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 المحتوى المستمر للمنسحبين بعد المرحلة الثانية من أولمبياد الفضاء للمدارس االبتدائية

 

 ة الدقيقةناظريمهمة البحث الت

لذي ي، أي البحث اناظرنقترح عليكم مواصلة البحث والتعرف على نظامنا الشمسي. تتعامل المهمة التي نقدمها لك مع البحث الت

 واحدة على األقل.صفة يحاكي بيئة المريخ في 

تعّرفتم على مهمة مارس إسرائيل وسمعتم حتى محاضرة رائد الفضاء ليعاد  في المرحلة األولى من األلعاب األولمبية،

دولي يعمل من خالل مهمة تصوير )مهمة  مارس إسرائيل هو برنامج بحث علمي(. 10:03 دقيقة) اإلفتتاح في يوسف

تكار الفضاء اإلسرائيلية في وزارة االب كجزء من البرنامج، عقدت وكالة ية( نحو االستيطان المستقبلي على المريخ.ناظرت

 مهمة تماثلية لمحاكاة بعثة بشرية إلى المريخ. (OeWF)ي الفضاء النمساو والعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع منتدى

. تمت المهمة من أجل تطوير الوسائل والعلوم وراء 2021نوفمبر  -أكتوبر المهمة، كما ذكر، تمت في جرن رامون في

 البشرية والروبوتية. مهمات الكواكب

 ي؟ناظرما هو البحث الت

 هو نفس ظروف بيئة خارج كوكب األرض.  أحد الشروط على األقلي على بيئة بحثية يكون فيها ناظريحتوي البحث الت

، تم اختيار جرن رامون بإعتباره المكان األنسب في العالم ألداء 20أمادي -: في مهمة مارس إسرائيل على سبيل المثال

ريخ. الظروف الخاصة التي يميزها جرن رامون: المهمة، نظًرا ألنه يتمتع بخصائص مماثلة لتلك الموجودة على كوكب الم

الصحراء الجافة والقاحلة، واالختالفات الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل توفر محاكاة جيدة للظروف على 

كوكب المريخ، حيث ترتفع درجات الحرارة نهاًرا وتنخفض لياًل. كما أنه يوجد في جرن رامون بيئة ممتازة للتدريب 

 جيولوجي، مع ظروف تربة مشابهة لتلك الموجودة في المريخ. ال

 

 

 

 

 

 

 محاكاة المريخ )من موقع وكالة الفضاء(

https://bit.ly/3oYY3qV
https://bit.ly/3oYY3qV
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 ي ليتم تنفيذه في منطقة جون رامون، والذي يحاكي بيئة المريخ.ناظراقترحوا مشروع بحث ت

 مهام المرحلة

هو السؤال أو األسئلة التي تستند إليها المهمة. يمكن أن تكون حددوا بالضبط ما تريدون اختباره في المهمة، ما تعريف المهمة:  ● 

مهمتكم مهمة علمية أو مهمة تقنية )على سبيل المثال، بناء منتج/آلة /روبوت ألداء العمليات على كوكب المريخ( أو مهمة 

 اجتماعية )على سبيل المثال: فحص سلوك مجموعة من األشخاص في عزلة بمرور الوقت(.

خططوا لمهمتكم مًعا. اشرحوا كيف ستؤدونها وما هي الموارد التي تحتاجونها ألدائها. حددوا ما هو العامل البحث: مجموعة  ● 

المؤثر الذي ستغيرونه وما هو العامل المتأثر. خططوا لكيفية قياس كل عامل من العوامل. حددوا الظروف البيئية التي ستؤدون 

 المهمة في ظلها.

 ذلك ممكًنا، فال تترددوا في إكمال مهمتكم وتوثيق نتائجكم.: إذا كان النتائج  ●

الذي اخترتموه في سياق كوكب المريخ. كيف سيساهم بحثكم في دراسة المريخ؟ لماذا من المهم  أهمية سؤال البحثحددوا  ● 

 القيام بذلك؟

ماسك كجزء من وفد أول  ر ايلونمبادالتي يقودها ال SpaceX تستعد للشروع في مهمة شركة 2035حوالي عام  ●

 المريخ. الوقت المقدر الذي ستستغرقه مركبة فضائية مأهولة للوصول إلى المريخ هو فضاء سيتم إطالقه إلى لرواد

نافذة اإلطالق التالية، أي  حوالي سبعة أشهر في كل اتجاه والبقاء على المريخ لمدة عام إضافي حتى الوصول إلى

الموارد في هذه المهمة ، وبالتالي فإن الطموح هو إنشاء  ا. سيتم استثمار الكثير منرحلة مدتها سنتان ونصف تقريبً 

 مستعمرة دائمة هناك.

 في سياق بحثكم؟ 2035البحثية التي لديكم لوفد رواد الفضاء الذين سينتقلون إلى المريخ في عام  لتوصياتما ا

 

ة إخبارية علمية )رسالة إخبارية( في منصة الرسائل اإلخبارية : قوموا بتحرير اإلجابات على جميع األقسام في شكل نشرتحدي

SMORE  للعمل مع  روابط ألدلة عبريةأو أي منصة أخرى تختاروها إلنشاء رسالة إخبارية. فيما يليSMORE. 

 

 مهمة االثراء:

. نعتقد أن هذا 20مهمة أمادي طورتها وكالة الفضاء اإلسرائيلية بمناسبة يةناظربلعبة تأنتم مدعوون لتشكيل فريقكم الفضائي 

 النشاط سيثري معرفتكم بالمهام التناظرية.

 

 بالنجاح الكبير في رحلتكم للتعرف على المجرة!

 فريق أولمبياد الفضاء لوكالة الفضاء اإلسرائيلية

 


