرغب باالشتراك بدون مستخدم جوجل:
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لتصنيف سالسل الهضاب اِضغطوا على الرابط (أو على عالمة التبويب :)classify
https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-four-ridges/classify
في النافذة التي ُتف َتح باستطاعتكم الحُ صول على َتوجيه خاصّ بتصنيف الهضاب في عالمة الضغط .Tutorial
باستطاعتكم أيضً ا أن تضغطوا على زرّ المُساعدة )?.(Need some help with this task
باإلضافة إلى ذلك ،باستطاعتكم تعميق معلوماتكم في البحث ،أهداف وأنواع سالسل الهضاب في الرابط اآلتي
(أو بالضغط على عالمة :(about
https://www.zooniverse.org/projects/mschwamb/planet-fourridges/about/research
هذه المواد األساسيّة من شأنها أن ُتعينكم في الكشف عن المشروع لجماهيركم .باستطاعتكم أن تفعلوا ذلك
صور وما شابه ذلك.
باستخدام شاشةَ ،
عندما ُت صبحون م ّ
ُستعدين اِضغطوا على زرّ المهمّة ):(Task
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ُمالحظة مه ّمة  :في مشروع  Planet 4توجد ّ
عد ة مشاريع جُ زئيّة فعّ الة .المشاريع الجُ زئيّة ُت س َتبدَ ل ك ّل بضعة
تتوجّ هون إليه في هذه المرحلة من المُسابقة ،من المفروض أن ينتهي
أشهر .المشروع الجُ زئيّ  Ridgesالذي َ
عرض في الموقع صُ َور أخرى من مشروع آخر يبحث مُميّزات أخرى ل ُتربة سطح
خالل فترة عملكم وعندئ ٍذ س ُت َ
للصور التي ت ّم تحليلها – إن مشروع
الو ضع الحاليّ للمشروع (كم هي النسبة المئويّة
َ
المرّ يخ .مُهم االنتباه إلى َ
صور
شهرين وح ّتى َموعد كتابة هذه الرسالة تبقّى  39%من
 ridgesفعّ ال في ال َموقع مُنذ أكثر من
َ
َ
المشروع) .مُهم أن تنتبهوا إلى هذا األمر ،وإذا حدث ذلك عليكم أن تستمرّ وا في المشروع الذي سيستبدل
.ridges
Landsense
الندسينس هو مشروع علم الجميع لال ّتحاد األوروبيّ .الماباثون  Mapathonالخاصّ بالندسينس يتر ّكز في
لقمرين الصناعيَّين َ Sentinel 2Aو  Sentinel2Bالمُرافقَين لبرنامج االستشعار عن بُعد
تحليل
صور ل َ
َ
كوبرنيكوس لال ّتحاد األوروبيّ .هدف المشروع الندسينس هو تشخيص التغيّرات التي تطرأ على استعمال سطح
األرض.
هذا هو الرابط لموقع المشروع

https://landsense

هنا أيضً ا يجب التسجيل من أجل االشتراك في المشروع .التسجيل لمشروع  Landsenseمُمكنٌ فقط بواسطة
.Geo-Wiki, Facebook or Google
ا ألشخاص المُش َت ِركون في المشروع مُطالَبون باختيار واحد فقط من بين استخدامات/استعمال
األرض األربعة ،كما يرغبون ((مناطق مُتحضرة – ، Urbanمناطق زراعيّة  ، Agricultur -مناطق
الصور هل هي ُت ّ
مثل
طبيعيّة  Nature -ومناطق م َُع َّد ة الستخدامات أخرى  ،) Expert-وعندئ ٍذ يُعلّمون في
َ
ج ّل التعليمات في هذا
االستخدام الذي اختاروه .التعليمات الخاصّ ة بتصنيف
َ
الصور باستطاعتكم أن تجدوها في س ِ
الرابط:
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https://landsense.eu/LandSense_Mapathon_2020_instructions.pdf
باستطاعتكم أن تقرأوا عن منظومة األقمار الصناعيّة سينتينيل في الروابط اآلتية:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/cmissions/copernicus-sentinel-2
هذه المواد األساسيّة من شأنها أن ُتعينكم في الكشف عن المشروع لجماهيركم .باستطاعتكم أن تفعلوا ذلك
صور وما شابه ذلك.
باستخدام شاشةَ ،

الترجمة
تالميذ المرحلة اإلعداديّة هم في المراحل األولى فقط من التم ُّكن باللغة اإلنجليزيّة ،ولذلك فإن مهمّة فهم نصّ
علميّ أو تقنيّ مكتوب باللغة اإلنجليزيّة بالنسبة لهم هي بالتأكيد مهمّة ٍّ
تحد .فيما يلي بضع أدوات من شأنها أن
ُت ساعدهم في هذا األمر:
 .1توجد في جوجل أداة ُت ساعد للترجمة الفَوريّة للصفحة إلى العربيّة  /العِبريّة .الستخدام أداة الترجمة الفَوريّة،
عليكم أن تفتحوا الصفحة المطلوب ترجمتها في الحاسوب ال ُم ّت صل بمستخدم  ،GOOGLEفي المُتصفّح
التوقُّف بالعالمة على الصفحة المكتوبة باللغة اإلنجليزيّة والضغط على الزرّ األيمن
 .Chromeيجب َ
للفأرة/עכבר .اِختاروا من القائمة االمكانية التي ُتف َتح "ترجمة إلى العربية" أو "ترجمة إلى العبريّة".
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جم إلى  "...المُشار إليه
إذا تطلّب األمر تغيير لغة الترجمة ،عليكم أن تضغطوا على
ّ
الزر األيمن في سطر " َتر ِ
بسهم .في النافذة التي ُتف َتح اِضغطوا على النقاط الـ  3الموجودة في النافذة الصغيرة – اُنظروا في صورة
الشاشة أدناه واختاروا اللغة المطلوبة.

 .2يُمكن أيضً ا ترجمة كلمات مُنفردة أو جُ َمل مُعيّنة في .google translate
ُمالحظة عا ّمة :

الترجمة غالبًا ليست مُكتملة ،والمفاهيم المكتوبة باللغة اإلنجليزيّة تفقد أحيا ًنا مكانها الصحيح

في الجُ ملة أو أنها ُت َترجم بصورة غير صحيحة .مُهم فحص الترجمة الفَوريّة مُقابل النصّ األصليّ باللغة
رج َمة من جديد بواسطة الضغط على
اإلنجليزيّة :لتشخيص وتصحيح األخطاء يُمكن أن نشحن الصفحة ال ُم َت َ
حسن ،فتح
 REFRESHاألمر الذي يُعيد الصفحة إلى النصّ األصليّ باإلنجليزيّة .لكن من األسهل ،بل ويُس َت َ
رجم – هكذا تتم ّكنون من مُقارنة
الموقع مرّ َتين ،الصفحة االولى تبقى باإلنجليزيّة والصفحة الثانية هي التي ُت َت َ
النصّ باللغ َتين وأن ُتتقّدوا الترجمة بدون أن تشحنوا الصفحة من جديد مرّ ة أخرى .إذا استصعبتم – باستطاعتكم
ّ
تتخطوا ذلك بمُساعدة معلم اللغة اإلنجليزيّة أو بُمساعدة الوالِدَ ين.
أن
أفضل بواسطة نسخ القطعة المطلوب ترجمتها من الموقع وإلصاقها في ملفّ
التو صُّ ل إلى ترجمة
َ
 .3يُمكن َ
 WORDاألمر الذي يُتيح لكم ت شغيل أدوات الترجمة األكثر حداثة الخاصّ ة ِبـ .Office

مع تم ّنيّاتنا لكم بالنجاح !
طاقم األولمبيادة
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