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 توجيهات للمرحلة الثانية – أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون للمدارس االبتدائية

 

 الطالب والمعلِّمين األعّزاء،

 تواصلون مسيركم نحو المرحلة الثانية من األولمبياد.سنهّنئكم! 

   2023 –الصاروخي  االندفاعمعرض  تحضيرفي هذه المرحلة، سيكون عليكم أن تخططوا وتعملوا على 

MOTOROCKET . ،مجموعات مشتركة كاشتربا صاروخية ةمركب مسابقة لتطوير وتسييرفي جوهر هذا الحدث 

اء ما بين أعض ةالشخصي وللروابطواإلبداع مًعا،  الجماعي هذه المسابقة تناشدكم على اإلنتاج. )انظروا التعريف الحًقا(

 اذه. العمل على إنتاج وإنشاء الطاقة في تكنولوجيا الفضاء، وتعطيكم فرصًة لالندماج في موضوع األولمبياد: فرقةال

رب، للتخطيط المشتَرك، االبتكارات واالختراعات، التجا ، ُيعتبر عمليًة مكثَّفة  ومستمّرة، توفِّر للمشتِركين بها مجااًل العرض

 اإلنتاجات.منّصًة ألجل عرض كمساَبقة جماعّية  سُتقامنهايته  فيالذي و ،نحو األمثل التحسينالتعديل و

يئة انبعاثات غازات الدفُيعتبر التغّير المناخي على وجه الكرة األرضية، ظاهرًة طبيعّية عالمّية يعود سبُبها بمعظمه إلى 

في المرحلة األولى من االختبار، لقد درستم، بحثتم، على يد البشر والناتجة بمعظمها بفعل احتراق الوقود األُحفوري. 

ية عوت  طبيقهاتغييرات؛ وتعلّمتم عن اإلجراءات التي بوسعنا ت لُحدوثّمقتم وتمّرستم، في نشاطات تتعلّق بتغيُّر المناخ، والمؤدِّ

ص واختبار االعتبارات )ألج  شكلبل تقليص الضرر على كوكبنا. خالل المرحلة الثانية من المسابقة، ستقومون بتفحُّ

 ضمن سياق تصنيع وسائل النقل والمواصالت. مدروس( المرتبطة بتحسين اقتصاد الطاقة على كوكب األرض

 ة الروابط التالية:ءرايمكنكم، بُخصوص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مجال المواصالت، ق

https://www.gov.il/ar/Departments/publications/reports/external_costs_of_transportation 

https://www.gov.il/ar/Departments/news/moep_support_over_20m_for_projects_reducing_private_ve
hicles_use 

 

الكرة األرضية  علىحلَّ عدد من المشاكل  –الكرة األرضية  علىتجري  مواقفهو الحال في عّدة  كما –سوف نحاول 

رات بوسعكم رؤية أمثلة مختلفة عاستكشاف وبحث الفضاء. ضمن تمَّ تطويرها  في حياتنا اليومية باستخدام تكنولوجّيا ن التطوُّ

 8N5LuSXU-https://youtu.be/XAاليومية لغرض استكشاف الفضاء، عبر الرابط اآلتي: في الحياة التكنولوجية 

 "settings عن طريق الضغط على "تعريفاتواختيار اللغة المناسبة الخاّصة بالفيلم القصير،  ترجمةالتفعيل لغة ب قوموا)

 (.Subtitles/CCومن ثم اختيار الترجمة 

 

 

https://www.gov.il/ar/Departments/publications/reports/external_costs_of_transportation
https://www.gov.il/ar/Departments/news/moep_support_over_20m_for_projects_reducing_private_vehicles_use
https://www.gov.il/ar/Departments/news/moep_support_over_20m_for_projects_reducing_private_vehicles_use
https://youtu.be/XA-8N5LuSXU
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 وصف المهّمة

الصاروخي  االندفاع لمعرض ،ِفعليّ التطبيق الومن ثمَّ  ،التخطيطخالل المرحلة الثانية، سيكون عليكم في 

"MOTOROCKET "فيها ستقوم المجموعات مختلفة المجموعات المشتركةمساَبقة جماعية من  على التي تشمل ،

 منشآتالصاروخي. التخطيط لل مبدأ االندفاع نقل )سّيارات/صواريخ( تعتمد في عملها على-المشتِركة ببناء منشآت/ وسائل

المواد والوسائل التي ستسمحون باستخدامها، الوقت والموارد والتعليمات الُمهّيأة لفحصها، ستقومون أنتم بتعريفها؛ مثاًل: 

صة لهذه العملية، والمقياس الُمَعّد لتقييم أداءات المركبة/السيارة المعتِمدة على   خي.الصارو االندفاعالمخصَّ

كلة انبعاث ش  مُ  للمجموعات المشتركة أثناء التحضير للمسابقة الجماعية، سوف تعقدون لقاًء أّولّيًا من خالله سوف تعرضون

كنولوجيا إمكانية التعلم من ت ونستعرضثاني أكسيد الكربون الناتج عن المواصالت وهذا في سياق التغيُّر المناخّي، وكذلك 

مون مبادَئ  علىالفضاء بهدف حل القضايا  الصاروخّي وأهمّية هذه  االندفاععمل الكرة األرضية. ألجل ذلك، سوف تقدِّ

موَن أيًضا،  البناء المتوقَّع وعملية التخطيط و برنامج المسابقةالتكنولوجيا بما يرتبط بالنشاط البشرّي في الفضاء. سوف تقدِّ

 المجموعاُت المتنافسة. من

الصاروخي وتكتسبوا أفكاًرا وإلهاًما بشأن أنواع الَمركبات الصاروخية  الندفاعللبسيطة تتعلّموا عن المنشآت امن أجل أن 

 في سبيل بنائها بتعاوٍن جماعّي، يمكنكم مشاَهدة األفالم القصيرة التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=dY-7k9QDSJc 

https://www.youtube.com/watch?v=TfZsGy_q9zA  

https://www.youtube.com/watch?v=c2MAMk4QKV8  

https://davidson.weizmann.ac.il/ar/online/scienceathome/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8

%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8

%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86 

https://www.youtube.com/watch?v=HJJZoekmvCE      :مه المعلِّم/ة   نرجو انتباهكم! يمكن تنفيذ هذا العمل عبر مثال يقدِّ

 

 تعريفات واردة في المهّمة:

 المدرسة المتنافسون في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون. تالميذمنتخب: 

 من المنتَخب، مسؤول عن موضوع معيَّن أو مهّمة معّينة، في إطار المشروع. جزءفريق: 

 المدعّوين للمعرض؛ من أهالي، شخصّيات جماهيرية، وكذلك بالطبع طاقم المعلِّمين وتالميذ المدرسة.جميع ضيوف: 

ًرا في عملية التدريس، ويتنافسون كمجموعات في تخطيط  :مجموعات مشتركة تالميٌذ ال ينتسبون إلى المنتَخب، يتولّون َدو 

  وبناء وسائل النقل الصاروخية.

 من ضمن أعضاء جماعة، يخّططون سوّيًة سيارة/مركبة وبواسطتها يناِفسون في المناَسبة. ميذتال 5إلى  4بين  مجموعة:

الصاروخّي أمام جماعات محتَملة ومساِهمة في  االندفاعَحَدٌث أو مناَسبة فيها يقوم المنتَخب بتقديم موضوع : تأهيليلقاء 

 تجميع وبلورة المجموعات المتنافسة.

https://www.youtube.com/watch?v=dY-7k9QDSJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=TfZsGy_q9zA%20
https://www.youtube.com/watch?v=c2MAMk4QKV8%20
https://davidson.weizmann.ac.il/ar/online/scienceathome/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://davidson.weizmann.ac.il/ar/online/scienceathome/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://davidson.weizmann.ac.il/ar/online/scienceathome/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=HJJZoekmvCE
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موعات المجمن ِقَبل  فعليةالحفل الختامي لنهاية المرحلة الثانية، مناَفسة صاروخية: والمواصالت المسابقة وسائل نقل 

س العملّي في التخطيط، تجربة وتصنيع وسائل نقل  المشتركة لى مبدأ تعتمد عومواصالت والضيوف وتهدف إلى التمرُّ

 الصاروخّي. االندفاع

 شرح تفصيلّي لمراحل المهّمة:

أو  مواصالتو نقل تصميَم وبناء وسائلعلى بأنفسكم وا نوتتمرّ سيكون عليكم أن تختبروا العملي الذاتي:  نالتمر   .1

االستعانة باألفالم القصيرة المذكورة أعاله أو الصاروخي؛ يمكنكم طبًعا  بطريقة االندفاعمركبات، يتّم تسييرها 

موا مركبات/وسائل نقل من إنتاجكم   .الفريدتصمِّ

دوا وتنتقوا جماعًة من التالميذ والتلميذات من فئة/ات أعمار أو عليكم  :التأهيليتنفيذ للقاء التخطيط وال .2 أن تحدِّ

عوهم إلى  االندفاعصف/صفوف معيَّنة من المدرسة وأن يشاركوا بصورة فّعالة في مساَبقة  الصاروخّي، وأن توزِّ

ا  طوا وُتجروا فعلّيً ا من أجل المجموعات )على األقل مجموعات. بعد ذلك سيكون عليكم أن تخطِّ ا تمهيدّيً لقاًء تعليمّيً

ف والتعامل مع المواضيع اآلتية: 5  مجموعات(، الغرض منه هو التعرُّ

 عرض المشكلة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال المواصالت، ضمن سياق قضية التغيُّر المناخّي. .أ

 كرة األرضية.استخدام تكنولوجّيات فضاء تسعى لحل مشاكل على ال .ب

الصاروخي؟ ما هو مبدأ عمله الِعلمي/التقني؟ ما هي التكنولوجّيا التي  االندفاعالصاروخي: ما هو  االندفاع .ج

 الصاروخّي؟ االندفاعُتطبِّق مبدأَ 

يمكنكم أن تضيفوا للّقاء التعليمّي وسائَل أُخرى، مثل: أفالم . شرائح عرضالمضامين من خالل  عرضسيكون عليكم 

يمية؛ ، على سبيل المثال: محطات تعلالتأهيلوأمثلة عملّية توضيحّية. ُيسمح لكم اختيار طابع/نمط ومبنى لقاء قصيرة 

 أي مبنى آَخر يخطر ببالكم.محاَضرة + فّعالّية أو 

وأن تراِفقوا المجموعات المتنافسة فيما بينها، وأن  فرقعليكم أن تتوّزعوا إلى مراَفقة وتوجيه المجموعات:  .3

 تساعدوها في المهّمات التالية:

 الصاروخي. االندفاع، تعتمد في عملها على ومواصالت بناء مركبة أو وسيلة نقل .أ

نات التالية: .ب  إنشاء صفحة معلومات حول السيارة/المركبة، تحتوي على المكوِّ

 المواصالتالنقل واسم وسيلة . 1

ف لنمط . 2  التي بنتها المجموعة والمواصالت الصاروخّي في وسيلة النقل االندفاعَوص 

 .الندفاعاالصاروخي بما يتعلّق بالطاقة المتطلَّبة للقيام ب االندفاعوصف إليجابيات وسلبيات استخدام  .3

يمكن لعمليََّتي المراَفقة والتوجيه أن يتّما كجزء من اللقاء التحضيرّي أو عبَر لقاءاٍت منفردة بين أعضاء المنتخب 

 .المشتركة والمجموعات

سيكون عليكم اإلعالن عن المعرض عن طريق مواد إعالنية متنّوعة، وأن تنشروها في شّتى النشر واإلعالن:  .4

 القنوات اإلعالمية.

ناء االنتهاء من التدريس، البِ  بعد – "MOTOROCKET 2023الصاروخي  االندفاع"معرض  إنتاج وتقديم .5

طوا ، عليكم المشتركة في التعامل مع المجموعات نوالتمرُّ  المجموعات  معرضوتعملوا على تسيير أن تخطِّ
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م المجموعاُت وسائلَ المشتركة يما فصاروخية وتتنافس اندفاع /مركبات ومواصالت نقل ، والذي من خالله ستقدِّ

لوا، من أجل المجموعات المتنافسة، مقياًسابينها ي سُتكِسب الت األقسام المميزةيشمل على  للتقييم . عليكم أن تشكِّ

 لكيفّية القيام بعملية التحكيم )التقييم(. المركبة أو وسيلة النقل المجموعات أقصى عدد من النقاط وأن تخّططوا

 ، ستفوز في المساَبقة. عليكم أنالمقتَرح المقياس، التي ستحصل على أعلى حّد من النِّقاط بحسب والمواصالت

نقترح عليكم أن تدعوا للمعرض أهالي، شخصيات  لمعرض.ل د دقيقيموا دعوًة مع برنامج وجدول َمواعِ ظِّ تن

 ، وبالطبع أيًضا فريق المعلِّمين وتالميذ المدرسة.عاّمة

سيكون عليكم، في إطار المعرض، أن أفالم قصيرة عن المركبات إلى قناة اليوتيوب الخاّصة بالمعرض:  تحميل .6

روا فيديو عن المركبات/وسائل النقل  كها وسفرها؛ انتبهوا إلى أّن كل والمواصالت تصوِّ الصاروخية أثناء تحرُّ

( جميَع upload) ُتحّملوافيلم قصير عليه أن ُيظِهر أيًضا ورقة معلومات حول المركبة الصاروخية. عليكم أن 

 30متد حتى ت ألجل المعرض. انتبهوا أّن ُمّدة كل فيلم قصيرة ستقومون بإنشائهااألفالم القصيرة إلى قناة يوتيوب 

 ثانية.

زوا المواَد التوثيقية التي جّمعتموها خالل كل مراحل  عليكم :MOTOROCKET 2023إنتاج نشرة  .7 أن تركِّ

ح في تتّمة المستَند.  صة لهذا الغرض، حسبما هو موضَّ عليكم أن تسلِّموا، كنتاٍج نهائّي المهّمة، في نشرٍة ُمخصَّ

 التي فيها توثَّق جميُع مراحل المهّمة.للمرحلة الثانية، الرابَط إلى النشرة 

 التي ستفوز بالمرتبة والمواصالت النقل المركبة/وسيلةصاروخية: ال والمواصالت مهّمة تصميم وسيلة نقل .8

كون لكم مصدَر إلهاٍم لتصميم وسيلة ت، سالمجموعات المشتركةألجل  ستشكلونهفي المعرض الذي األولى 

ل للمهّمة، عبر توجيهات العمل في تتّمة  شرحاألرضية. سُيوفَّر لكم مواصالت مستقبلية على سطح الكرة  مفصَّ

 المستند.

 توجيهات ألداء العمل:

من الجدير لكل عضو من المنتَخب االندماج في أكثر من  هأنّ  ،. نرجو انتباهكمفرق عملالمنتخَب إلى  تقسمواننصحكم أن 

 فريق عمل واحد.

 واإلعالن عن المناسبات بين المجموعاتفريق العالقات  .1

": MOTOROCKET 2023الصاروخي  االندفاعسيكون عليكم التخطيط إلى نشر اإلعالن المتعلِّق بـِ "معرض 

روا ية تتضّمن جدوَل مواعوالتحضير لدع بمعنى أّن عليكم د، برنامج المعرض، ومواد إعالنية أخرى. عليكم أن تقرِّ

 مواصالتوال النقل افًة إلى المجموعات التي ستقوم بعرض المركبات/وسائلضباإلأين، إلى َمن، ومتى، سيتمّ عرضها. 

 ، مثل أهالي، معلِّمين، تالميذكجمهورالصاروخية، من المستحَسن بشدة أن تدعوا إلى مناسبة المساَبقة ضيوًفا آخرين 

ل أن تنشروا في الشبكات االجتماعية   إنتاجات المعرض.مدارس ... إلخ. بعد انتهاء المعرض، من المفضَّ

 فريق لتخطيط وتصميم لقاء تعليمّي تمهيديّ  .2

 أكثرها أهمّيًة، والتي بواسطتها ستعرضونَ  رأيكم، التي تبدو لكم وحسب العلمية عليكم أن تختاروا وتجهِّزوا الخلفية

أكسيد  عاثات ثانيالصاروخي، تغيُّر المناخ وبشكل خاّص انب االندفاعالمتعلقة ب عَ المواضي المجموعات المشتركةأمام 

 .التأهيلالصاروخي عبر لقاء  االندفاعالكربون الناجمة عن المواصالت، أهمّية إيجاد ُحلول لهذه المشاكل، وقضية 

روا   .لمشتركةمجموعات اتعاُون مع تالميذ أعضاء الالعملّي بال الى جانب النشاطستعملون على تقديمها،  خلفية علميةفكِّ
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ع المتنافسة:  المشتركة للمجموعاتإرشاد ومراَفقة  فرق .3 تساوي عدَد  فرقالمنتَخُب إلى أعضاء سوف يتوزَّ

مركبة   صنع(. مهّمة كل فريق هي توجيه ومساَعدة المجموعة في أو أكثر 5المجموعات المشتِركة في المعرض )من 

ح  االندفاعتعتمد في عملها على  الصاروخي، وسُيرَفق هذا بورقة معلومات عن وسيلة النقل الصاروخية، كما هو موضَّ

 أعاله.

 MOTOROCKETالصاروخي  االندفاعمعرض  إعدادفريق  .4

 موا ترتيب أدوار المتكلِّمين، وطريقة عرض المركبات  المعرضأن تجهِّزوا برنامَج  عليكم دوا وتنظِّ وقواعده، أن تحدِّ

 المعرض. المشاركة فيالتي  للمجموعات المشتركةالصاروخية، 

  روا الُعّدة  المجموعاتعليكم أن تعيِّنوا موعًدا ومكاًنا للّقاء، أن تتأّكدوا من مشاَركة وتعاُون في المسابقة، وتحضِّ

 واللوازم التي سُتستخدم أثناء المساَبقة.

  ة.الصاروخي والمواصالت لمركبة/وسيلة النقليشمل خصائَص تقيِّم أداء ا تقييم بناء مقياسِاعملوا مًعا على 

  نة َق معاييَر معيَّ الذي  لمقياساوها مسبًقا ضمَن محّددتكنتم قد عيِّنوا هيئَة تحكيم، والتي ستقوم بفحص المركبات ِوف 

قة، لعرض الَمركبات الفائزة!مبنيت روا بطريقٍة مثيرة أو مشوِّ  وه. فكِّ

 فريق توثيق وتصوير .5

  قدوم المعرض  ، قبلالصور الفوتوغرافية لجميع الفّعالّيات واللقاءات التقاطسيكون فريق التصوير هو المسؤول عن

وورقة  هاعملالصاروخية أثناء والمواصالت كذلك، عليكم أن تصّوروا في الفيديو المركبات/وسائل النقل وأثناَءه. 

مناسبة ب ستنسؤونهاديو القصيرة الخاّصة بها إلى قناة يوتيوب أفالم الفي لواُتَحمِّ وأن  ،المعلومات حول المركبة

لواعلى األفالم التي المعرض.  فة على أّنها "خاّصة" بحيث فقط َمن يمتلك رابًطا  سُتَحمِّ إلى هذه القناة، أن تكون معرَّ

 مباشًرا إليها يمكنه مشاَهدتها.

 لمنظومة النشرات توثيق مهمة المرحلة الثانية في نشرة عليكم SMORE ّجميع توثيق  . في هذه النشرة سيتم

، لكي نتمّكن من أخذ انطباع عن المعرض، التنظيم المسَبق المتنافسةالمنتَخب والمجموعات  ونواتجمراحل المهّمة 

نات أو  قبلأن تفحصوا  عليكمالتي اشتركت. نقترح  المجموعاتله، وعن  أي مرحلة من المهمة، ما هي المكوِّ

حصلوا على أعلى تنرجو انتباهكم إلى أهمّية تعبئة جميع بنود النشرة لكي التفاصيل التي عليكم توثيقها في النشرة. 

أة لتعملوا عليها باستخدام  روابط للمرِشدين باللغة العبرية أمامكمإلى المعلِّمين: عدد من النقاط.  ة منظومُمَهيَّ

SMORE : 

https://digitalpedagogy.co/2013/07/19/smore-%d7%a2%d7%9c%d7%95
%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f/ 

عتمد في ت ومواصالت تصميم وسائل نقل سيكون عليكم مواصالت صاروخية:نقل وفريق تنفيذ مهّمة لتخطيط وسائل  .6

ض الذي في المعر . إّن المركبة التي ستفوز بالمرتبة األولىسطح الكرة األرضيةالصاروخي فوق  االندفاعأدائها على 

 الكرة األرضية. على، ستكون لكم بمثابة إلهام للتخطيط لوسائل مواصالت مستقبلية شأُتموهأن

ا، وبالتفصيل قدر اإلمكان، مبنى وسيلة  .أ المواصالت استناًدا إلى مبدأ عمل المركبة التي النقل وِصفوا كالمّيً

ا ، واَضيفوواصالتوالم النقل الصاروخي في المركبة/وسيلة االندفاععمل فازت بالمسابقة. اُذكروا نمَط 

ا  روا وناقشوا فيما بينكم حول  االندفاعيصف كيف يعمل هذا النمُط من رسًما توضيحّيً الصاروخّي. كذلك، فكِّ

 .كوكب األرض علىالطاقة  اقتصادقد ُيؤّدي استخدامها إلى تحسين المركبة بحيث  كيف يمكننا تحسين

https://digitalpedagogy.co/2013/07/19/smore-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f/
https://digitalpedagogy.co/2013/07/19/smore-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f/
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المواصالت التي اقترحتموها. ألجل تحقيق ذلك، اُذكروا النقل ووسيلة فعلي لمًعا مدى جدوى تصنيع  افحصوا .ب

ا المواصالت هذه. تطّرقوا في إجابتكم، أيضً النقل وع وسيلُة نَّ جميَع االعتبارات التي يجب تناولها قبل أن ُتصَ 

 الكرة األرضية. علىالطاقة  اقتصادإلى االعتبارات المرتبطة بتحسين 

المواصالت التي اقترحتموها، واّتخذوا قراركم النقل وإنتاج وسيلة  ِاطرحوا اّدعاءات تدعم أو تدحض .ج

ل تصنيع وسيلة  ل.المواصالت التي خّططتم لهاالنقل وباإلجماع: هل ُيفضَّ  ، وعلِّلوا قراركم بشكٍل مفصَّ

موا  .د النقل لوسيلة  (LOGOرمز تسويقي )اعطوا اسًما لوسيلة المواصالت التي طّورتموها، وصمِّ

مز الرالمواصالت التي تعكس خصائصها وممّيزاتها الهاّمة. عند إجابتكم على البند )أ(، اُذكروا الشرح عن و

 موه.الذي صّممتُ  التسويقي

مذكورة في الالئحة أدناه. نرجو انتباهكم أّن عند انتهاء المهّمة، سيكون عليكم إلصاق هذه الالئحة  ،التفاصيل حول المهّمة

 لها في النشرة. في المكان الُمَعدّ 

 

 الصاروخي االندفاعمواصالت تعمل بنقل و : التخطيط لوسيلة1الالئحة 

 الرمز التسويقي+ المواصالت الصاروخية النقل واسم وسيلة  .أ

 المواصالت:النقل و وصٌف كالمّي لوسيلة

 

 الصاروخي: االندفاعرسم توضيحّي يصف كيف يعمل نمُط         

 

المواصالت. اُذكروا وِصفوا، االعتبارات المختلفة، وتطّرقوا في والنقل فحص ودراسة جدوى تصنيع وسيلة  .ب

 الكرة األرضية. علىالطاقة  اقتصادجوابكم أيًضا إلى االعتبارات المرتبطة بتحسين 

 

 

النقل ادعاءات تدعم تصنيع وسيلة  .ج

 الصاروخي االندفاعالمواصالت التي تسير بو

المواصالت التي والنقل ادعاءات تدحض تصنيع وسيلة 

 الصاروخي االندفاعتسير ب

 

 

 

 

  :مع تعليلقرار 
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 المنتَخب توزيع األدوار والمهّمات بشكٍل واضح وموثَّق، ُيعتبر جزًءا ذا أهمّية من أجل نجاح :التعاون والعمل الجماعي .7

 لقاءات هاّمة للمنتَخب، وأن تصفوا المواضيَع الرئيسية التي ثالثةالمشتِرك في األولمبياد. عليكم أن توّثقوا على األقل 

 أمامكم لوائح فيها يمكنكم توثيقوكيفّية تعاملكم معها. وها مجهتاوالرأي، الصعوبات التي  اختالفاتُطرحت أثناءها، 

 وأدوار األعضاء المشتِركين في المنتَخب: نوعّية وطابع هذه اللقاءات

 : عمل جماعيّ 2الالئحة 

رأي/صعوبات  اختالفات مواضيع اللقاء وأهدافه تاريخ اللقاء

 خالل اللقاء ظهرت

كيفية مواجَهة 

في  االختالف

 الرأي/الصعوبة

    

    

    

 

 : توزيع األدوار والمهّمات3الالئحة 

 والمهّماتاألدوار  اسم عضو المنتَخب

  

  

 

 لنتاجافي هذه المرحلة، التشديد والتركيز سيكون هنا على  نرجو انتباه المعلِّمين متولِّي قيادة المنتَخبات إلى ما يلي:

، لمعارضل، التخطيط المجموعات المشتركة، التي سيكتشفها التالميذ خالل عملية تعيين أعضاء وتميز األفكارواإلبداع، 

ا نشاطات مدفوعة م . لن نكسبكم نقاًطا مقابلَ والنشاطات لسير العملالعمل الجماعّي، والجهد الذي ُبذل في التحضيرات  الّيً

ل من ِقَبل الهيئة التدريسية للمدرسة واألهالي في التحضيرات  بإرشاد  )ُيسمح والنشاطلجهات خارجية أو في حال تمَّ التدخُّ

ميذ فوق إمكانيات الوسائل الُمتاحة للتالي ماليظر القيام بالعمل ِعَوًضا عنهم(، أو مقابل استثماٍر ولكن ُيح التالميذ،وتوجيه 

 بصورة مستمّرة في إطار المدرسة.

البنود التي من المفتَرض أن تظهر في النشرة. ِافتحوا الرابَط التالي لكي تتعلّموا  جميعُ  التاليَتظهر في الرابط مبنى النشرة: 

 motorocket-https://www.smore.com/h3d51-2023 :حول مبنى النشرة

 :إلحراز النقاط تقييم مقياس

https://space.iasa.org.il/elementary/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%
d7%91-%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%
d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%
d7%a4%d7%a8-2/ 

 

 

https://www.smore.com/h3d51-motorocket-2023
https://space.iasa.org.il/elementary/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/
https://space.iasa.org.il/elementary/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/
https://space.iasa.org.il/elementary/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/
https://space.iasa.org.il/elementary/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/
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 إجراءات التسليم

 تسليم الرابط إلى النشرة، عبر االستمارة اآلتية:عليكم 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewzzlQd148GzrYMW4QWz80YvqG587

/viewform7YKyw_Wgm49xxc5iXqA 

. 13:00، حتى الساعة 23/2022األول من شهر شباط لسنة ، 1.2.23هو  الناتج من العملّن التاريخ النهائي لتسليم إ

 بعد انتهاء هذا الموعد، سُيغلَق رابط استمارة التسليم.

 بالنجاح الباهر،

 فريق األولمبياد

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewzzlQd148GzrYMW4QWz80YvqG5877YKyw_Wgm49xxc5iXqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewzzlQd148GzrYMW4QWz80YvqG5877YKyw_Wgm49xxc5iXqA/viewform

