 19أكتوبر 2021
أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون للمراحل اإلعدادية – تعليمات ُق َبيل المرحلة (أ)
نرحِّ ب بكم في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون ،للمدارس اإلعدادية!
ستكون مهمّتكم األولى هي اإلجابة عن أسئلة اختبار يفحص معرفتكم وإلمامكم في بعض المجاالت:
 .1التعرُّ ف على المجموعة الشمسية ،مع التشديد على ال ُك َو ْيكِبات والم َُذ َّنبات ومهمّة راكيياع ( Axiom
 ،)Mission 1إليتان ستيبه – :تراث إيالن رامون للعلوم ،التربية والمجتمع في الفضاء.
.2

יجرم صغيرة في النظام شمسي.

.3

بحث الكويكبات  -األخطار والفرص التي تشكل الكويكبات والمذنبات للجنس البشري.

كيف س ُتجيبون عن االختبار؟
● س َيظهر االختبار في الموقع خالل التواريخ  21-23.11.21بين الساعات  13:00- 10:00ويوم 24.11.21

ُرسل اإلدراج إليكم عبر
بين الساعات 16:30 - 13:30فقط .سيت ّم إدراج كل مدرسة ألحد هذه التواريخ؛ سي َ
البريد اإللكتروني.
االختبار ومن ث َّم ُتسلِّموا األجوبة .ستكون كل مجموعة هي المسؤولة عن
● ستتو ّفر لديكم  3ساعات لتعبِّئوا
َ
االختبار خالل الوقت
َك ْونها جاهز ًة لإلجابة عن االختبار في الموعد المقرَّ ر .المجموعة التي لن ُت ْكمِل
َ
المُعطى لها ،ال يمكنها االستمرار في المسابقة.
● أثناء الجابة عن أسئلة االختبار ،س ُيسمح باالستعانة بمصادر معلومات بما يشمل البحث عن معلومات في
اإلنترنت .إنَّ البحث عن األجوبة وكذلك اإلجابة عن األسئلة ،يجب أن ُي َن َّفذ مِن ِق َبل تالميذ المجموعة
ً
عضوا في المجموعة.
فقط ،ويُمْ َنع أن يساعدهم في ذلك شخصٌ بالغ أو ليس
االختبار باستخدام بعض الحواسيب الناشطة
ضل أن تباشِ روا
● س ُتجيبون عن االختبار معً ا كمجموعةُ .ي َف َّ
َ
ت عمل بحيث كل مجموعة َت ُح ّل قسمًا َ
آخ َر من االختبار.
في الوقت ذاته ،وتقسيم التالميذ إلى مجموعا ِ
● يجب أن يت ّم تسليم اإلجابات جميعها ،مِن حاسوب واحد فقط .إنَّ تعبئة أكثر من نموذج واحد من األسئلة،
قد يُؤ ّدي إلى إلغاء المدرسة .يمكن لمطبعة م َّتصِ لَة بأحد الحواسيب ،أن ُتستخدَ م كوسيلة مساعِ دة لكم.
● إذا لم يتم ّكن أفرا ُد المجموعة من االلتقاء وجهًا لوجه ،بفعل القيود التي تفرضها الكورونا ،حينئذ ستجري
ِّ
سيوزع أحد المعلِّمين المجموع َة إلى طواقم عمل في ال ُغ َرف.
اإلجابة عن االختبار عبر لقاء  zoomأثنا َءه
مشاركة الشاشة مِن ِق َبل ِّ
ممثل واحد ت َّم
وستت ّم تعبئة األجوبة في استمارة االختبار بشكل تعاونيّ  ،بواسطة
َ
اختياره مُسْ َب ًقا؛ اِهتمّوا بفتح الزوم بشكل يتال َءم مع ساعات االختبار.
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كيف س َتدخلون إلى االختبار؟
 ا ُ ْد ُخلوا إلى موقع اإلنترنت "أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون للفضاء للمدارس اإلعدادية".
 اِضغطوا على "مراحل المسابقة"  ،وفي لوحة اإلختيار التي ستظهر اِختاروا "المرحلة أ" .ث َّم اُدخلوا
إلى الرابط الظاهر في الصفحة.
 كذلك ،سيت ّم إرسال رابط مباشِ ر لالختبار ،إلى معلِّم/ة المجموعة ،ومر َفق معه رمز الدخول السّرّ يّ في
حال كان الموقع غير متاح.
ُرسل إليكم عبر البريد اإللكترونيّ عند اقتراب موعد
 عليكم بإدخال رمز الدخول السري الذي سي َ
االختبار.
كيف ستستعدّ ون لالختبار؟
ذون المها َّم التحضيريّة للمرحلة أ ،ال َم ْوصوفة (المها ّم) في تتمّة هذه الرسالة ،والظاهرة أيضً ا في موقع
سوف تن ِّف َ
المسابقة .ليس هناك داع لتسليم المها ّم.
اِن َت ِبهوا! إنَّ عدد المواضيع وكمية المعلومات ،المطلوبة لإلجابة على هذا االختبار ،هما كبيران ج ًّدا ،ولكنَّ عدد
َ
الوقت وتنفيذ المها ّم ،بصورة ناجعة ،على أعضاء
المشتركين في مجموعتكم هو كبي ٌر أيضً ا؛ ُي َفضَّل أن تقسِّموا
ِ
ّ
المجموعة ،لكي تتمكنوا من الحُضور جاهزين إلى اختبار المرحلة األولى.
بالنجاح!
طاقم المركز اإلسرائيليّ للتميّز في التعليم
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مالحظة للمعلِّمين
سيُعقد لقا ٌء عبر اإلنترنت م َُع ّد للمعلِّمين المرافِقين في المسابقة ،يو َم األربعاء ،بتاريخ  .26.10بين الساعتين
 .18:00-19:00المطلوب منكم أن تقرؤوا بتمعُّن المواد التحضيرية ،قبل حضوركم للّقاء ،وأن ُترسِ لوا إلينا
َم ْوضوعات/أسئلة تريدون أن تطرحوها خالل اللقاء .عليكم أن ُت ْدخِلوا أسئلتكم في هذه االستمارة أونالين :أسئلة
قُبيل اللقاء التحضيريّ للمعلِّمين ،المرحلة (أ) إعدادي  .سيت ّم إرسال رابط اللقاء الح ًقا.
موجز َم ْواضيع أساسية.
االختبار مقسَّم إلى مستويات :يمكنكم اإلجابة عن قسم من األسئلة بعد أن تدرسوا بشكل
َ
وقسم َ
آخر من األسئلة سيتطلَّب منكم دراسة مك َّثفة وموسَّعة أكثر وقُ ُدرات على ايجاد المعلومات من اإلنترنت،
ّ
الخالق.
وهناك قس ٌم إضافيّ من األسئلة سيتطلّب مقدر ًة على التعامل مع مادة مر َّكبة ومقدرة على التفكير
إنّ التحضير للمرحلة (أ) سيبيِّن لنا المبنى نفسه ،وتصبح مها ّم التحضير مع ّقدَ ًة أكثر فأكثر؛ ففي بدايتها تكون عبارة
عن ما ّدة معروفة ،وث َّم بالتدريج تتق َّدم نحو َم ْوضوعات غير معروفة للتالميذ .يمكنكم أن ِّ
توزعوا المها َّم على
المشتركين ،بحسب أعمارهم ومستوياتهم التعليم ّية ،وي َُحبَّذ أن تشجِّ عوا كل تلميذ بحسب قدراته.
التالميذ
ِ
الفكرة الرئيسية من أولمبياد الفضاء ،هو أن يُتاح لكل تلميذ االشتراك واالستفادة من العملية ،ولكن فقط نصف
التالميذ سوف يتر ّقون إلى المرحلة ب (حوالي  100مدرسة من ضمن حوالي الـ  200مدرسة الواصلة إلى
المرحلة أ) .و ِقلَّ ٌة منهم سيصلون إلى مرحلة النهائيّ ( 10مدارس من ضمن  200مدرسة تقريبًا) .لذلك ،من المه ّم
معا ونحنُ مسرورينَ وأن نكتشف
األولي هو أن نتع ّلم ً
أن " ُت َمرِّ روا" رو َح التح ّدي والسباق إلى التالميذ :إنَّ الهدف ّ
ً
أشياء جديدة عن مجموعتنا الشمسية ،وأن ُن ْبدي قدرا ٍ
وعمال جماع ًّيا .إنَّ عملية اإلرتقاء عبر المراحل،
ت تعليم ّية
َ
ليست هد ًفا بح ّد ذاته ،وإ ّنما نستخدمها كأداة لرفع المح ِّفزات .حتى إذا لم يتم ّكن التالميذ من اإلجابة عن كل األسئلة،
ّ
تخطوها.
يمكنكم أن تنوِّ هوا وتش ِّددوا على نجاحاتهم وعلى العملية التي
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مها ّم تحضيرية للمرحلة (أ)
 .1مهمّة "راكيياع" إليتان ستيبه – العلوم ،التربية والمجتمع في الفضاء :تراث إيالن رامون
َ
تراث إيالن رامون ،وسيستغ ّل وق َته في
أ) سوف يواصل رائ ُد الفضاء اإلسرائيليّ الثاني ،إيتان ستيب،
محطة الفضاء ألجل القيام بفعّاليّات عِ لمية وتربويةَّ ،
مكثفة .سيكون عليكم ،لكي تعرفوا كيف تتعاملوا مع
ف على التجارب التي ُن ِّف َذت في مهمّة راكيياع ضمن مجاالت الطاقة ،طب
أسئلة االختبار ،التعرُّ َ
األعصاب ،الزراعة ،واال ّتصاالت:
https://ramonfoundation.org.il/?page_id=29729
ب) المجموعة الشمسية ،مهمّة "راكيياع" إليتان ستيبه  -تراث إيالن رامون:
ِّ
نظموا أجوا ًء للتعرُّ ف على ُم ْف َردة "المجموعة الشمسية" في ويكيبيديا (الرابط في األسفل) .اِقرؤوا عن
مبنى المجموعة الشمسية وتأ ّكدوا من أنكم تعلمون كيف تجدوا معلومات مفصَّلة عن كل كوكب وعن
أقماره.
المجموعة_الشمسيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
 .2جرام صغيرة نظام شمسي
أ) اِقرؤوا الموادَ في في العارضة "األجرام الصغيرة في النظام الشمسي"والذي يتطرّ ق إلى مواضيع السابقة.
إذا ال تستطيعوا رؤية أسهم التمرير في العرض التقديمي  ،فانتقلوا إلى أسفل الشاشة أو قموا بالتصغير.

ب) اِقرؤوا المعلومات عن األجرام الصغيرة النظام الشمسي.
/جرم_نظام_شمسي_صغيرhttps://ar.wikipedia.org/wiki
ج) اِقرؤوا ُم َمي َِّزات نقاط الغرانج:
نقاط_الغرانجhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
د) اِقرؤوا المعلومات عن الم َُذ َّن َبات الظاهرة في المقالة:
https://www.space.gov.il/ar/news-space/131380
سجِّلوا ألنفسكم نقا ًطا رئيسية من مصادر المعلومات هذه.
تأ ّكدوا من أنكم فهمتم االختالفات بين المذ ّنبات وال ُك َو ْيكِبات ،من حيث الخصائص الفيزيائية لألجرام ومساراتها.
 .3ال َمخاطر والفُ َرص التي تضعها الكويكبات والمذ ّنبات في وجه البشريّة
بوُ سْ ع الكويكبات والمذ َّنبات أن تؤ ّدي إلى دمار هائل ،إذا اصطدمت بسطح الكرة األرضية ،ولكن يمكنها أيضً ا
المراجعة:
أن تش ّكل مواردَ أساسية من أجل انتشار وتوسُّع البشر في الفضاء .اِقرؤوا َمقالة
َ
https://www.space.gov.il/ar/news-space/132505
شاهِدوا األفال َم القصيرة اآلتيةِّ ،
ولخصوا برؤوس أقالم الموضوعات التي تتناولها هذه األفالم:
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https://www.youtube.com/watch?v=1iNcRJGzzxs
https://www.youtube.com/watch?v=4Wrc4fHSCpw
https://www.youtube.com/watch?v=y8XvQNt26KI
https://www.youtube.com/watch?v=iaZQGRh78tM
عناوين فرعية لألفالم القصيرة.
األزرار الموجودة في شريط األدوات ليوتيوب ،ألجل إضافة
اِستخدِموا
َ
َ
اِستعينوا بأداة الترجمة األوتوماتيكية الموجودة في إعدادات ( )settingsالفيلم في يوتيوب ،لكي تتم ّكنوا من
قراءة العناوين الفرعية بلُغتكم.
ال ي ُْطلَب منكم أن تحفظوا غيبًا ك َّل المعلومات المعروضة في األفالم القصيرة ،ولكن سيُطلَب منكم خالل
االختبار أن ُت َح ِّددوا وتجدوا معلومات ذات صلة خالل وقت قصير.
لكي تر ِّكزوا المعلومات في "األفالم القصيرة" ذات المُدَ د الزمنية الطويلة نسب ًّيا ،يمكنكم أن تستخدموا أدا َة
النص الخاصّة بيوتيوب والموجودة تحت زرّ الـ ··· أسفل الفيلم القصير .ننصحكم بأن تقسِّموا نصَّ الفيلم
إلى فصول ِو ْف َق َم ْوضوعات مختلفة تسمح لكم بالوصول إلى المكان المناسب أثناء إجراء استبيان األسئلة.
يمكنكم أن تترجموا تلقائ ًّيا ،نصَّ الفيلم القصير ،عن طريق َنسْ خ النص إلى برمجيّة  WORDلمايكروسوفت.
اَشيروا/علِّموا إلى النصّ الذي ألصق ُتموه في برمجية  ،WORDواضغطوا على الزرّ األيمن من الماوس
الخيار "تر ِجم" .س ُتتيح لكم عملية الترجمة في  WORDأن تقرؤوا المعلومات بلُغتكم .إذا اكتشفتم
وانتقوا
َ
مشاك َل تتعلَّق بجودة الترجمة ،اِستعينوا عندئذ بالنصِّ اإلنجليزيّ األصليّ وبشخص ناطق باللغة اإلنجليزية.
سلِّموا اإلجابات التي كتبتموها ،ولكن من الم ُِه ّم أن تكون اإلجابات م ً
ُتاحة لكم أثناء ح ِّل أسئلة
ال حاجة ألن ُت َ
االختبار .سوف ُتن َّفذ المرحلة (أ) مع ما ّدة مفتوحة ،ولك ّنها ستكون مقيَّدة بالوقت .لذلك ،من المه ّم أن تكون الما ّدة
الالزمة ،مر َّك َز ًة داخل ملفٍّ واحد.

بالنجاح!!
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