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2022 ديسمبر 3  

 23/2022سم رامون لسنة إأولمبياد الفضاء للمدارس اإلعدادية على 

  توجيهات استعداًدا للمرحلة الثانية

 إلى أعضاء المنتخبات األعّزاء،

 !23/2022الفضاء على اسم رامون لسنة نهّنئكم لوصولكم للمرحلة الثانية من أولمبياد 

من ضمن . (Spaceship Earthتحضير مهرجان أفالم جماهيرّي ) عليكم خالل المرحلة الثانية من األولمبياد

لفالم صصير  حول ااألنظمة واألجهز  لف  محةة ألبين تالميذ وتلميذات المدرسة تقومون بتنظيم مساَبقة المهرجان سوف 

ّمن مناَسبة مليئة بالنشاة واألحداث وتتضستكون الفضاء الدوليةا. يشّكل مهرجاُن األلفالم الحفَل الختامّ  للمرحلة الثانية: 

َولية، ولف  ا مسابقة أحاج قصير ، الأللفالم ا، عرض تفاعلية، محاضر  كلمات ترحيبية ة ُيعلن لنهايعن محةة الفضاء الدُّ

متنالفسة، . عدا عن المجموعات الأن شئتم ،مضاميَن إضالفّية تدمجوا لف  المهرجانعن الفيلم القصير الفائز. بالةبع يمكنكم أن 

ل أن تدعوا للمهرجان أكبر عدد ممكن من الضيوف اآلخرين، مثل ُةاّلب مدارس، أهال ، ألفراد عائلة، معلِّمون،  يفضَّ

 .شخصّيات عاّمة، وأصدصاء

 

ل لف  تتّمة المستَند، سيكون عليكم تسليمها على شكل  نواتج ،  5.2.2023 ، حتى تاريخنشرةالمرحلة الثانية، الت  سُتفصَّ

 .13:00حتى الساعة 

 )يحتاج ذلك أن تتسّجلوا إليه مّرً  واحد (: smoreلك  تتمّكنوا من إنشاء النشر  سيكون عليكم استخدام الموصع 

https://www.smore.com 

 

 تعريفات

 .23/2022تالميذ المدرسة المتنالفسون لف  أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون لسنة منتخب: 

 جزء من المنتَخب، مسؤول عن موضوع معيَّن أو مهّمة معّينة، لف  إةار المشروع.فريق: 

ون إلى مهرجان األلفالم :جمهور  .Spaceship Earth جميع المدُعوُّ

 ألجهز االنظمة او اعن  سوّيًة على تجهيز لفيلم صصير يعملون، لفرصة مشتركة لف  المسابقةتالميذ ضمن أعضاء  5إلى  4بين  مجموعة:

َولية، ويشاركون لف  مسابقة األلفالم القصير  لف  المهرجان.  لف  محّةة الفضاء الدُّ

 سة.المجموعات المتنالف تكتلَحَدٌث أو مناَسبة لفيها يقوم المنتَخب بتقديم موضوع محةة الفضاء الدولية، ويساهم لف  : تأهيليلقاء 

 للمرحلة الثانية، ولفيه سُتعرض األلفالم القصير  وسيتّم اختيار الفيلم الفائز. الحفل الختام مهرجان األفالم: 

 

 

https://www.smore.com/
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 وصف المهّمة

أّن الكر  األرضية ه  بمثابة مركبة لفضائية  إلىتتةّرق ( Spaceship Earth’ )الفضاءكوكب األرض سفينة ’  لفكر

، م وتناُسق، مع استهالٍك حكيم لموارد الكوكببتناغُ  لف  أعمالهم أن يتعاونواها سيكون على سكانء. ضخمة تسيُر لف  الفضا

 .على صيد الحيا تهم وضمان بقاء السّكان هذا حرًصا على رلفاهيّ و

ُتعتبر محةة الفضاء الدولية أكبر صمٍر صناعّ  بنتُه البشرّية. تتألّف المحةة من عّد  أنظمة، ُكلٌّ منها يلّب  حاجًة معيَّنة 

 تشّكل أنظمُة وأجهز  محةة الفضاء مثااًل لألنظمة المتوصَّع ُوجودها لف  مركباٍت لفضائّية مستقَبلّية،ألعضاء الةاصم وللمهّمة. 

ف لذلك الوه  كذلك موجود ٌ اليوم لف  الكر  األرضية بنفسها.  مستوةنات تقع خارج الكر  األرضيةإلنشاء واستدامة  تعرُّ

. Spaceship Earthأن يجعلنا ندرك بشكل ألفضل ماهّيَة أنظمة من شأنه على أنظمة وأجهز  محةة الفضاء الدولية 

صة، نظام التزويد بالةاصة الكهربائية، نظام المياه، نظام أمثلة عن أنظمة لف  محّةة الفضاء الدولية: نظام إنتاج الةا إليكم

نظام  ،تولفير األكسجين وإزالة ثان  أكسيد الكربون، نظام التكييف الهوائ ، نظاٌم ِعلمّ  )مختبرات(، نظام تولفير الغذاء

َكن التحريك والتحكم لف  المسار، نظام النظالفة الصحية )االستحمام والمراحيض(، أجهز  اللياصة البدن  النظام، ية، النظام السَّ

ْسو وااللتحام، نظام السير لف  الفضاء.  الةب  واإلسعاف األّول ، نظام التخزين، نظام الرَّ

 أمامكم نقاة انةالق جّيد  ألجل القراء  حول مبنى المحّةة وحول أنظمتها المختلفة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8
%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

كل مجموعة تالميذ مشتِركة لف  المساَبقة، أن تختاَر نظاًما واحًدا موجوًدا داخل محةة الفضاء الدولية، وأن  سيكون على

 اآلتية: مع االعتباراتُتِعدَّ لفيلًما صصيًرا يصف هذا النظام 

  َوْصف لمبنى النظام .1

 وظائف النظام .2

 لتشغيل النظامالةاصة المهيَّأ  -مصادر .3

 دراسة جدوى استخدام هذا النظام لف  الكر  األرضية: .4

 ؟هل، وكيف، يمكن االستفاد  من ُوجود هذا النظام على سةح الكر  األرضية .أ

)لف  النظام  حول استخدام الةاصة بصور  لفّعالة ومفيد  استخدام لفّعال للةاصة: يجب ةرح لفكر  أو ألفكار .ب

 الكر  األرضية علىالمذكور( 

دة حتى ُمّدة كل فيلم محدويمكنكم أن تقترحوا لف  الفيلم القصير ألفكاًرا تهدف لتحسين النظام القائم لف  محةة الفضاء. 

َصة  ،( جميع األلفالم الت  سُتنَتج ِضْمَن إةار المهرجانupload) تحميل. سيكون عليكم دقيقتين إلى صنا  يوتيوب مخصَّ

 مشاهدتها من يتمكن ال بحيث ،(unlisted)ا مسجلة غيرا أنها على القنا  هذه على تحميلها سيتم الت  األلفالم تعيين يجب للمهرجان.

 .لها مباشر رابة لديه من سوى

ضو  من ع عمل عند بدء التحضيرات للمرحلة الثانية. بوسع كل عضو أولفرق ننصحكم بصفتكم منتخًبا، التوّزع إلى 

 يساهم أو تساِهم أكثر لخدمة العمل الجماعّ . ذلك هوواحد، وبالمنتَخب، االنضمام إلى أكثر من لفريق عمل 

 

ل لمراحل المهّمة  شرح مفصَّ

  التخطيط للعمل وإنشاء المجموعات أ.

 قسيمتد، يالتخةية المناسب لمراحل العمل، هو المفتاح إلنتاج مهرجان ألفالم ناجح. على التخةية أن يتضّمن جدوَل َمواعِ 

أو صفوف معيَّنة من المدرسة، أو  ةبقات أجيالعليكم تحديد وانتقاء تالميذ أو تلميذات من عمل. ال لفرق وتحديدألدوار، ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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جماعات أخرى من خارج المدرسة؛ مثاًل: أشخاص بالغون، شبيبة، ُسّكان إسرائيل أو سّكان ُدَول أُخرى، معنّيون لف  

 مل.االشتراك بمسابقة األلفالم، ومن ثمَّ عليكم توزيعهم إلى مجموعات ع

 التخطيط والقيام بلقاء تحضيريّ  ب.

ا لجميع المجموعات ) ا تمهيدّيً مجموعات على األصل(،  5لف  المرحلة التالية سيكون عليكم أن تخّةةوا وَتعقدوا لقاًء تعليمّيً

لف  سياق محّةة الفضاء الدولية واألجهز  واألنظمة الت  تبنيها.  SPACESHIP EARTH لفكر  ُبْغَيَة التعّرف على

عروض وألفالم صصير ، شرائح عرض. يمكنكم إضالفة وسائل أخرى للقاء التعليم ، مثل: عن ةريق  يجب عرض الموضوع

مثال: محةات تعليمية، محاضر  مع نشاة، أو أي مبنى  ،. يمكنكم اختيار خصائص ومبنى اللقاء التحضيريتوضيحية

حوا لهم سيكون عليكم أن تشرحوا عن ماهّية مسابقة األلفال يخةر ببالكم. هوا المشتِركيَن نحو الَمراِجع وأن توضِّ م، أن توجِّ

موا خالل اللقاء  اِركوا ، وشوالتحكيم لتقييمالمعاييَر  التحضيريكيف يمكنهم البحث عن مزيٍد من المعلومات. كذلك، صدِّ

قاَء لالالمجموعات لف  تنبُّئكم الذي أجريُتموه حول محةة الفضاء لف  المرحلة األولى من األولمبياد. عليكم أن توّثقوا 

 ولقاءاتكم كمنتخب، كما هو مشروح بالتفصيل الحًقا. التحضيري

  مراَفقة وتوجيه المجموعات ج.

تعمل على مرالَفقة المجموعات المتنالفسة. عليكم أن تساعدوها لف  تحديد واكتشاف مصادر  لفرقإلى  تتوزعواعليكم أن 

يمكن لعمليََّت  المرالَفقة والتوجيه، أن ُتنّفذا كُجزء من اللقاء المعلومات )المراجع( ذات الصلة وإعداد األلفالم القصير . 

والمجموعات. عليكم توثيق كالّفة لقاءات المرالَفقة بين أعضاء المنتَخب  أو خالل لقاءات ُتجرى على انفراد التحضيري

 والتوجيه.

 التعاون والعمل الجماعي د.

يكم أن عل ك لف  األولمبياد.التقسيم الواضح وتوثيق األدوار والمهّمات، ُيعتبران ُجزًءا هاّما من أجل نجاح المنتخب المشترِ 

 هرتظ، أن تصفوا المواضيَع الرئيسية، إختاللفات الرأي والصعوبات الت  توّثقوا ثالَث لقاءات هاّمة للمنتخب على األصلّ 

 أثناءها وكيف صمتم بمواجهتها. إليكم هذه اللوائح الت  يمكنكم لفيها توثيق نمَة هذه اللقاءات وأدوار األعضاء لف  المنتخب:

 

إختالفات الرأي   مواضيع وأهداف اللقاء تاريخ اللقاء

 والصعوبات أثناء اللقاء

كيفّية التعامل مع إختالف 

 الرأي/الصعوبة

    

    

    

 

 األدوار والمهّمات اسم عضو المنتَخب
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 النشر واإلعالن هـ.

ةلَب  أن تنشروا بوسعكم مشتِركين لف  المسابقة. ضم ، الغرض منه هوةلب عروض إعالنّ  )دعو ( تجهيزسيكون عليكم 

بما يشمل صنوات اإلعالم اإلجتماعية. عليكم أن تجهِّزوا مواًدا إعالنية متنّوعة، بما يشمل دعوً   العروض لف  صنواٍت مختلفة

ه إلى ِعّد  جماهير وسُتنشر لف  مختلَف القنوات اإلعالمية. عليكم أن تجّهزوا دعوً   للحضور إلى مهرجان األلفالم الت  ستوجَّ

 مَ اصة بالةبعو، شخصّيات عاّمة، األهلرح عليكم أن تدعو للمعرض نقتد دصيق للمهرجان. يتشمل على برنامج وجدول مواع

 المعلِّمين وتالميَذ المدرسة.

 Spaceship Earth إنتاج مهرجان األفالم و.

ستعرض المجموعاُت األلفالَم  من خالله، الذي المجموعات المشتركةمهرجان ألفالم ُيجرى ضمَن  وتفعيلة يليكم تخةّ ع

اء الدولية حول محةة الفض مسابقة أحاج القصير  الت  جّهزتها وستتنالفس لفيما بينها. سيحتوي المهرجان كلمات ترحيبية، 

 –الكر  األرضية ولف  الفضاء  علىمسبًقا(، ومحاضَر  عن موضوع الةاصة الشمسية وُةُرق إلنتاجها ها )عليكم تحضير

 أنتم َمن ستقومون بتمرير المحاضر .

ى عدد أعل المجموعات الت  سُتكِسب المزايايحتوي على  تقييم من أجل المجموعات المتنالفسة مقياس تصممواعليكم أن 

ة التحكيم األلفالم من ِصَبل لجن عرضوهذا بعد إتمام  قياسسيتم اختيار الفيلم القصير الفائز، بحسب هذا الم ممكن من النقاة.

 (.ةوعبت، ولكن سيكون عليهم تنفيذ ذلك المدرسة الت  ستعيِّنوها بأنفسكم )يمكنكم أيًضا أن تعيِّنوا ُحّكاًما من خارج

 

 في موضوع الفيلم القصير الفائز التوسع – تكنولوجّي ُمستدامو رائدلمشروع قتراح از. 

ا أو مُ  سيكون عليكم أن تجهِّزوابعد أن تمَّ اختيار الفيلم القصير الفائز،  لفيلم، وأن َسًبا للنظام المعروض لف  اوْ حَ تخةيًةا يدوّيً

سُيةبِّق استخداَم النظام المعروض لف  ، الذي تكنولوج ّ رائد و تةويريكلمة( عن مشروٍع  200تشرحوا بإيجاز )حتى 

 اآلتية: أخذ بعين االعتباراتالكر  األرضية. عند وصفكم لهذا المشروع، عليكم  علىالفيلم القصير 

تةبيقها عملّيًا وبنجاعة عند  من حيث الرائدمبنى النظام الوارد لف  المشروع، أهداف المشروع : الرائدَوْصف المشروع  .1

 التعاُمل مع الموارد/االستخدام الفّعال للةاصة.

ذا األرضية، هالكر   علىعلى البشرّية، على أن تشملوا لفيه شرًحا حول استخدامات هذا النظام  الرائدر المشروع يتأث .2

 مع استغالٍل ناجع لموارد الكر  األرضية.

 (LOGOالتسويقي )الشعار +  الرائداسم المشروع 

 كلمة(: 200التكنولوجي )حتى و الرائدوصف للمشروع  .1

 

 

 رسم توضيحّي يصف النظاَم المعروض في الفيلم القصير: .2
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 األفالم القصيرة إلى قناة اليوتيوب الخاّصة بالمهرجان رفع ح.

َصة لهذا الغرض، ستفتتحو ها نسيكون عليكم، ضمَن إةار المسابقة، أن ترلفعوا كل األلفالم القصير  إلى صنا  يوتيوب مخصَّ

 دصيقتين.ه  حتى  ألجل المهرجان. نرجو انتباهكم: أصصى مد  ممكنة لكل لفيلم صصير

اإلنتاجية  هنا على نانلف  هذه المرحلة، التشديد والتركيز سيكو المعلِّمين متولِّي قيادة المنتَخبات إلى ما يلي:نرجو انتباه 

، العمل عارضللم، التخةية مجموعات المشتركة، الت  سُيبديها التالميذ خالل عملية تعيين أعضاء الوتميز األلفكارواإلبداع، 

ا لجهات والنشاةات لسير العمليرات الجماعّ ، والجهد الذي ُبذل لف  التحض . لن نكسبكم نقاًةا مقابَل نشاةات مدلفوعة مالّيً

ل من ِصَبل الهيئة التدريسية للمدرسة واألهال  لف  التحضيرات  توجيه )ُيسمح بإرشاد و والنشاةخارجية أو لف  حال تمَّ التدخُّ

يفوق إمكانيات الوسائل الُمتاحة للتالميذ بصور   مال التالميذ ولكن ُيحظر القيام بالعمل ِعَوًضا عنهم(، أو مقابل استثماٍر 

 مستمّر  لف  إةار المدرسة.

  Spaceship Earth إنشاء نشرة – التوثيق وإجراءات التسليم ط.

عبَر  ،أثناء المرحلة الثانية، عليكم أن ترّكزوها لف  نشرٍ  لفيها َتظهر كالّفُة مراحل المهّمة جمعتموهاإنَّ مواد التوثيق الت  

ل SMORE اتلنشرا منظومة جل أل روابة للمرِشدين باللغة العبريةإليكم  إلى المعلِّمين:لف  تتّمة هذا المستَند.  كما هو مفصَّ

 :  SMORE العمل عليها بواسةة

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://www.smore.com/hzckr-تجدون في الرابط اآلتي وصًفا لجميع البنود المتطلَّبة من النشرة: 

earth-spaceship 

 :إلحراز النقاط تقييم مقياس

https://space.iasa.org.il/middle-school-opening-2020/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-
%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-
%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%92-
%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/ 

 رابة النشر ، عبر االستمار  اآلتية: متسلي كمعلي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCq06EaN-kUhFgZG4gZNhHdCU-

zE5my1sKZAh_q_andEPzzA/viewform 

 .13:00، حتى الساعة 5.2.23هو  النواتجالتاريخ النهائ  لتسليم 

 بعد انتهاء هذا الموعد، سُيغلَق رابة استمار  التسليم.

 

 بالنجاح الباهر،

 لفريق األولمبياد

https://www.smore.com/
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/
https://www.smore.com/hzckr-spaceship-earth
https://www.smore.com/hzckr-spaceship-earth
https://space.iasa.org.il/middle-school-opening-2020/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%92-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/
https://space.iasa.org.il/middle-school-opening-2020/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%92-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/
https://space.iasa.org.il/middle-school-opening-2020/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%92-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/
https://space.iasa.org.il/middle-school-opening-2020/%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%92-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCq06EaN-kUhFgZG4gZNhHdCU-zE5my1sKZAh_q_andEPzzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCq06EaN-kUhFgZG4gZNhHdCU-zE5my1sKZAh_q_andEPzzA/viewform

