 18تشرين الثاني 2021

أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائية –
إرشادات للمرحلة ب" :النجم اآلتي في النظام الشمسي"
تهانينا! إنكم تواصلوا مسيرتكم منتقلين إلى المرحلة الثانية من األولمبياد.
ي بين أعضاء الجماعة وتوفير
في هذه المرحلة ،أن ستخططون وتُجْ ُروا ف ّعالية َ
عبر جماعة ،تهدف إلى بناء اتّصال شخص ّ
فرصة ،نوعًا ما ،لدخول تجربة عميقة تتناول َم ْوضوع األولمبيادّ .
إن الفعّاليّة التي سيكون عليكم اجراءها مع الجمهور ،هي
بمثابة مهرجان جماهيري يُدعى "النجم اآلتي في النظام الشمسي"؛ بالطبع ،تستند الفعالية إلى َم ْوضوع األولمبياد لهذه السنة:
بَحْ ث طبوغرافية وصفات الغالف الجوي لألجسام واألجرام في النظام الشمسي.
تتألّف الفعالية الجماهيرية من مرحلتين:
 .1لقاء-عرض من خالله ستعرضون أمام المجموعة التي اخترتم اعضاءها ،موضوع المهرجان الجماهيري "النجم اآلتي
في النظام الشمسي"َ :بحْ ث طبوغرافي (السطح) وصفات الغالف الجوي لكواكب في النظام الشمسي .عليكم ،في هذه
ص
ي :من حيث ما يَ ُخ ّ
المرحلة ،عليكم تحضير مادةِ خلفيّةٍ ،تمهيديّة ،عن خصائص الكواكب في النظام الشمس ّ
ص كل كوكب على حدة .في
طبوغرافيّتها ،تركيبة غالفها
ي ،والخصائص الكيميائية والفيزيائية التي تميِّز وت ُخ ّ
ّ
الجو ّ
ب سيّار معيَّن أو
هذه المرحلة ،استقسموا مجموعتكم إلى فِ َرق ،حيث سيكون على كل فريق أن
يدرس بعُمق عن كوك ٍ
َ
الكوكب أو الجسم السماوي
ي" ودقيق،
َ
ي في النظام الشمسي ،وأن ِ
جرم/جسم سماو ّ
ي و"إنتاج ّ
يعرض ،على نح ٍو إبداع ّ
ي
في المهرجان الجماهيري "النجم اآلتي في النظام الشمسي" الذي سيُعقَد بعد بضعة أيام من انعقاد اللقاء التمهيد ّ
المسبَق.
 .2لقاء القمة – المهرجان الجماهيري "النجم اآلتي في النظام الشمسي" :أثناء هذا اللقاء ،ستقوم كل ْف ِرقَة من الجماعة
سيقرر كل فريق كيف
بعرض كوكبها السيّار على نحو يتعايش فيها الشخص هذه التجربة ،وبشك ٍل الفت ودقيق علميًّا.
ِّ
ي ا
ي (عرض شرائح) ،وما شابَه.
مثال) ،ق ّ
صة ،نموذج ،فيلم القصير ،عرض تقديم ّ
سيعرض الكوكبَ :م ْش َهد (مسرح ّ
ستتنافس ال ِف َرق فيما بينها في المهرجان ،حول من سيكون "النجم اآلتي ،"...وستقوم المجموعة المو ِّ ّجهة ،بتدريج
إنتاجات الفرق المعروضة في المهرجان ِّو ْفقَ مقياس ،مؤ ِّ ّ
شر ،وسوف يُع ِّلنوا عن النجم الفائز.
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تعريفات:
الهيئة المنت َخبة :بمثابة مجموعة التالميذ المنافِسة في أولمبياد الفضاء .أعضا ُء الهيئة المنتخَبة هم عبارة عن منتِجي
المهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي".
مجموعة :عدد التالميذ من الهيئة المنتخَبة ،المسؤولين عن َم ْوضوع معيَّن من مه ّمة المرحلة (ب).
ُشاركون في لقاء العرض وفي مهرجان "النجم
جماعة :عبارة عن التالميذ والتلميذات ،ال يضمون أعضا اء في المجموعة ،وي ِ
اآلتي في النظام الشمسي".
فريق :عدد من التالميذ من الجماعة ،الذين يُ ْنتِجون اإلنتاجات بحسب توجيهات أعضاء الهيئة المنتخَبة.
جمهور ُ
المشتركون في مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" الذين ال ينتمون ألعضاء المجموعة أو الجماعة.
الز ّوار:
ِ
لقاء العرض :بمثابة لقاء من خالله سيقوم أعضاء الهيئة المنتخَبة بتوجيه أعضاء الجماعة .يُعتبر اللقاء فرصةا
للتعرف على
ُّ
الخصائص المميَّزة لكواكب النظام الشمسي ،إلبداء فكرة المهرجان والمه ّمة للجماعة ،لتشكيل ْف ِرقَ /طواقم عمل مؤلَّفة من
أعضاء الجماعة ،وللتخطيط لإلنتاجات في ال ِف َرق.
ي ،أو أي وسيلة توضيحيّة أخرى من
معروضات  /إنتاجات :مش َهد/ق ّ
ي/نموذج/فيلم قصير/موديل نموذج ّ
صة/عرض تقديم ّ
الكوكب السيّار:
ص
خاللها سيعرض كل فريق
الكوكب الذي اختاره ،وسيستند العرض إلى الخصائص التي تميِّز وت ُخ ّ
َ
َ
الجوي ،تركيبة التربة والسطح (في الكواكب األرضية) ،الصفات الفيزيائية والكيميائية.
تركيبة الغالف ّ
الزوار .بينما
مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" :عبارة عن لقاء سيُع َقد
بمشاركة كافّة أعضاء الجماعة وجمهور ّ
َ
ططوا وتن ِ ّ
أنتم – أعضاء المجموعة – ستكونونَ منتِجي المهرجان .ألجل ذلك ،سيكون عليكم أن تخ ِ ّ
ظموا جدو َل ال َموا ِعد في
سل عمليّات َع ْرض اإلنتاجات ،وختام المهرجان :اختيار النجم اآلتي .كما ذكرنا،
المهرجان،
وأسلوب افتتاح المهرجان ،تسل ُ
َ
عرض في المهرجان ،إنتاجات فِ َرق الجماعة .سيكون عليكم أن ت ُ ْملوا على الطواقم والفرق تعليمات مو ِ ّجهة تُستخدم
ست ُ َ
كقاعدة يُعتمد عليها للمصا َدقة على اإلنتاجات التي ستُعرض في المهرجان.
أجسام سماوية/أجرام سماوية :عبارة عن أجسام طبيعيّة و"ها ّمة" ،تكون موجودة في الفضاء ،مثل الكواكب السيّارة،
ال ُك َو ْي ِكبات ،ال ُمذنّبات ،واألقمار.

تعليمات للقيام بالعمل :
تتوزعوا ُم ْس َبقاا إلى مجموعات .ا
ّ
َّ
تتوزعوا إلى أربع مجموعات ،بحيث كل مجموعة تكون هي
مثال ،يمكنكم أن
ننصحكم أن
المسؤولة عن أحد مجاالت المسؤولية اآلتية من المه ّمة:
سبات :مجموعة العالقات العا ّمة
 )1العالقات الجماهرية واإلعالن عن المنا َ
سبات التي ست ُ ِ ّ
نظموها ،وأن تتأ ّكدوا من استمراريّة العالقات المتواصلة
شارك في المنا َ
عليكم اختيار الجماعة التي ست ُ ِ
مشارف المهرجان .كذلك ،عليكم
بين المجموعة وال ْف ِّرقَ ال ُمقَدِّّمة للعُروض ،بهدف متابَعة تقدُّم وارتقاء اإلنتاجات على
ِّ
الزوار الذي س َيحْ ضُر لمشاهَدة المهرجان.
اختيار جمهور ّ
عرض ،ل َمن ومتى ستُعرض .يجب اإلعالن ُم ْسبَقاا
سيكون عليكم تخطيط وتجهيز المواد اإلعالنية ،وأن ِ ّ
تقرروا أين ست ُ َ
عن القيام بالنشاطات على يد الفرق وعلى يد ُجمهور ُّ
جماهير
سبة
الز ّوار الذي سيشاهد المهرجان .يمكنكم أن تدعو للمنا َ
َ
العارضين للكواكب.
إضافيّة ،عدا عن – وإضافةً إلى – أعضاء الفرق
ِّ
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سبة العرض للجماعة :مجموعة الباحثين
 )2تجهيز مواد لمعلومات علمية ،ومواد ُم ْل ِه َمة ،لمنا َ
عرض أمام الجماعة؛ ا
ص َور .اِبحثوا عن
ضرةُ ،
ي ،فيلم قصير ،محا َ
أ .عليكم تحضير مواد علمية لت ُ َ
مثال :عرض تقديم ّ
النظام
مصادر لمعلومات ذات صلة .سيكون عليكم أن تح ّدِدوا لقاء-العرض من خالله ستعرضوا (أمام الجماعة)
َ
ي :الكواكب ،الكواكب القزمة ،األقمار ،الكويكبات والمذ ّنبات ،وعلى أن يت َّم العرض بصورة تسمح ألعضاء
الشمس ّ
تطرقوا إلى الظروف الكامنة
ي آخَر من النظام الشمسيّ .
الفرق من صفوف الجماعة ،باختيار كوكب أو جسم سماو ّ
في هذه األجسام ،مثل "قوة" الجاذبية ،الغالف الجوي ،األشعة ،وما إلى ذلك.
سبة ،وأن تساعدوا األفراد على
سبة العرض ألجل الجماعة ،بما يشمل برنامج المنا َ
ب .عليكم تخطيط وتنظيم منا َ
التفكير في كيفيّة تشكيل فرق عمل ،صفحة تعليم ات للقيام باإلنتاج ،ومؤ ِ ّ
شر/مقياس لإلنتاج الذي سيكون عليهم
تقديمه.
الجسم
ج .عليكم أن تو ِ ّجهوا وترشدوا ،بحسب الحاجة ،ال ْف ِرقَ التي ستقوم بتقديم العُروض في المهرجان ،ليختاروا
َ
ي وأسلوب عرضه في المهرجان.
السماو َّ
 )3التخطيط واألداء في مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" ب ُمشاركة الجمهور :مجموعة المن ِتجين
عليكم التخطيط للمهرجان بعناية وتدقيق :تحديد برنامج المهرجان ،جدول ال َموا ِعيد ،الموقع الجغرافيَّ ،
الز ْخ َرفة والديكور،
سل
التوجيه ،وكذلك طب اعا أن ترافقوا الفرق المق ّدِمة للعروض في المهرجان .ف ِ ّكروا في أسلوب إفتتاح المهرجان ،ترتيب وتسل ُ
المتح ّدِثين ،أسلوب عرض اإلنتاجات ،كيف سيت ّم اإلعالن عن الفريق الفائز ،وعن الطريقة التي سيتّبعها الجمهور ليُبْدي
إنطباعات عن إنتاجات المهرجان .سيحرز كل فريق نقا ا
طا لقاء اإلنتاج الذي سيق ّدِمه عن طريق لجنة تحكيم مؤلَّفة من تالميذ
المجموعة ،وذلك ِو ْفق المؤ ِ ّ
شر-المقياس الذي حصلت عليه المجموعات منذ البدايةّ .
إن الفريق الفائز ،هو طبعاا الفريق
الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
 )4توثيق/تدوين :مجموعة المو ِثّقين
ي – أن تو ِث ّقوا مراح َل العمل لمجموعتكم .و ِثّقوا
سيكون عليكم – بنا اء على التعليمات ال ُمعطاة في المستند التوثيق ّ
سبات التي َعقَ ْدتُوها وأيضاا نطاقَ (مدى) اإلشتراك .وثِقوا الموا َد (المعلومات) التي جمعتموها وأنتجتموها في سبيل
المنا َ
سبات نفسها وذلك باالستعانة
سبات ،المنا َ
الجماعة ،النشاطات والفعّاليّات اإلعالنية ألجل الجماعة والجمهور ،برام َج المنا َ
ضا توزي َع المها ّم والتعاون فيما بينكم ،هذا يشمل كيفيّة التعا ُمل مع
ص َور غوتوغرافية ثابتة (وليس فيديو) ،ووثّقوا أي ا
ب ُ
االختالف في اآلراء.
صا للغرض) مرفَق بهذه الرسالة،
ملف قالب" ( ُم َع ّد ِخ ّ
صي ا
ي الذي ست ُ َع ِّبئوه في " ّ
سيُنَفَّذ الت ُحكيم استنادا إلى المستنَد التوثيق ّ
وتجدوه أيضاا في موقع األولمبياد .من المه ّم أن تع ِبّئوه أثناء قيامكم بالعمل ،وليس فقط عند االنتهاء منه ،فذلك سيساعدكم
على التركيز والتخطيط بالشكل المنا ِسب.
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معايير للتقييم :بنا اء عليها سنُ ْك ِسبكم نقا ا
طا على عملكم
التنوع في اختيار الجماعة/ات وفرق العمل][15%
.1
ُّ
ست ُ ْكت َ َسب نقا ٌ
ط عالية لقا َء تنفيذ الف ّعالية ألجل الجماهير الذين لستم (بصورة عا ّمة) على تواصل معهم ضمنَ النطاق
ي في ال َمدرسة .ا
مثال :إذا عملتم على مشاركة أبناء صفّكم فقط ،فهذا سيُ ْك ِس ْب ُكم القليل من النقاط ،وإذا مشاركة
التعليم ّ
طبقات (أو صفوف) أُخرى من المدرسة فبذلك ستُحْ ِرزون نقا ا
طا عالية ،أ ّما عبر مشاركة تالميذ من رياض
أطفال/مدارس أخرى فهكذا ستَكسبون نقا ا
طا أعلى حتىَّ .
متنوع في المهرجان ،ودعوة ضيوف
إن اختيار جمهور ُز ّوار ّ ِ
من خارج إطار المدرسة ،سيُ ْك ِس ْب ُكم نقا ا
طا عالية .هنالك أفضليّةٌ في مشاركة مجموعات مختلفة وبناء اتّصاالت فيما
بينها ،ولكن ليس هناك أهمية لكبر أي مجموعة تتو َّجهون إليها.
 .2مواد لمعلومات علمية][15%
ستُمنحون نقا ا
ومتنوعة ،تشمل كافّة النطاقات ،و ُمثيرة لالهتمام
عرض ذي جودة لمواد ذات صلة
طا عالية لقا َء تقديم
ٍ
ّ
شاركوا مع الفرق رواب َ
ط اإلنترنت المتع ِلّقة بال َم ْوضوعات
ب ُكل ما ي ُخ ّ
ص النظام الشمسي خال َل منا َ
سبات العرضِ .
العينيّة وباألجسام السماوية التي اختاروا أن يعملوا عليها.
 .3مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي"][15%
ستُمنح نقا ٌ
ط عالية لقا َء مهرجان
مشتمل على زخرفة وديكور مناس َبين ،لقا َء التوجيه ،وبالطبع هذا سيكون مرفَقاا بخطوطٍ
ِ
عرض
مو ِ ّجهة ت َّم تسلي ُمها ُمسبَقاا لألفرقة المق ّدِمة للعُروض .ست ُ ْكت َ َ
سب نقاط عالية لقا َء "مهرجان جمال" من خالله ست ُ َ
ي ال ُمختار من قِبل كل فريق ،وكذلك إنتاجات
إنتاجات الفتة وإبداعيّة ،تو ِ ّ
ضح وتُب ِْرز الصفات الخا ّ
صة بالجسم السماو ّ
ت ُ ْرفِق المضامينَ العلمية بتوضيحات بصرية جميلة .من بين ُمج َمل األشياء ،سيتأثّر نجا ُحكم من المقياس/المؤ ِ ّ
شر الذي
ستحددنه ألجل الفرق المق ّدِمة للعُروض في المعرض ،ومن طابع العالقة المتواصلة التي ستُجْ ُرونها بينكم والفرق حتى
سب نقاط عالية لقا َء مهرجان من خالله سيتم ّكن ُ
الز ّوار من التعبير واإلدالء عن أحاسيسهم
مجيء يوم المهرجان .ست ُ ْكت َ َ
وآرائهم حول اإلنتاجات .ف ِ ّكروا في أسلوب وكيفيّة إختتام المهرجان :اإلعالن عن الرابحين بأعلى عدد من النقاط،
سب نقاط عالية لقا َء اتّباع طريقة إبداعية وإنتاجية والفتة لتمثيل (تقديم) الفائزين.
وست ُ ْكت َ َ
سبات][15%
 .4تخطيط وتنفيذ المنا َ
سبات العرض ومهرجانُ ،خ ِ ّ
ط َ
ط لهما مس َبقاا بحسب األهداف القائمة والبرنامج ،وأيضاا
ست ُ ْكتَ َسب نقاط عالية لقا َء عقد منا َ
المشتمل على جداول َموا ِعد ومتابَعة مدى تقدُّم الفرق من أجل التيقُّن من تحقيق كامل اإلنتاجات
لقا َء عملية إدارة العمل
ِ
شر (مقياس) واستبيان مردودات ل ُجمهور ُّ
على مشارف المهرجان .إضافةا إلى ذلك ،إذا قُمتم بكتابة تفاصيل مؤ ِ ّ
الز ّوار
المشاركة الفعّالة ألشخاص
سب نقاط عالية ،أيضاا لقا َء
حرزون بذلك عدداا من النقاط .ست ُ ْكت َ َ
َ
بعد انتهاء المهرجان ،ست ُ ِ
من الجمهور ،غير ال ُمنتمين إلى أعضاء الجماعة في المهرجان.
التنوع ،اإلبداع واإلنتاج ،والجماليّات عند نشر الفعّالية][10%
 .5النطاق (المدى)ُّ ،
سبةَ
ي ت َّم تصمي ُمه ،نُ ِش َر في عدد من القنوات المختلفة التي تكشف المنا َ
ست ُ ْكت َ َسب نقاط عالية لقا َء إعالن (نَ ْشر) أصل ّ
لجماهير مسته َدفة مختلفة .باستخدامكم المتق ّدِم لوسائل إعالم مرئية على اختالفها ،هكذا تَكسبون عدداا من النقاط.
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توجيهات على مشارف المرحلة ب (سنة )2021/22
הנחיות לקראת שלב ב' ()2021/22

 .6العمل الجماعي للفريق][20%
مشتركة
ي لفريق في مجموعة
ِ
يُعتبر توزيع األدوار والمها ّم ،بشك ٍل واضح وموثَّقُ ،جز اءا أساسيًّا عند القيام بعمل جماع ّ
سب نقاط عالية لقا َء إجراءات موث َّقة جيّداا التّخاذ القرارات؛ إجراءاتٌ تتض ّمن اآلراء التي تم
في األولمبياد .ست ُ ْكت َ َ
صلة اتُّ ِخ َذت من بين
اقتراحها وإبداؤها وأسماء األعضاء الذين أبدوها .عن طريق َو ْ
صف لخيارات مشروحة ومف َّ
حرزون عدداا من النِّقاط .في حين الخيارات غير المشروحة سوف
ضو َ
ض َعت َم ْو ِ
إمكانيّات مختلفة ُو ِ
ع ال َبحْ ث ،هكذا ست ُ ِ
ت ُ ْك ِس ْب ُكم قيمةا منخفضة من النقاط.
متنوعة من األدوات الرقمية في جميع مراحل
 .7استخدام أدوات رقمية ) :(10%ست ُ ْكت َ َسب نقاط عالية لقا َء استخدام تشكيلة ّ
المهرجان .ا
مثال :سيقوم ُز ّوار المهرجان بتوثيق إنطباعاتهم باالستعانة بمردود سيُبنى عبر جوجل فورمز أو أيّة أداة
أخرى ذات أداء مشابِه.
نلفت انتباه المع ِلّمين مرافِقي المجموعات إلى ما يلي :سيكون التشديد في هذه المرحلة على اإلنتاجية واإلبداع ،األصالة
ي
واإللتزام بالجوهر ،التي سيُبْديها التالميذ عند تجنيدهم ألفراد الجماعة وعند التخطيط للمنا َ
سبات ،وتشديد على العمل الجماع ّ
عناصر
ي تمنحه
ٌ
للطاقم والجهود المبذولة في التحضيرات والتنشيطات (تفعيالت) .لن يت ّم إكساب نقاط لقا َء فعّاليّات ب ُمقابِ ٍل مال ّ
مشاركة فعّالة من قِبَل الهيئة التدريسية لل َمدرسة واألهالي في القيام بالتحضيرات والتنشيطات (يُسمح
وجهات خارجيّة أو لقا َء
َ
ي يفوق الوسائ َل ال ُمتاحة والمتوفِّرة
بتوجيه وإرشاد التالميذ ،لكن يُمنع أن تقوموا بالعمل ِع َوضاا عنهم) ،أو لقا َء
ٍ
استثمار إقتصاد ّ
للتالميذ بشكل مكثَّف و ُم ْست َِم ّر ضمنَ إطار المدرسة.

التسليم
▪

ص ألجلكم في ، Google Drive
عليكم برفع النشرة األخيرة من المستند التوثيقي ،إلى المجلَّد الرئيسي الذي ُخ ِ ّ
ص َ
حتى تاريخ  10.1.22الساعة .13:00

▪

سلَّم بعد انتهاء التاريخ المذكور.
لن يت ّم فحص الملفّات التي ست ُ َ
بالنجاح!
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