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 2021تشرين الثاني   18           

 

  – على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائية أولمبياد الفضاء
 مرحلة ب: "النجم اآلتي في النظام الشمسي"لل إرشادات

 

 كم منتقلين إلى المرحلة الثانية من األولمبياد.تمسير تواصلواتهانينا! إنكم 

وتوفير  بناء اتّصال شخصّي بين أعضاء الجماعة وا فعّالية عبَر جماعة، تهدف إلىوتُْجرُ  ستخططونفي هذه المرحلة، أن 

، هي هورالجم اجراءها مع. إّن الفعّاليّة التي سيكون عليكم فرصة، نوًعا ما، لدخول تجربة عميقة تتناول َمْوضوع األولمبياد

 ع، تستند الفعالية إلى َمْوضوع األولمبياد لهذه السنة:؛ بالطب"يُدعى "النجم اآلتي في النظام الشمسي جماهيريبمثابة مهرجان 

 بَْحث طبوغرافية وصفات الغالف الجوي لألجسام واألجرام في النظام الشمسي.

 من مرحلتين: يةهيرتتألّف الفعالية الجما

اآلتي "النجم  يهيرالجما، موضوع المهرجان م اعضاءهااخترتعة التي وجممأمام ال ستعرضونمن خالله  عرض-لقاء .1

عليكم، في هذه   لكواكب في النظام الشمسي. ف الجويغالوصفات ال )السطح(بَْحث طبوغرافي  :في النظام الشمسي"

تحضير مادةِ خلفيٍّة، تمهيديّة، عن خصائص الكواكب في النظام الشمسّي: من حيث ما يَُخّص عليكم المرحلة، 

ميائية والفيزيائية التي تميِّز وتُخّص كل كوكب على حدة. في ، تركيبة غالفها الجّوّي، والخصائص الكيطبوغرافيّتها

عتكم إلى فَِرق، حيث سيكون على كل فريق أن يدرَس بعُمق عن كوكٍب سيّار معيَّن أو مجمو استقسمواهذه المرحلة، 

م السماوي جرم/جسم سماوّي في النظام الشمسي، وأن يعِرض، على نحٍو إبداعّي و"إنتاجّي" ودقيق، الكوكَب أو الجس

"النجم اآلتي في النظام الشمسي" الذي سيُعقَد بعد بضعة أيام من انعقاد اللقاء التمهيدّي  يهيرالجمافي المهرجان 

 المسبَق.

من الجماعة  ْفِرقَةكل "النجم اآلتي في النظام الشمسي": أثناء هذا اللقاء، ستقوم  يهيرالجماالمهرجان  – القمةلقاء  .2

ر كل فريقار بعرض كوكبها السيّ  كيف  على نحو يتعايش فيها الشخص هذه التجربة، وبشكٍل الفت ودقيق علميًّا. سيقّرِ

(، سيعرض الكوكب:  ، وما شابَه. )عرض شرائح( تقديميّ قّصة، نموذج، فيلم القصير، عرض َمْشَهد )مسرحّي مثالا

هة، بتدريج ، وستقوم المجموعة كون "النجم اآلتي..."يستتنافس الِفَرق فيما بينها في المهرجان، حول من س الموّجِّ

ر، وسوف يُعلِّنوا عن ال فرق المعروضةإنتاجات ال ْفَق مقياس، مؤّشِّ   الفائز. نجمفي المهرجان وِّ
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 تعريفات:

أعضاُء الهيئة المنتَخبة هم عبارة عن منتِجي الفضاء.  المنافِسة في أولمبياد بمثابة مجموعة التالميذ الهيئة المنتَخبة:

 المهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي".

 من مهّمة المرحلة )ب(. وع معيَّنالتالميذ من الهيئة المنتَخبة، المسؤولين عن َمْوض عدد مجموعة:

وفي مهرجان "النجم  عرضأعضاءا في المجموعة، ويُشاِركون في لقاء ال ال يضمونعبارة عن التالميذ والتلميذات،  جماعة:

 اآلتي في النظام الشمسي".

 يُْنتِجون اإلنتاجات بحسب توجيهات أعضاء الهيئة المنتَخبة. التالميذ من الجماعة، الذينمن عدد  :يقفر

 المشتِركون في مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" الذين ال ينتمون ألعضاء المجموعة أو الجماعة. جمهور الُزّوار:

ف على  ءبمثابة لقاء من خالله سيقوم أعضا :عرضلقاء ال الهيئة المنتَخبة بتوجيه أعضاء الجماعة. يُعتبر اللقاء فرصةا للتعرُّ

طواقم عمل مؤلَّفة من /ْفِرقَ الخصائص المميَّزة لكواكب النظام الشمسي، إلبداء فكرة المهرجان والمهّمة للجماعة، لتشكيل 

 لإلنتاجات في الِفَرق.أعضاء الجماعة، وللتخطيط 

أخرى من  أو أي وسيلة توضيحيّة نموذجّي،قّصة/عرض تقديمّي/نموذج/فيلم قصير/موديل /مشَهد إنتاجات:/  معروضات

الخصائص التي تميِّز وتُخّص الكوكَب السيّار:  ، وسيستند العرض إلىهالكوكَب الذي اختار يعرض كل فريقخاللها س

 ، الصفات الفيزيائية والكيميائية.تركيبة الغالف الجّوي، تركيبة التربة والسطح )في الكواكب األرضية(

بينما  عبارة عن لقاء سيُعَقد بمشاَركة كافّة أعضاء الجماعة وجمهور الزّوار. مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي":

موا جدوَل الَمواِعد في  ستكونوَن منتِجي المهرجان. –أعضاء المجموعة  –م أنت طوا وتنّظِ ألجل ذلك، سيكون عليكم أن تخّطِ

المهرجان، وأسلوَب افتتاح المهرجان، تسلُسل عمليّات َعْرض اإلنتاجات، وختام المهرجان: اختيار النجم اآلتي. كما ذكرنا، 

هة تعليمات فرقسيكون عليكم أن تُْملوا على الطواقم والق الجماعة. ستُعَرض في المهرجان، إنتاجات فِرَ  تُستخدم  موّجِ

 كقاعدة يُعتمد عليها للمصاَدقة على اإلنتاجات التي ستُعرض في المهرجان.
عبارة عن أجسام طبيعيّة و"هاّمة"، تكون موجودة في الفضاء، مثل الكواكب السيّارة،  أجسام سماوية/أجرام سماوية:

 الُكَوْيِكبات، الُمذنّبات، واألقمار.

  :للقيام بالعمل عليماتت

عوا ُمْسبَقاا إلى مجموعات.  ، يمكنكم أن تتوّزعوا إلى أربع مجموعات، بحيث كل مجموعة تكون هي ننصحكم أن تتوزَّ مثالا

 المسؤولة عن أحد مجاالت المسؤولية اآلتية من المهّمة:

  واإلعالن عن المناَسبات: مجموعة العالقات العاّمة ريةجماهالالعالقات  (1

موها، وأن تتأّكدوا من استمراريّة  تواصلة العالقات المعليكم اختيار الجماعة التي ستُشاِرك في المناَسبات التي ستُنّظِ

قَ  ف المهرجان. كذلك، عليكم  بين المجموعة والْفرِّ مة للعُروض، بهدف متابَعة تقدُّم وارتقاء اإلنتاجات على مشارِّ الُمقَدِّّ

 اختيار جمهور الزّوار الذي سيَْحُضر لمشاَهدة المهرجان.

روا أين ستُعَرض، لَمن ومتى ستُعرض. سيكون عليكم تخطيط وتجهيز المواد اإلعالنية،  يجب اإلعالن ُمْسبَقاا وأن تقّرِ

ّوار الذي سيشاهد المهرجان.  بالنشاطات على يد الفرقعن القيام  يمكنكم أن تدعو للمناَسبة جماهيَر وعلى يد ُجمهور الزُّ

ضين للكواكب. أعضاء الفرق –وإضافةً إلى  –عدا عن إضافيّة،   العارِّ
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 للجماعة: مجموعة الباحثين عرضلمناَسبة ال تجهيز مواد لمعلومات علمية، ومواد ُمْلِهَمة،( 2

: عرض تقديمّي،  . أ بحثوا عن فيلم قصير، محاَضرة، ُصَور. اِ عليكم تحضير مواد علمية لتُعَرض أمام الجماعة؛ مثالا

دوا لقاءمصادر لمعلومات ذات صلة.  )أمام الجماعة( النظاَم  من خالله ستعرضوا العرض-سيكون عليكم أن تحّدِ

تمَّ العرض بصورة تسمح ألعضاء الشمسّي: الكواكب، الكواكب القزمة، األقمار، الكويكبات والمذنّبات، وعلى أن ي

تطّرقوا إلى الظروف الكامنة من صفوف الجماعة، باختيار كوكب أو جسم سماوّي آَخر من النظام الشمسي.  الفرق

 اذبية، الغالف الجوي، األشعة، وما إلى ذلك.في هذه األجسام، مثل "قوة" الج

اد على ألجل الجماعة، بما يشمل برنامج المناَسبة، وأن تساعدوا األفر لعرضتخطيط وتنظيم مناَسبة اعليكم  . ب

ر/مقياس لإلنتاج الذي سيكون عليهم عليم فرق عمل، صفحة تالتفكير في كيفيّة تشكيل  ات للقيام باإلنتاج، ومؤّشِ

 تقديمه.

التي ستقوم بتقديم العُروض في المهرجان، ليختاروا الجسَم  هوا وترشدوا، بحسب الحاجة، الْفِرقَ عليكم أن توجِّ . ج

 السماويَّ وأسلوب عرضه في المهرجان.

 التخطيط واألداء في مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" بُمشاركة الجمهور: مجموعة المنتِجين( 3

ْخَرفة والديكور، د، الموقع الجغرافي، يان بعناية وتدقيق: تحديد برنامج المهرجان، جدول الَمواعِ عليكم التخطيط للمهرج الزَّ

مة للعروض في المهرجان.  وجيه، وكذلك طبعاا أن ترافقوا الفرقالت روا في أسلوب إفتتاح المهرجان، ترتيب وتسلُسل المقّدِ فّكِ

ثين، أسلوب عرض اإلنتاجات،  كيف سيتّم اإلعالن عن الفريق الفائز، وعن الطريقة التي سيتّبعها الجمهور ليُْبدي المتحّدِ

مه عن طريق إنتاجات المهرجان.  عن إنطباعات من تالميذ  لجنة تحكيم مؤلَّفةسيحرز كل فريق نقاطاا لقاء اإلنتاج الذي سيقّدِ

ر منذ البداية. إّن الفريق الفائز، هو طبعاا الفريق المقياس الذي حصلت عليه المجموعات -المجموعة، وذلك ِوْفق المؤّشِ

 الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

 : مجموعة الموثِّقينتدوين/توثيق( 4

وثِّقوا مراحَل العمل لمجموعتكم.  أن توثِّقوا – المستند التوثيقيّ ات الُمعطاة في عليمبناءا على الت –سيكون عليكم 

ا نطاَق )مدى( اإلشتراك. وثِقوا الموادَ  المناَسبات التي َعقَْدتُوها في سبيل  وأنتجتموها جمعتموهاالتي  (المعلومات)وأيضا

النشاطات والفعّاليّات اإلعالنية ألجل الجماعة والجمهور، برامَج المناَسبات، المناَسبات نفسها وذلك باالستعانة الجماعة، 

والتعاون فيما بينكم، هذا يشمل كيفيّة التعاُمل مع  امّ ا توزيَع المه، ووثّقوا أيضا بُصَور غوتوغرافية ثابتة )وليس فيديو(

 االختالف في اآلراء.

ا للغرض( مرفَق  ملفّ "ّبِئوه في عَ إلى المستنَد التوثيقّي الذي ستُ  استنادام يُحكتيُنَفَّذ الس هذه الرسالة، بقالب" )ُمعَّد ِخّصيصا

ا في موقع األولمبياد. من المهّم  ، وليس فقط عند االنتهاء منه، فذلك سيساعدكم أن تعبِّئوه أثناء قيامكم بالعملوتجدوه أيضا

 على التركيز والتخطيط بالشكل المناِسب.
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  معايير للتقييم: بناءا عليها سنُْكِسبكم نقاطاا على عملكم

ع في اختيار الجماعة/ات وفرق .1  [%15] العمل التنوُّ

تنفيذ الفعّالية ألجل الجماهير الذين لستم )بصورة عاّمة( على تواصل معهم ضمَن النطاق  ستُْكتََسب نقاٌط عالية لقاءَ 

: إذا عملتم على  التعليمّي في الَمدرسة. مشاركة وإذا أبناء صفّكم فقط، فهذا سيُْكِسْبُكم القليل من النقاط،  مشاركةمثالا

تالميذ من رياض  مشاركة، أّما عبر عاليةفبذلك ستُْحِرزون نقاطاا  )أو صفوف( أُخرى من المدرسة طبقات

ع في المهرجان، ودعوة ضيوف  أطفال/مدارس أخرى فهكذا ستَكسبون نقاطاا أعلى حتى. إنَّ  اختيار جمهور ُزّوار متنّوِ

عات مختلفة وبناء اتّصاالت فيما وجمم مشاركة من خارج إطار المدرسة، سيُْكِسْبُكم نقاطاا عالية. هنالك أفضليّةٌ في

هون إليها.بين  ها، ولكن ليس هناك أهمية لكبر أي مجموعة تتوجَّ

 [%15] مواد لمعلومات علمية .2

 ستُمنحون نقاطاا عالية لقاَء تقديم عرٍض ذي جودة لمواد ذات صلة ومتنّوعة، تشمل كافّة النطاقات، وُمثيرة لالهتمام

روابَط اإلنترنت المتعلِّقة بالَمْوضوعات  الفرقشاِركوا مع . عرضبُكل ما يُخّص النظام الشمسي خالَل مناَسبات ال

 العينيّة وباألجسام السماوية التي اختاروا أن يعملوا عليها.

 [%15] مهرجان "النجم اآلتي في النظام الشمسي" .3

توجيه، وبالطبع هذا سيكون مرفَقاا بخطوٍط لقاَء ال لقاَء مهرجان مشتِمل على زخرفة وديكور مناسَبين، ستُمنح نقاطٌ عالية

مة للعُروض. ستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء  هة تمَّ تسليُمها ُمسبَقاا لألفرقة المقّدِ "مهرجان جمال" من خالله ستُعَرض موّجِ

ح وتُْبِرز الصفات الخاّصة بالجسم السماوّي الُمختار إنتاجات الفتة كذلك إنتاجات من قِبل كل فريق، و وإبداعيّة، توّضِ

ر الذي تُْرفِق المضاميَن العلمية بتوضيحات بصرية جميلة.  من بين ُمجَمل األشياء، سيتأثّر نجاُحكم من المقياس/المؤّشِ

مة للعُروض في المعرض، ومن طابع العالقة المت ألجل الفرق تحددنهس حتى  فرقها بينكم والنواصلة التي ستُْجُروالمقّدِ

من خالله سيتمّكن الُزّوار من التعبير واإلدالء عن أحاسيسهم  مهرجان ستُْكتََسب نقاط عالية لقاءَ مجيء يوم المهرجان. 

روا في أسلوب وكيفيّة إختتام المهرجان: اإلعالن عن الرابحين بأعلى عدد من النقاط،  وآرائهم حول اإلنتاجات. فّكِ

 تمثيل )تقديم( الفائزين.ل ة والفتةوستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء اتّباع طريقة إبداعية وإنتاجي

 [%15] تخطيط وتنفيذ المناَسبات .4

ا  العرضستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء عقد مناَسبات  َط لهما مسبَقاا بحسب األهداف القائمة والبرنامج، وأيضا ومهرجان، ُخّطِ

 يق كامل اإلنتاجاتقمن أجل التيقُّن من تح َمواِعد ومتابَعة مدى تقدُّم الفرق إدارة العمل المشتِمل على جداولعملية لقاَء 

ّوار على مشارف المهرجان ر )مقياس( واستبيان مردودات لُجمهور الزُّ . إضافةا إلى ذلك، إذا قُمتم بكتابة تفاصيل مؤّشِ

ا لقاَء المشاَركة الفعّال ة ألشخاص بعد انتهاء المهرجان، ستُحِرزون بذلك عدداا من النقاط. ستُْكتََسب نقاط عالية، أيضا

 من الجمهور، غير الُمنتمين إلى أعضاء الجماعة في المهرجان.

ع، اإلبداع واإلنتاج، والجماليّات عند نشر الفعّالية .5  [%10] النطاق )المدى(، التنوُّ

اَسبةَ التي تكشف المن ستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء إعالن )نَْشر( أصلّي تمَّ تصميُمه، نُِشَر في عدد من القنوات المختلفة

م   لوسائل إعالم مرئية على اختالفها، هكذا تَكسبون عدداا من النقاط.لجماهير مستهَدفة مختلفة. باستخدامكم المتقّدِ
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 [%20] العمل الجماعي للفريق .6

ا أساسيًّا عند القيام بعمل جماعّي لفريق في مجموعة مشتِركة  يُعتبر توزيع األدوار والمهاّم، بشكٍل واضح وموثَّق، ُجزءا

اٌت تتضّمن اآلراء التي تم ؛ إجراءاراتقرالتّخاذ ال قة جيّدااموثَّ  ستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء إجراءاتد. في األولمبيا

لة اتُِّخذَت من بين وإبداؤها وأسماء األعضاء الذين أبدوها.  اقتراحها عن طريق َوْصف لخيارات مشروحة ومفصَّ

في حين الخيارات غير المشروحة سوف  عدداا من النِّقاط. ستُحِرزونهكذا َع البَْحث، وإمكانيّات مختلفة ُوِضعَت َمْوِض 

 تُْكِسْبُكم قيمةا منخفضة من النقاط.

من األدوات الرقمية في جميع مراحل  ستُْكتََسب نقاط عالية لقاَء استخدام تشكيلة متنّوعة :(%10) استخدام أدوات رقمية .7

: سيقوم ُزّوار المهرجان بتوثيق إنطباعاتهم باالستعانة أو أيّة أداة  جوجل فورمز بمردود سيُبنى عبر المهرجان. مثالا

 أخرى ذات أداء مشابِه.

تاجية واإلبداع، األصالة اإلنلفت انتباه المعلِّمين مرافِقي المجموعات إلى ما يلي: سيكون التشديد في هذه المرحلة على ن

وعند التخطيط للمناَسبات، وتشديد على العمل الجماعّي  واإللتزام بالجوهر، التي سيُْبديها التالميذ عند تجنيدهم ألفراد الجماعة

 لقاَء فعّاليّات بُمقابٍِل مالّي تمنحه عناصرٌ  لن يتمّ إكساب نقاط .)تفعيالت( للطاقم والجهود المبذولة في التحضيرات والتنشيطات

القيام بالتحضيرات والتنشيطات )يُسمح  فيوجهات خارجيّة أو لقاَء مشاَركة فعّالة من قِبَل الهيئة التدريسية للَمدرسة واألهالي 

ا عنهم(، أو لقاَء  الُمتاحة والمتوفِّرة  دّي يفوق الوسائلَ استثماٍر إقتصابتوجيه وإرشاد التالميذ، لكن يُمنع أن تقوموا بالعمل ِعَوضا

 ضمَن إطار المدرسة. للتالميذ بشكل مكثَّف وُمْستَِمرّ 
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َص ألجلكم في  عليكم برفع النشرة األخيرة من المستند التوثيقي، إلى المجلَّد الرئيسي ▪ ،  Google Driveالذي ُخّصِ
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