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 إلى القمر 2مهّمة ونموذج لُحمولة مسبار الُهبوط في مهمة بريشيت  – المرحلة الرابعة

 تهانينا إلى المدارس التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة من أولمبيادة الفضاء!

في طريقها على خلفّية برامج لدول كثيرة ولشركات تجارّية تهدف إلى الُوصول إلى القمر وبناء ُمنشآت  2انطلقت بريشيت 

ن بين الدول والشرك نشاط بشرّي ُمستمّر على القمر سيكون بناء تعاُون إلقامةتكنولوجّية مختلفة عليه. أحد تحّديات  ات ُيمكِّ

من استخدام الموارد الطبيعّية الموجودة على القمر لصالح كل بني البَشر. إن التعاُون في استخدام الموارد الطبيعّية للقمر 

 في المجهود الرامي إلى إرساء حياة على القمر: بناء منازل سكنّية، ُمواصالت )إلى القمر، على سطحه والَعودة منه اهمُيس

ماء وأكسجين، َتوليد طاقة وخزنها، إنتاج ُوقود صاروخّي واّتصال مع الكرة  وفيرإلى الكرة األرضّية(، إنتاج مواد غذائّية، ت

االحساس باالنتماء والتضامن بين بني البَشر على الكرة األرضّية، كما حدث في  يثير النشاط على القمرأن ياألرضّية. مهم 

 تحدياتالق المختلفة لُمواجهة كل هذه ترّكز في إجراء تجارب لفحص الطرالروبوتّية الحالّية تبرنامج أبولو. مهام البحث 

 ر القمر كمكان يمكن للناس العيش فيه:يمقاطع الفيديو التالية للتعرف على االتجاهات المستقبلية في تطو واشاهد

https://www.youtube.com/watch?v=NtQkz0aRDe8 

https://www.youtube.com/watch?v=O7JtOokh4PU&t=27s 

                                    يف الخاّصة باألفالم في اليوتيوب.رفي التعا باستطاعتكم أن ُتضيفوا ُمالحظات ُمَترَجَمة إلى لغتكم 

ط لها للُهبوط على سطح القمر في الُمستقبل القريب، ال ُيرَسل أشخاص، وإنما فقط روبوتات. باستطاعة  في المهام الُمَخطَّ

ّعة التي ُتبنى والُمتنوَ الروبوتات أن تقوم بوظائف مختلفة وُمتنَوّعة. باستطاعتكم أن تأخذوا انطباًعا عن الروبوتات المختلفة 

 في هذه األّيام في الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، كالروبوتات التي ُتنتجها شركة بوستون ديناميكس:

https://www.youtube.com/watch?v=uhND7Mvp3f4 

بات ُمطابقةبو ُيمكن بناُؤهاأخرى  وروبوتات م آل سائل بسيطة من ُمَركِّ  الرات:عشرة دوردوينو والتي ِسعرها ال يتجاوز لُمتحكِّ

https://www.youtube.com/watch?v=0_-bF3OlHCI 

ا يدور َحول القمر 2مهمة "بيريشيت  ُيطلق مسباَري ُهبوط صغيَرين على سطح القمر ويكون على " تتضّمن مسباًرا مدارّيً

 أثناء ُعبور المسبار المدارّي َفوقهما. تواُصل بصريّ بينهما  اّتصال معهما عندما يكون

ُترَسل إلى القمر بواسطة أحد مسباَري ُهبوط  هاِدَفةُحمولة لة الرابعة من الُمسابقة سيتَوّجب عليكم أن تَصّمموا في المرح

ة لتنفيذ مهمة روبوتّية على سطح القمر. الُحمولة الهاِدَفة الُحمولة أن على ". 2"بريشيت  بات  –تكون ُمَعدَّ هي ُمَركِّب من ُمَركِّ

https://www.youtube.com/watch?v=NtQkz0aRDe8
https://www.youtube.com/watch?v=O7JtOokh4PU&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=uhND7Mvp3f4
https://www.youtube.com/watch?v=0_-bF3OlHCI
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من الُمهم اختيار مهمة ا. ذا أهمّية َجوهرّية في أداء مسبار الُهبوط، ولكنها ذات هدف ومهّمة يجب تنفيذهم تالمهمة، ليس

لى على تحسين أوضاع البَشرّية عولوجّية، تربوّية أو اجتماعّية تكون قادرة، في رأيكم، من شأنها أن تدعم ِقَيًما ِعلمّية، تكن

  القمر في الُمستقبل القريب.األرض َو/أو 

مر قبل لألبحاث الُمسبَقة عن القر الُمَعّدة ففيباستطاعتكم أن تأخذوا انطباًعا عن مسابير الُهبوط الروبوتّية من برنامج سير

ر عّدة ُحموالت هاِدَفة من بينها كاميرة فيديو، ُمستشِعر تشتيت أشّعة ألفا فمهام إنزال بَشر عليه. تضّمنت مسابير سيرفي

شّعة ألفا في أماكن أبيت ُمستشِعر تشتيت ثلتشخيص المواد التي يترّكب منها سطح القمر وذراع روبوتي ُمَعد لجمع التربة ولت

 مختلفة َحول المسبار.

 

 في جِواره.الذي هبط  12طاقم أبولو  االتقطه  3يفر يظهر في الصورة سيرف.

 

 انِتاج المرحلة الرابعة في أولمبيادة الفضاء وطريقة عرضه

فوا هدف المهمة الروبوتّية للُحمولة الهاِدَفة على سطح القمر وما  – تعريف المهمة .1 ِاختاروا موقع الُهبوط. َعرِّ

ينتج عنها. ِصفوا طريقة تنفيذ المهمة. َفّكروا كيف ُيمكن أن نتيّقن من أن المهمة قد أُنِجَزت. تطّرقوا إلى القَيم 
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ج لها المهمة جاالت تأثيرها على بني البَشر على األرض. أثناء تعريفكم من معرفة وإلى م ودناما تز، إلى التي ُتَروِّ

ل المهمة التي ُتخّططون لها. /مؤسساتللمهمة، َفّكروا في الِجهات   التي ربما ُتريد أن تدعم وأن ُتَموِّ

لُهبوط ايتضّمن الروبوت وَوصالته المادّية والكهربائّية بمسبار  عليكم أن تبنوا نموذًجا لُحمولة هاِدَفة – النموذج .2

فوا األجهزة، اال والُمستشعرات التي تعتمد عليها المهمة. يجب بناء  ةنُظموطريقة انتقال المعلومات فيما بينها. َعرِّ

 .https://www.tinkercad.com -  تينكركاد نامجالتصميم بُمساعدة الحاسوب، ببرالنموذج بطريقة 

من بناء النموذج بالتعلُّم عن ُبعد وبالعمل الُمشَتَرك على النحو الذي استخدموه في ملفات  مجناهذا البر يمّكنكم

google docs. مجنابرإلرشاد لكيفّية استخدام قريًبا سُنعلن عن موعد ل Tinkercard . 

بات المختلفة وأن  فوا وظائفها. حجم الروبوت خاللعليكم أن ُتقّدروا اعتماًدا على رسم النموذج قياسات الُمَركِّ  ُتَعرِّ

ملم )ملم تعني: ملّيمتر(.  120× ملم  150× ملم  200الرحلة إلى القمر هو تقريًبا بحجم صندوق أبعاده 

مواد، قوّية ُمقاِوَمة لإلشعاع وتتحّمل درجات حرارة عالية تتالءم مع تعريف مهمتكم  ِاحِرصوا على استخدام

لحسبان ُمّدة المهمة، الرقابة واالّتصال بين الكرة األرضّية والروبوت الصغير الوجود ولموقع الُهبوط. ُخذوا با

إن الُحصول على استشارة من ذوي المعرفة والتجربة كُجزء على القمر، ومصادر الطاقة الالزمة لتنفيذ المهمة. 

قوم َمن يفقط أنتم  –تنفيذ. أّيها التالميذ الُمساعَدة والأن ُتمّيزوا بين ُمستَحب. الُمهم من عملّية التعلُّم، هو أمُر 

 بالتنفيذ!

وُمّدته ال  وأن ُتحّملوه في اليوتيوب الذي عليكم أن ُتحّضروه يّ فيلم التسويقال -  للتسويق )فيديو( تحضير فيلم .3

ا التي يهّمها هذ للكشف عن المهمة أمام الهيئات ُيعتَبر الفيلم ُمناسبةدقائق، تعرضون فيه المهمة.  3تزيد عن 

األمر، لكي ُتسهم في تمويل التخطيط الدقيق، البناء، اإلرسال واستخدام ُمنتجاتها. الهدف من الفيلم هو إقناع 

، حكومات، هيئات ، وكاالت فضاء، ُمنّظمات مدنّيةاألكاديميةأصحاب المصلحة الُمحَتَملين )شركات تجارّية، 

مهمتكم باستطاعتها أن تخدم أهدافهم وأن احتمال نجاح المنظومة التي ُتفّكرون بها كبير جًدا.  تربوّية، إلخ( بأنّ 

ِاسَتخِدموا ُصَور النموذج الُمَحوَسب لكي ُتجّسدوا ما ترمون إليه. ُمهم أن يتضّمن الفيلم ُصَوًرا واضحة عن 

 وطريقة عملها.  خاصةعن تفاصيل  النموذج بُمجمله )من كل الجهات(، عن طاقم التطوير، وُصَوًرا قريبة

 :تِقنّية للفيلم تعاريف

على اإلطار االفتتاحّي للفيلم أن يتضّمن صورة النموذج، اسم المهمة، صورة   جماعّية  - أ.  اإلطار االفتتاحيّ 

 لطاقم األولمبيادة، اسم المدرسة واسم البلدة.

 . نقاطتنقيص تزيد ُمّدته عن ذلك ُيؤّدي إلى  الذيدقائق. الفيلم  3ال تزيد عن ُمّدة الفيلم يجب أن   ب.

ف  - الفيلمُمشاركة   ج.  )مفتوح للُمشاهَدة ألصحاب الرابط فقط(. Unlistedالُمشاهَدة َكـ امكانية في   الفيلمُيَعرَّ

 َتوثيق عمل الطاقم .4

ه والموضوعات التي تناولتموها في هذ الفّعالّية فترةات التي أجَريتموها على امتداد اللقاء جدولأ. َوثِّقوا بواسطة 

م المشروع. َرّقموا الُصَور  ُصَور ُتَوّثق عمل الطاقم 3في عملكم في  مراحل مختلفةاللقاءات. َوّثقوا  وتقدُّ

 سِجّل التوثيق. ألعمدة التي في الجدول الموجود فيوتطّرقوا إليها بحسب عناوين ا

https://www.tinkercad.com/
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كار من األف قدر المستطاع. العصف الذهنّي هو ُمحادثة مفتوحة يطرح فيها الُمشَتِركون العصف الذهنيّ َوثِّقوا ب. 

اختيار فكرة من أجل تنفيذها من  . في نهاية العصف الذهنّي ُتجَرى عملّيةدون إلغاء أّي فكرة أو الُحكم عليها

 . قائمة األفكار التي تّم طرحها

 في نهاية عملّية العصف الذهنّي. ُطِرَحتالتي بين تلك  ج. ِصفوا كيف ألَغيتم أو اخترتم أفكاًرا من

 هي كاملة وُمصاَغة بشكِل واضٍح ودقيق.ورقة التوثيق د. تأّكدوا من أن اإلجابة عن الطلبات في 

 ورقة مصادر المعلومات .5

نت(. ربمصادر معلومات ُمهمة وذات صلة )أفالم، مقاالت، صفحات إنتعن طريق االنترنيت تشاَركوا فيما بينكم 

في نهاية المشروع َرّكزوا الروابط التي ستستخدمونها وانسخوها إلى جدول "مصادر المعلومات" الموجود في 

سِجّل التوثيق. أشيروا بُجملة واحدة بجانب كل رابط، فحوى المضمون الذي يحتويه وكيفّية ُمساعدته لكم في 

 التفكير.

 

 معايير للتحكيم

عاٍل جًدا وكذلك ُمستوى بذل الُجهود. من الُمهم أن يكون كّل ما تقومون به ُمتعّمًقا  في هذه المرحلة ُمستوى التفكير

 .منظر النموذجالتصميمّي أو الُبعد َجوهرّيًا سواًء من ناحية و

 

 [%20] تعريف المهمة .1

  ُوضوح الهدف ومدى ُمالءمته مع موقع الُهبوط الذي اختيَر على سطح القمر. •

 ما هي الُمنَتجات •

 معايير تعريف نجاح في المهمة •

 طريقة تنفيذ المهمة •

 الِقَيم التي سُتقّدمها المهمة  •

 المعرفة الُمكَتَسَبة •

 المهمة على الكرة األرضّية.تأّثر حلقات  •

ضحة بما فيه وا تلمهمة التي تعريفاتها ليسواضحة، وتنقيط ُمنخفض ُيمَنح ذات التأثير و تنقيط عاٍل للمهمةُيمَنح 

 الكفاية.

 [%15] الُمَرّكبات، المواد، األبعاد وضبط التوقيت .2

ن يتطّرق يجب أالُحمولة الهاِدَفة. الَوصف الجّيد شغيل الُمالئمة تماًما لطريقة تلمنظومة التعاريف ُيمَنح تنقيط عاٍل 

مة مع ُمّدة المهمة، إلى طريقة بّث إلى المواد وصفاتها، إلى التقدير الجّيد لقياسات الُمَرّكبات، إلى الُمالء
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عمل المنظومات المختلفة. مثاًل، الَوصف الذي ال  المعلومات، إلى مصادر الطاقة الُمتَوّفرة لها وضبط توقيت

ق إلى المعلومات التي سُتجَمعيحتوي على ت وإلى طريقة إيصال المعلومات إلى الكرة األرضّية يمنحكم تنقيًطا  طرُّ

 ٌمنخفًضا.

 [ %20] (الُحمولة الهاِدَفة) وبوتّيةرالمنظومة النموذج  .3

ُيمَنح تنقيط عاٍل للنموذج وللُصَور التي تعرض المنظومة ومراحل بنائها بصورة ُمَفّصلَة وُمَدّرَجة، من زوايا 

ق إلى تفاصيل النموذج ومراحل بنائه. مثاًل، الصَور التي ليس واضًحا ماذا ُتمّثل  منحكم تُرؤية مختلفة مع التطرُّ

 تنقيًطا ُمنخفًضا.

 [%20] التمثيل بفيلم َتوثيقيّ  .4

بسيناريو واضح الهدف والمضمون، الذي ُيوّفر كل المعلومات وُيمَنح تنقيط عاٍل للفيلم الُمَعد بصورة واضحة 

، شغيلهان طريقة تعن هدف المهمة وُوجهتها، عن طريقة بناء المنظومة الروبوتية، عن إطالقها إلى القمر، ع

طلّبات َوفًقا للُمت بصورة واضحة، بإيجاز وبشكٍل جّذاب حها. يجب تنفيذ ذلكاستخدامات ُمنتجاتها واحتمال نجاعن 

غير اإليجازّي وغير الجّذاب وال ُيعطينا المعلمات الكافية يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا. على الفيلم أعاله. مثاًل، الفيلم 

 ُمشاهدته.  امكانيةاحّية، بُمّدة الفيلم وأن يتقّيد بالتعاريف التقنّية إلطار االفتت

 [%15] وعمل الطاقم مجرى العمل .5

روا وَوّثقوا العملّية على امتداد كل مراحلها. ُيمَنح تنقيط عاٍل  للعملّية المَوّثَقة بصورة ُمَرّتَبة بواسطة جداول، َصوِّ

ن الطاقم من عُرسوم، ُصَور، التي تستجيب بصورة تاَمة للطلبات الموجودة في سِجلّ التو العملّية،  رضثيق، وُتَمكِّ

اًل، عن عمل الطاقم. مث اجّيدً  اانطباعً  ذي ُيدقِّق في التفاصيل يجعلنا نأخذالعمل. التوثيق ال َتوزيع المهام وطرق

 من األفكار وبدون أسماء َمن اقترحها من التالميذ يمنحكم تنقيًطا ُمنخفًضا. فقط العصف الذهنّي الذي يعرض القليل

 [%10] مصادر المعلومات .6

أشيروا في سِجّل التَّوثيق إلى مصادر المعلومات التي ساعدتكم على طرح األفكار وعلى حّل المشاكل. ِصفوا بُجملة 

الميزات وإسهام مصادر المعلومات بجانب الرابط إلى المصدر. أشيروا بنجمة  الموضوعات،إلى جدول الواحدة في 

 لها التأثير األكبر على تطوير تفكيركم وعملكم. إلى المصادر الخاّصة التي كان

 

 التقديم

د.  العناوين التي في الملف بالخطمع الحفاظ على  الُمرَفَقة ورقة التوثيقعليكم أن تعرضوا إنتاجكم بصورة ُمَرّكَزة في  الُمؤكَّ

ة إلى . إذا انتقلت المجموعُهموفهمى نحو يعكس ُمستوى معرفتهم بأنفسهم بكتابة سِجلّ التوثيق، علالتالميذ ُمهم أن يقوم 

فإن ُمستوى األسئلة في محّطة التحكيم الخاّصة بالنماذج سُتالَءم إلى ُمستوى المعرفة التي يعكسها السِجّل. المرحلة النهائّية، 

م اللغة والصياغة للتالميذ. ُيسَتحَسن   أن يقوم المعلم بتنقيح السِجّل، لكي ُيقوِّ
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حصل على أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة ستنتقل إلى المرحلة النهائّية. هذه المجموعات المجموعات العشر التي ست

معية جستعرض النماذج في الحفل النهائّي أمام طاقم التحكيم والمجموعات األخرى. سيشترك في طاقم التحكيم ُممّثلون من 

SpaceIL. طبيعة المهمة التي سُتختار.لى األفكار والمهام التي صّممتموها من شأنها أن ُتؤّثر ع 

 

 !ِانتبهوا

 . 13:00 في الساعة 5.4.2021 عليكم أن تحفظوا ورقة التوثيق في الملف الذي ُخّصَص لكم في درايف حّتى تاريخ

 .المشاريع التي تصلنا بعد هذا التاريخ ال ُتفَحص 

  ه إلى طاقم الُمسابقة مّيز في تلل في موقع المركز اإلسرائيليّ عن أّي سؤال أو مشكلة أو عن أّي استيضاح يمكنكم التَوجُّ

 ، في العنوان أعاله.التربية

 !مع تمّنّياتنا لكم بالنجاح                                                                      

 


