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   أولمبيادة الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائّية - تعليمات الختبار المرحلة الثالثة

م إلى  في المرحلة الثالثة من األولمبيادة  أقسام: ثالثةسُيجرى لقاء ُمدّته ساعتان ونصف وُمَقسَّ

ُيقّدمه ُمدير األولمبيادة. َتوجيهات خاّصة بطريقة االشتراك في االختبار. ُمشاهَدة  ZOOMلقاء : االفتتاح .1

 لقاء سُيرَسل إليكم الحًقا.لُمشَتَرَكة لقسم من أفالم المجموعات الُمشاِرَكة. الرابط 

 على غرار اختبار المرحلة األولى، عن طريق االنترنتاختبار لُمّدة ساعة ونصف : غير ُمتزامن –اختبار   .0

 . التعليمات الُمضّصلة الخاّصة بكيضّية اإلجابة عن االختبار موجودة في تتّمة هذه الرسالة.ولمبيادة الضااءأل

ع في لقاء : النهاية .3 ُمشاهدة أفالم حّاَرتها المجموعات الُمشاِرَكة بإرشاد ُمدير األولمبيادة.  ZOOMتجمُّ

 وإجمال الضّعالّية.

مواوعات االختبار، التعليمات الخاّصة بتحاير الضيلم والتعليمات الخاّصة بمهّمة ب في سِجّل التحاير يوجد تضصيل

 البحث التي عليكم أن ُتنّضذوها قبل موعد االختبار. 

 

 كيف تستعّدون لالختبار؟

 بتدائّية".أولمبيادة الضااء للمدارس اال –تدرسون الماامين الُمضّصلة في سِجلّ "مهام تحايرّية استعداًدا للمرحلة الثالثة 

ُتنّضذون وُتقّدمون الضيلم ومهمة البحث الخاّصة بالمرحلة الثالثة، كما هو ُمضّصل في الرسالة "مهام تحايرّية استعداًدا 

 األولمبيادة. موقع دة الضااء للمدارس االبتدائّية" وفيأولمبيا –للمرحلة الثالثة 

يوم  zoomكّل المعلّمين َمدُعّوون لالشتراك في اللقاء التحايرّي للمرحلة الثالثة من األولمبيادة الذي سُيقام في 

أن تطرحوا أسئلة خاّصة بإدارة المجموعة  . باستطاعتكم خالل اللقاء10:11في الساعة  12.1.41الخميس الُموافق 

ا. )الرابط  َو / أو خاّصة بالماامين التي يتَوّجب عليكم أن تتعلموها مع التالميذ. االشتراك في اللقاء ليس إلزامّيً

ZOOM  .)ُيرَسل إليكم الحًقا 

 

 كيف تدخلون إلى االختبار؟

ا اُيجَرى االختبار بصورة غير ُمتزامنة. الر ● بط إلى االختبار سيظهر في موقع األولمبيادة. ُيجَرى االختبار يومّيً

. كّل مدرسة ُتدَرج في أحد هذه األيام، 14:21حّتى الساعة  11:11ابتداًء من الساعة  11.0.01-8في التواريخ 

 والموعد ُيرَسل إليكم في البريد اإللكترونّي.

اإللكتروني لمعلم المجموعة، مع كود ُدخول شخصّي. كود الدخول يكون الرابط الُمباِشر لالختبار، ُيرَسل بالبريد  ●

 االختبار. لىفّعااًل فقط في الضترة الُمخّصَصة لإلجابة ع
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 كيف ُتجيبون عن أسئلة االختبار؟

مع تاريخ وساعة إجراء االختبار من أجل أن يكون  بالتماشي جماعيّ  ZOOMِاحرصوا على تعيين لقاء  ●

 العمل ُمشَتَرًكا.

قبل البدء باإلجابة عن االختبار عليكم أن ُتَعّينوا مندوًبا يكون مسؤواًل عن تركيز وتسجيل األجوبة النهائّية  ●

 لكّل طواقم العمل في سِجّل االختبار.

أسئلة االختبار ستظهر في موقع الُمسابقة الّطالع طواقم العمل عليها )كما ذكرنا، ُيرَسل رابط ُمباِشر لالختبار  ●

 Google Form سِجّل  عن االختبار ستكون من خاللفي الموقع بالبريد اإللكتروني للمعلم(. اإلجابة 

موجود في ي من أجل تغذيته باألجوبة . الرابط لهذا السِجّل اإلنترنتبواسطة مندوب واحد من المجموعة

لى ع . كود الدخول إلى هذا السجّل ُيرَسل إلى المعلم بالبريد اإللكتروني.أسضل صضحة االختبار في الموقع

المعلم أن ُيعطي كود الدخول إلى السجل اإلنترنتي فقط إلى المندوب الذي اختارته المجموعة ليكون مسؤواًل 

   السجّل باألجوبة. امالءعن 

حساب كهذا، يجب أن ُيضَتح  ال يملكإذا مندوب المجموعة  .Gmailلضتح استمارة األسئلة هناك حاجة لحساب  ●

ص بحساب الـ  الضّعال في الحاسوب أثناء فتح السجّل.  Gmailله مثل هذا الحساب ُمسبًقا. تقديم األجوبة ُيَشخَّ

بل ق "הגש"هذا األمر ُيمّكنكم من الُمراجعة وإجراء تعديالت في أجوبتكم في حالة اغطتم بالخطأ على زّر 

    أن تكونوا أكملتم إدخال كل األجوبة. 

 نترنت، إاّل أنخالل عملّية اإلجابة عن االختبار ُيمكن استخدام مصادر معلومات بما في ذلك البحث في اإل ●

في هذه المّرة الزمن الُمخصَّص لإلجابة عن األسئلة أقصر من الزمن الذي كان ُمتاًحا لكم في اختبار المرحلة 

األولى من الُمسابقة، ولذلك فإن إمكانّية البحث عن معلومات ستكون محدودة جًدا. البحث عن أجوبة واإلجابة 

 من وعة فقط وُيمَنع البالغون أو َمن ليس ُعاًوا في المجموعةعن األسئلة يجب أن يقوم به تالميذ المجم

 تقديم الُمساعدة لهم.

. حّتى إذا التقت المجموعة في المدرسة ُيمكن )بل وُيسَتحَسن( أن ُيضَتح كمجموعةعن االختبار  مًعاأَجيبوا  ●

م التالميذ إلى طواقم عمل، على أن يعمل كل طاقم على  االختبار من عّدة حواسيب في آٍن واحد، وأن ُيّقسَّ

ز فيه كل الطواقم أجوبتها. هذا الس ي فجّل يكون حل قسم واحد من االختبار. ُيمكن فتح سجّل ُمشَتَرك ُتّركِّ

  سجّل اإلنترنت. امالءُمتناَول يد المندوب السؤول عن 

. تعبئة أكثر من استمارة واحدة قد ُيؤّدي إلى إلغاء من حاسوب واحد فقطتقديم األجوبة يجب أن يكون  ●

 المدرسة.

د. المجموعة  ● التي ال تتمّكن من واجب كل مجموعة أن تكون ُمستعّدة لإلجابة عن االختبار في الَموعد الُمَحدَّ

 من إكمال االختبار في إطار الزمن الُمعطى، ال تستطيع االستمرار في الُمسابقة.

 

 

 !مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح

 طاقم أولمبيادة الضااء على اسم إيالن رامون

 

 

 

 


