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 أولمبيادة الفضاء للمدارس االبتدائّية –مهام تحضيرّية استعداًدا للمرحلة الثالثة 

 تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الثالثة من أولمبيادة الفضاء!

في سياق المرحلة الثالثة من الُمسابقة، سُتعّمقون معرفتكم في المواد التي تعلمتموها استعداًدا للمرحلة األولى، باإلضافة   

ع في مجاالت أخرى. خالل المهام التحضيرّية:  إلى التَوسُّ

 تعّرفوا على برنامج أبولو بصورة شاملة وجذرّية. .1

 و لكي تعرضوه في فيلم.َرّكزوا في عنصر تختارونه من برنامج أبول .2

 قوموا بدراسة وافية للمهام اآلنّية الخاّصة ببحث القمر. .3

 قوموا ببحث علمّي خاّص بحركة القمر في السماء. .4

ب عليكم أن ُتحّضروا فيلم   استعداًدا لالختبار اإلجمالّي الذي سُيجرى بفورمات ُمشابه لما كان في المرحلة األولى، يتَوجَّ

عرض تقديمّي ُيعَرض أثناء االختبار الذي ُتقّدمونه سلًفا، عليكم أن تدرسوا مواد خلفّية في موضوعة مهام ُهبوط على القمر، 

يوصى بأن تتَوّزعوا في مجموعات حركة القمر في السماء. هنا أيًضا، كما في المرحلة األولى،  وأن ُتنّفذوا مهّمة بحث عن

 .يعمن الموض تخصُّص، على أن تترّكز كل مجموعة في دراسة موضوع واحد

 

 تعليمات استعداًدا للمرحلة الثالثة

 

ديا. اُدُخلوا إلى المادة "برنامج أبولو" في الويكيبيتَعّرفوا على مهام برنامج أبولو التي غايتها إرسال إنسان إلى سطح القمر.  .1

 "مهام مأهولة": في مضامين هذه المادة تَعّمقوا في الموضوع

https://did.li/jEtlC 

 (:17أبولو  – 7نقاط المهّمة في مهام أبولو المأهولة )أبولو ولَّخصوا ألنفسكم ال

 أ( أهداف المهّمة       

 ب( األدوات التي اسُتخِدَمت في تنفيذ المهّمة       

 ناء التنفيذثج( أحداث خاّصة حدثت أ      

 

https://did.li/jEtlC
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قرأوا المقاالت اآلتية في سنوات األلَفين. اِ  رامج القمرّيةب، سنتعلّم عن ال60من سنوات الـ برنامج أبولو درس نبعد أن  .2

  :البرنامج الصينّي لبحث القمر في موضوع

https://did.li/WJcaa 

https://did.li/Lhz5q 

https://did.li/dVENf 

https://did.li/u77ql 

 أ. ما هي المراحل المركزّية في برنامج تشانغ آه الصينّي؟

َدت لكّل مهّمة وما هي اإلنجازات في كل مهّمة؟  ب. ما هي األهداف التي ُحدِّ

 ج. ما هي المهام التي ُتخّططها الصين للمستقبل؟

 عن األسئلة أعاله.ال حاجة إلرسال األجوبة 

 

عليكم أن ُتحّضروا فيلًما قصيًرا يكون بالنسبة لكم أيًضا فُرصة لعرض أنفسكم كمجموعة. على  :فيلم – مهّمة للتقديم .3

األمور اآلتية: هدف إحدى مهام أبولو غير المأهولة، التجهيزات الخاّصة الُمسَتخَدَمة في  يضمالفيلم أن يتضّمن عرًضا 

ن من فهم  مرتبط أخر موضوعمهّمة أبولو، أنجاز معّين أو كل  بمهام أبولو. على الفيلم أن يتضّمن ُصَوًرا وُشروًحا ُتَمكِّ

  برنامج أبولو. من ااخترتموه تيال مهمةأهمّية ال

 ة الفيلم يجب أن تتضّمن اسم المهمة التي اخترتموها، اسم المدرسة واسم البلدة.أ. افتتاحيّ 

 ال تزيد عن دقيقَتين. كل فيلم أطَول من ذلك ُيؤّدي إلى تنقيص في عدد النقاط.ب. ُمّدة الفيلم يجب أن 

لوا الفيلم في اليوتيوب، على أن تكون أذونات الُمشاهدة للفيلم ُمَعّرَفة َكـ ج.  )مفتوح للُمشاهدة ألصحاب  Unlistedحمِّ

 الرابط فقط(. 

حّتى تاريخ  Yamit@iasa.org.ilالفيلم إلى ياميت شمني، البريد اإللكتروني يجب إرسال الرابط : تقديم الفيلم

  . 15:00الساعة  حّتى، 1.2.21

 

باإلضافة إلى ما تعلّمتموه استعداًدا لالختبار ولتحضير الفيلم، عليكم أن  :السماءبحث حركة القمر في  – مهّمة للتقديم .4

بق أن س ختبار سًتسأَلون أيًضا عن موضوعُتنّفذوا مشروع بحث بحسب التعليمات الواردة في تتّمة الملف. خالل اال

 تكم.  أن نتائج مشروع البحث موجودة بَحوز ه. خالل تنفيذ االختبار، تأّكدوا منل فترة مشروع البحث الذي نّفذتتعلّمته خال

وكذلك  30.1.21-14على مشروع البحث أن يعتمد على ُمشاهدات تقومون بها تحت ُقّبة السماء في الفترة : ِانتبهوا

 على ُمشاهدات بواسطة تطبيق في الحاسوب. عليكم أن تبدأوا بالقياسات في أقرب وقت. 

َص لكم في درايف، حّتى تاريخ الملف  ُترسلوا نتائج مشروع البحث إلىعليكم أن  تقديم مهّمة البحث: ، 7.2.21الذي ُخصِّ

  .15:00الساعة  حّتى

نتائج البحث والفيلم ُتفَحص وُتَقيَّم كُجزء من عالمتكم للمرحلة الثالثة، باإلضافة إلى النقاط التي سُتحرزونها في االختبار 

 نفسه.

 الحًقا.ستحصلون عليها التعليمات الخاّصة بتنفيذ البحث العلمّي وإرسال النتائج 

https://did.li/WJcaa
https://did.li/Lhz5q
https://did.li/dVENf
https://did.li/u77ql
mailto:Yamit@iasa.org.il
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 قياس حركة القمر َحول الكرة األرضّية –بحث علمّي 

 
وإجراء قياسات  سماءيهُيمكن دراسة حركة القمر َحول الكرة األرضّية بواسطة بحث علمّي يتضّمن القيام بعّدة ُمشاهدات 

ل إلى قسم من النتائج المعروفة لنا اليوم بسيطة وتحليلها. في عملّية البحث هذا سنُ  حاول فهم حركة القمر في السماء والتَوصُّ

 عن حركته.

يكون  يحدث كّل يوم بالضبط عندما ذلكأقصى زاوية ارتفاع. الَوقت الذي يصل فيه القمر إلى  في سياق البحث ستقيسون

 ِدّقة دقيقة واحدة.الَوقت يجب أن يكون دقيًقا ب اّتجاه الجنوب. قياسالقمر ب

 تحته. ذياألُفُق ال خطهي الزاوية التي بين خّط ُرؤية الجرم السماوّي مع  - زاوية االرتفاع

 

 إلجراء القياسات اسَتخِدموا التطبيَقين:

Stellarium –  غة أو بحسب صي ب صيغة ُيمكن تنزيلهاسبحهو تطبيق لعرض األجرام السماوّية الذي ُيمكن تفعيله

، ُمعطى زمن. بواسطة هذا التطبيق الذي يعرض ُمحاكاة ألماكن األجرام السماوّية في كّل )عن طريق االنترنيت( أونالين

في تتمة هذا  (.12/2/21-14/1) هذه األيامزاوية االرتفاع القُصوى للقمر في كل يوم من  سايسُتجرون قياسات ألزمنة ق

الملف ستجدون تعليمات خاّصة بتفعيل هذا التطبيق وتعبئة الُمعطيات في جدول. بواسطة هذا التطبيق باستطاعتكم أن 

 ُتخّططوا ساعات تصوير القمر عندما يكون في زاوية ارتفاعه القُصوى.

Angular Camera -AngleCam Lite  -  الهاتف الذكّي تطبيق كاميرا يقيس اّتجاهات ُيمكن تحميله مجاًنا إلى

 .Android بنظام تشغيل

نوصي بأن ُتجَرى كّل عملّية التصوير في الفترة ُيمّكنكم من تصوير القمر وقياس اّتجاهه.  AngleCam تطبيق الكاميرا

لستم ُملزمين بتنفيذ كّل الُمشاهدات  .7.2.21تاريخ  ىلكي يتبّقى معكم وقت لتركيز النتائج وتقديمها حتّ  14.1-30.1.21

ا لكي ال  )التصوير( ِفعلّيًا في كّل هذه األيام، ولكن من الُمفّضل أن تستغلّوا األيام الخالية من الُغيوم لتنفيذ الُمشاهدات ِفعلّيً

رة في العمل، إذ أن يمنحكم ُمرونة كبيتنقصكم ُمشاهدات في نهاية المطاف. إن مدى األيام الذي ُيمكن إجراء ُمشاهدات فيه 

قسًما من الُمشاهدات قد تكون في ساعات الصباح، وُمشاهدات أخرى قد تكون بعد الظهر وأخرى في ساعات الليل، قسم 

 سبوع أو في الُعطلة. يام الدراسة وقسم آخر في آخر األمنها قد يكون أثناء أ

دون أّي تأثُّر باألمور اللوجستية أو باألحوال الجوّية أو  اإن استخدام التطبيَقين ُيمّكنكم من إجراء قياسات ُمَتواصلة يوميًّ 

روا على األقّل  ُصَور للقمر عندما يكون في  5بمكان القمر )عندما يكون القمر باّتجاه الشمس ال نستطيع أن نرصده(. َصوِّ

على أن ُترسلونها لنا  AngleCamارتفاعه األعلى وبحيث يظهر في أطوار مختلفة وفي ساعات مختلفة بواسطة التطبيق 

 مع المهّمة.

لستم ُملزمين بإشراك كّل المجموعة في عملّيات الرصد والقياسات. يوصى بَتوزيع مهام القياس على التالميذ، وكذلك 

 االستعانة باألهل بأن ُيرافقوكم إذا كانت ساعات إجراء القياسات بعد ساعات التعليم الرسمي أو في أيام العطلة.

تتمّكنوا من تنفيذ سلسلة من الُمشاهدات، حاِولوا أن ُتشّخصوا قانونّية عن األزمنة التي يكون فيها القمر في أقصى بعد أن 
 ارتفاع له.

 :تعليمات خاّصة باستخدام تطبيق ستيالريوم

 اُدُخلوا إلى ستيالريوم في الرابط اآلتي:

https://stellarium-web.org/ 

https://stellarium-web.org/
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وألصقوا إلى سطر العنوان في الُمتصّفح. إذا دعت الحاجة  الرابط ِانسخوا –في حالة عدم تمّكنكم من فتح الرابط بالضغط  .1

د . Adobe Flash Playerإلى ُمصادقة، صاَدقوا على الدخول إلى برمجّية  لكي تفعلوا ذلك، ِاضغطوا على الرابط الُمؤكَّ

في النافذة الثانوّية التي  "Allow"بخط ُسفلّي، الموجود في نافذة الُمتصّفح )ُمشار إليه أدناه باألحمر(، وبعدئٍذ اضغطوا على 

  1.'كوكيز'َموقعكم وصاِدقوا على استخدام  نامجرفي الب سجلواُتفَتح. 

 

 :الصورة اآلتية ُتفَتح النافذة التي في .2

 

 

 

 

 اختاروا أقَرب مكان إليكم. إذا كان المكان ليس دقيًقا، ُجّروا العالمةاو (  (Search -َسّجلوا موقعكم في صندوق البحث 

   USE THIS LOCATION : إلى المكان الدقيق واضغطوا على الزرّ  

 :ِاعرضوا شبكة اإلحداثّيات السماوية

 

                                                           

 .أو الُمتصفّح إكسبلورر لميكروسوفت  لجوجل. chrome في الُمتصفّح مجالبرناُيمكنكم استعمال  1
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  1التاريخ د ُحد في المثال) (12.2.21-14.1)َحّددوا التاريخ والساعة لليوم الذي اخترته في الفترة الُمقّرَرة لتنفيذ المهّمة  .3

 : في البرنامج كن األيمن السفليّ رالالى اُنظروا  –(  03:00الساعة  2021 كانون الثاني

 

، ويظهر القمر (South)وَحّركوا الفأرة حّتى ُتصبح الصورة ُمَرّكَزة باّتجاه الجنوب على الشاشة( )اُنقُروا على السماء  .4

 على الشاشة.

الذي ُيشير  Sبواسطة السهَمين إلى أعلى / إلى أسفل، حّتى ُيصبح القمر بالضبط فوق الحرف  غّيروا الزمن )دقائق( .5

 إلى اّتجاه الجنوب. ِاستعينوا بشبكة اإلحداثيات.

 - Az)ِاضغطوا بالزّر األيسر للفأرة على القمر وعندئٍذ سُتشاهدون بِدّقة كما يظهر في الرسم اآلتي االّتجاه  .6

Azimuth)  ،ًما دائ)األزيموت( سيكون مقدار زاوية السمت الموجود فيه. إذا َعَينتم بِدّقة َموقع القمر باّتجاه الجنوب

0180. 

للقمر كما ُتقاس في الستيالريوم في كل أيام الشهر الِعبرّي  االرتفاعات القُصوىساعات َعّبئوا جدول الُمعطيات أدناه  .7

 (.الشهر الهجري ُجمادى اآلخر) שבט
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 Atmosphere يمكن رؤية القمر في ساعات اليوم عند الضغط على :
 

 

 

 :في هاتف أندرويد AngleCam تعليمات الستخدام تطبيق

 

القمر في اّتجاه 

 S الجنوب

Azimuth 

180  

التاريخ والساعة 

 للتسجيل في الجدول
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متى من الُمتَوّقع أن يمّر القمر في أقصى  ِافحصوا في الستيالريوم )أو في الُمعطيات التي سبق أن مألتموها في الجدول(

دقيقة من الساعة الُمتَوّقَعة. َشّغلوا  15 يارتفاع له. اُخُرجوا مع هاتفكم الذكّي وابحثوا عن القمر في السماء قبل حوال

، َثّبتوا الهاتف بصورة أفقّية وَوّجهوا عالمة الصليب الموجودة في مركز الشاشة نحو القمر في Anglecam التطبيق

 0180(  Azimuth)ِالتقطوا صورة عندما يكون القمر بالضبط في سمت الوقت الذي يقترب فيه إلى أقصى ارتفاع له. 

لى ااُنظروا  –المعطيات العددية  خانةتعديل السمت في  باستطاعتكم أن ُتَوّجهوا الكاميرا نحو الجنوب بواسطة (.جنوب)

  السهم األحمر في الصورة التي في الصفحة اآلتية. ِاحتفظوا في الصَور التي التقطتموها في ملف ُمشَتَرك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُمشاهدات وإعدادهاتحليل 

لالرتفاعات القُصوى قياًسا  30( فيها جدول ُترّكزون فيه google sheetsَحّضروا صفحة عمل ُمشَتَرَكة )إكِسل أو  .1

التطبيق ستيالريوم ُيمّكنكم من إجراء  شهر ُجمادى اآلخر. –التي سُتجرونها خالل شهر هجرّي )شهر قمرّي( كامل 

عندما ال يكون ُمكتماًل، وباستطاعتكم حتى  األيام الغائمة أو ُمشاهدات في كل يوم وفي كل ساعة ُتريدونها، حتى في

لى على الجدول أن يحتوي عبعد موعد تقديم المهّمة.  تلي الفترة المذكورة أعاله ما أن تتقّدموا في الزمن إلى األيام التي

   اآلتية )ال تستطيعون دائًما ملء العمود الخامس(: 7دة الـ ماألع

 

 



 משימות הכנה –שלב ג' 

8 

 

دد ع

 القياسات

 التاريخ

 الميالدي

التاريخ 

 لهجريّ ا

اسم َطور 

 القمر

  2(َطور)

الساعة التي قيَس 

 فيها القمر في

AngleCam 

 

الساعة التي ُوِجد 

فيها القمر باّتجاه 

 الجنوب في

Stellarium 

التأخير نسبًة إلى القياس في 

تطّرقوا إلى ) اليوم السابق

 القياسات في

Stellarium) 

1 14.1 30 

ُجمادى 

   األولى

 _             13:00 _          محاق

2 15.1 01 

ُجمادى 

  اآلخرة

 49             13:49 _          محاق

 

كان أقصى ارتفاع  14.1 ، وفي القياس السابق في13:49 باّتجاه الجنوب في الساعة 15.1إذا كان القمر في : مثال

 دقيقة. 49تأخير بمقدار قيّس  15.1، فمعنى ذلك أن في يوم 13:00 له في الساعة

 

وقاِرنوا القيمة الحاصلة بالقيمة  AngleCamرتفاع له كما ِقستموه في من الذي كان فيه القمر في أقصى اَسّجلوا الز .2

التي حصلتم عليها في تطبيق ستيالريوم. إذا لم يُكن ُممكًنا ُرؤية القمر في نفس اليوم َسّجلوا في العمود الخامس سبب 

الكاميرا والزمن الذي  نامجربذلك. ُيمكن أن تحصلوا على فُروق من بضع دقائق بين الزمن الذي ِقستموه بواسطة 

 .ه في ستيالريوم. َسّجلوا القيمَتين في الجدولتحصلون علي

 :يحتوي على PDF ملف تقديمعليكم  - التقديم

 جدول ُترّكزون فيه كّل نتائج الُمشاهدات التي أجَريتموها في التطبيَقين، كما ذكرنا أعاله. .1

اُرًسموا خًطا بيانّيًا يصف العالقة بين التأخير الَيومّي )في العمود األيسر في الجدول( في ساعات ُوجود القمر في  .2

أَرِفقوا الرسم البيانّي بملف  (.X على محور) وبين اليوم في الشهر الهجرّي االقمرّي  (Y على محور)أقصى ارتفاع له 

 التقديم. 

ُصَور للقمر وهو في أقصى ارتفاع له بتواريخ مختلفة وأطوار مختلفة، كما بدا في تطبيق  5أَرِفقوا بالملف  .3

AngleCam . 

 البحث الِعلمّي. البيانّي، كما تعلّمتم في موضوع ِاحرصوا على االلتزام بكل قواعد العرض في الجدول وفي الرسم

 

 رونيّ . عليكم أن ُترسلوا الملف في البريد اإللكتُجزًءا من عالمتكم في المرحة الثالثةالملف الذي سُترسلونه سُيَقيَّم وسُيشّكل 

Yamit@iasa.org.il   15:00الساعة  حّتى، 2021.27.حّتى تاريخ.  

 

  .1.2.21 تاريخ، يجب أن يكون حّتى تعلماتكما شرحنا في بداية هذه ال الفيلم تقديم: تذكير

                                                           

2 https://did.li/HXENf 
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