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 23/2022أولمبياد الفضاء على اسم رامون للمدارس االبتدائية، لسنة  

   توجيهات تمهيًدا للمرحلة الثالثة

 

 إلى أعضاء المنتَخب األعّزاء،

 ! 2023على اسم رامون، لسنة   نهنّئكم بمناَسبة ارتقائكم لمرحلة نصف النهائي، المرحلة الثالثة من أولمبياد الفضاء

 ونجاعة القطاعلمهّمة فضاء من شأنها مساَعدة البشرية في تحسين  التخطيط    عليكمإطار المرحلة الثالثة من أولمبياد الفضاء،  ِضْمَن  

مراحل التخطيط، بناء سيكون عليكم أن تصوغوا أهداَف المهمة، توثيق . خالل الَمَهّمة،  لطاقة على سطح الكرة األرضيةل   يقتصاداال

 النماذج، وأن تبنوا معًا موقَع إنترنت مخصَّص يصف مهّمةَ الفضاء خاّصتكم بجميع مراحلها. 

 

 تعريفات 

 . 23/2022المتنافسون في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون لسنة  تالميذ المدرسةمنتخب: 

 روع. شجزء من المنتَخب، مسؤول عن موضوع معيَّن أو مهّمة معيّنة، في إطار المفريق: 

أو الغايات واألهداف من هذيتضّمن  في الفضاء. وصُف المهّمة    لتأديتها  امخطَّط له  فعّاليّةمهّمة فضاء:   ، والطُُّرق الفعّاليّة  هالغايةَ 

يجب أن تساعد المهمة الفضائية البشرية على استخدام الطاقة بكفاءة. سيتم   العلمية والتكنولوجية التي بواسطتها يمكن تحقيق الغاية.

 على موقع معين على األرض. أو  أرضيةذلك بمساعدة منشأة 

؛ أي يُعنى بأجهزة، معّدات، أو كائنات حيّة، تحقيق الغاية من َمهّمة الفضاءِعلمية أو تكنولوجية، ُمعَدَّة ألجل  حمولة    حمولة نافعة:

 اللتقاطيمكن من خالل االستعانة بها تأدية مهّمة الفضاء وتحقيق أهدافها. على سبيل المثال، إنَّ الحمولة النافعة في قمٍر صناعّي ُمعَّد  

 والنظام البصري المتصل به.  الُصَور، هي الكاميرا

 منشأة على األرض يتم فيه تنفيذ االستخدام الفعال للطاقة من خالل المهمة الفضائية. -رضية منشأة أ

 موقع على األرض حيث يتم تنفيذ االستخدام الفعال للطاقة بمساعدة مهمة الفضاء. - موقع أرضي

 نموذج مادّي مصنوع من المواد. : مجسم
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 الخلفية الفكرية للمهّمة 

واسع المدى لموارد الكرة األرضية )مثل الخامات( والذي يتّم غالل  إّن االستة.  تحّدياٍت بالغة األهميّ في أيّامنا هذه تقف البشريةُ أماَم  

المياه وبجودة إلحاق الضرر بمصادر  أهّم   مع  الطاقةُ من أحد  د بإحالل نقص في موارٍد هاّمة. تُعتبر  الهواء، يُضّر بالصّحة ويهّدِ

الناس في اإلنارة، الَمواِرد.   الكهربائية الستخدامات  الطاقة  فإّن البشر استطاعوا تزويد  الطاقة،  العديد من مصادر  نظًرا الستخدام 

المساكن، تصنيع وتشغيل م وتبريد  المستشفيات(. االتصاالت، تسخين  في  للحياة  الُمنِقذة  األجهزة  )مثل  والمنتَجات  المنشآت  ختلَف 

إنَّ حرق الفحم في   نتاجها في الوقت الحالّي، تضر بالبيئة؛ مثاًل هميّة إنتاج الطاقة، فإنَّ قسم من الطرق المتَّبَعة إلألمدى  البجانب  

إّن إحدى المشاكل الرئيسية  ث الجّو وتَُضّر بصّحة الكائنات الحيّة كافّةً.  محطة طاقة فحمية يؤّدي إلى انبعاث غازات ساّمة مختلفة تلوِّ 

هي أّن حرقهما يؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد   – مثل الفحم والغاز الطبيعي    – في إنتاج الطاقة عن طريق إشعال الوقود األحفوري  

الكربون وبالتالي إلى ارتفاع في نسبة غازات الدفيئة في الغالف الجّوي. تعكس غازاُت الدفيئة وتعيد إلى األرض جزًءا من األشعّة  

 في حرارة الهواء والسطح.  اازديادً ، وبهذا تسبِّب هذه الغازاُت تحت الحمراء التي تبثُّها األرضُ 

التخطيط لمهّمة فضاء، الغايةُ منها هي مساَعدة البشر في استهالك الطاقة بنجاعة، وفي الوقت ذاته تخفيف األضرار الالحقة   ليكمع

يمكن القيام بهذه المهّمة باالستعانة بمركبة فضائية تدور حول الكرة األرضية  بالكرة األرضية وبصحة الكائنات التي تعيش عليها. 

 مقربة من أجرام سماوية أخرى من النظام الشمسي )مسبار فضائي(، أو في الفضاء البعيد. )قمر صناعي(، على 

 الَمراجع

مهاّم فضاء مختلفة الغاية    من  وتحصلوا على اإللهام  اآلتية، أن تتعلّموا  )مصادر المعلومات(العلمية  ع  جِ سيكون بوسعكم، عبر الَمرا

الكرة األرضية مع تقليص األذى الالحق بكوكبنا والحفاظ على جميع كائناته   على   القطاع االقتصادي للطاقة   ونجاعةمنها تحسين  

 الحيّة. 

 يثان المتحديد واكتشاف انبعاثات 

بشكٍل خاّص يتكّون  الغاز الطبيعّي هو عبارة عن خليط من الغازات عديمة اللون وعديمة الرائحة، تُستخدم كمصدٍر إلنتاج الطاقة.  

واألشد الغاُز الطبيعي من أحد غازات الدفيئة وهو الميثان. قد تسبِّب انبعاثاُت الميثان إلى الجّو خسائَر اقتصادية، ولكنَّ الضرَر األكبر  

الذي   بوسعكم التعلُّم حول االستشعار عن بُعد  ا النطالق الميثان هو ارتفاع تراكيز غازات الدفيئة في الجو. في المصدر اآلتي،تأثيرً 

 يساهم في تحديد أماكن انبعاثات ميثان في الكرة األرضية. 

https://ijnet.org/ar/resource/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86 

 تحديد واكتشاف تكدُّسات النفط 

ة )بواسطة قمر تكدُّسات/طبقات النفط. عن طريق وضع خريطلكي نستخدم النفط في توليد الطاقة، علينا أّواًل أن نحّدد أماكن وجود  

العُثور على تكدسات جديدة للنفط، خاّصةً في منطقتَي القطبَين والمتأثَِّرتَين من  لحقل الجاذبية األرضية، يصبح من األسهل    صناعّي(

 تزايُد حرارة الكرة األرضية. يمكنكم التعلّم حول ذلك عبر الرابط التالي: 

https://ijnet.org/ar/resource/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ijnet.org/ar/resource/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ijnet.org/ar/resource/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ijnet.org/ar/resource/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86


 توجيهات تمهيًدا للمرحلة الثالثة  –  23/2022أولمبياد الفضاء لسنة 

 

3 
 

https://www.facebook.com/we.love.geology/posts/1594595033941764/ 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%83%D8%AA%

D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 

 ضراءالخاقة الط تحديد واكتشاف 

ث البيئةَ الطبيعية، ومن بينها لدينا طاقة الرياح، الطاقة الموجية،   الطاقة الخضراء هي بمثابة كنية لجميع أنواع الطاقة التي ال تلّوِ

نة تحت األرض(. في وقتنا الراهن، شرع البشر في استخدام البيانات التي  والطاقة الجوفية الحرارية )طاقة تُنتَج بفعل الحرارة المخزَّ

. تساعدنا المناسبة إلنتاج طاقة خضراء دون استخدام وقود أحفوريماكن  ، بهدف تحديد األSentinel-1وفّرها القمر الصناعي  

حرارية،  جوفية  طاقة  منشآت  بناء  رياح،  عنفات  نصب  المناسبة ألجل  األماكن  تحديد  في  الصناعي  القمر  قّدمها  التي  المعطيات 

   واستغالل الطاقة الجوفية.

https://space.iasa.org.il/4096-2 / 

 تحديد واكتشاف عدم استقرار في تزويد الكهرباء 

هذه األيام تُستخدم الصوُر الفوتوغرافية الملتقَطة باألقمار الصناعية، لمناطق مأهولة، بغرض تحديد ُوجود حاالت غير مستقّرة  في  

 تزويد الطاقة الكهربائية. إّن التغيُّرات في اإلضاءة الليلية )غير الناجمة عن الغيوم( للُمدن تدل على عدم استقرار مثل هذا. في 

https://space.iasa.org.il/4096-3 / 

 أجهزة الكهرباء المولَّدة بالطاقة الشمسية 

ٍث بيئّي، هي استخدام مصادر طاقة  - الطرق المستخَدمة لحل قضية ارتباط البشرية بمصادرإّن إحدى   طاقة يؤدي استخدامها إلى تلوُّ

دة حيث المصدر الرئيسّي من بينها هو الطاقة الشمسية. يمكن ألجهزة الكهرباء المولَّدة بالطاقة الشمسية في الفضاء، استيعاب  متجّدِ

إلى طاقة كهربائية قابلة لالستخدام في الكرة األرضية. يمكنكم أن تتعلّموا عن هذا الموضوع عبر   هاأشعة الشمس ومن ثّم تحويل

 مصادر المعلومات التالية: 

https://attaqa.net/2022/05/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1/ 

https://nasainarabic.net/main/articles/view/98498498 

 

 َوْصف لمراحل المهّمة 

 الَمراجعتحديد واكتشاف . أ

إضافية حول مختلف   جعبوسعكم تحديد مراتصفّحوا المراجَع المذكورة من أجل الحصول على إلهام يخدمكم في مهّمتكم الفضائية.  

الطاقة في كوكب األرض. سيكون عليكم العثور على مراجع موثوقة    اقتصادمهام الفضاء التي تهدف بشكل رئيسي لتحسين وتنجيع  

https://www.facebook.com/we.love.geology/posts/1594595033941764/
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://space.iasa.org.il/4096-2/
https://space.iasa.org.il/4096-2/
https://space.iasa.org.il/4096-2/
https://space.iasa.org.il/4096-3/
https://space.iasa.org.il/4096-3/
https://space.iasa.org.il/4096-3/
https://attaqa.net/2022/05/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1/
https://attaqa.net/2022/05/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1/
https://attaqa.net/2022/05/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1/
https://attaqa.net/2022/05/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1/
https://nasainarabic.net/main/articles/view/98498498
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 الموجود على سطح  ةّ التكنولوجي  األجهزةالتكنولوجية الفضائية وعن    للوسائلاألجهزة واألنظمة المختلفة    أخرى تشرح بالتفصيل عن 

 لتخطيط لمهّمتكم الفضائية.باسويّةً  يَّةَ قيامكممن هذه المصادر كيف نبطونتستسوف علّموا منها. تت، وأن الكرة األرضية

 األساسيةتعريف وتحديد مهّمة الفضاء وغايتها . ب

دوا معًا غايةً  قوموا بذلك من خالل عصٍف ذهنّي فيه    لطاقة على سطح الكرة األرضية.ل  يقتصادالقطاع اال  ونجاعةتسعى لتحسين    حّدِ

دوا بالتفصيل ما هي الغاية من مهّمتكم   من بينها ستنتقون الغايةَ من مهّمتكم الفضائية.  ، ستقترحون أفكاًرا مختلفة فوا وحّدِ من ثَمَّ عّرِ

الكرة األرضية. كذلك، اُذكروا ما  على لطاقة  ل يقتصادالقطاع اال ونجاعةتكون متعلّقة بتحسين أن  يجب الفضائية. الِحظوا أنَّ الغايةَ 

 دعم غاية المهّمة. تو لتسانديجوز جدًّا أن تتعاون معكم   اذكروا جهةً و أن تصبوا اليهاةُ التي تعمل المهمّ  التربوية هي الِقيَم

 على ما يلي: يشمل لخيص، تعريُف وتحديد المهّمة للتّ 

 على سطح الكرة األرضية.لطاقة ل  يقتصادالقطاع اال ونجاعةلغاية المهّمة من حيث تحسين  تعريف دقيق . أ

 المهّمة. تصبوا اليهاالتي التربوية وصف للِقيَم  .ب

 مع تعليل سبب االختيار. –غاية المهّمة  دعمم بُْغيةَ كُ للشركة الخاّصة/العاّمة أو أي جهة أخرى قد تشاركِذكر  .ج

 َوْصف لنمط تنفيذ مهّمة الفضاء، ِوفق ما هو مفصَّل في البند التالي )البند ج(. .د

 تخطيط مهّمة الفضاء. ج

الفضائيةالت .1 التكنولوجية  الوسيلة  ألجهزة  ِصفواخطيط  )قمر    :  الفضائية  التكنولوجية  للوسيلة  مركزية  أجهزة  ثالثة 

 صناعي/ مسبار فضائي/ مركبة فضائية(؛ مثاًل: نظام تحريك )أو دفع( في الفضاء. 

تَكم الفضائية. ِصفوا على    على سطح الكرة األرضيةدقيقًا  : اختاروا موقعًا  خطيط لموقع المهّمةالت .2 فيه ستطبِّقون مهمَّ

  الجغرافّي للموقع وسبَب اختياركم له. نحٍو مفصَّل المكانَ 

روا ما هي األجهزة واألدوات، العلمية والتكنولوجية، التي التخطيط للحموالت النافعة .3  في المهّمة. استستخدمونه: قّرِ

 التخطيط للمهمة على سطح الكرة األرضية. د

بتصميم النظام التكنولوجي على األرض بالتفصيل.   قوموااألرض،  سطح  إذا كانت مهمتك الفضائية تتضمن بناء نظام تكنولوجي على  

 شرحا موجزا للنظام.  يفواالنظام التكنولوجي على األرض وأض واباإلضافة إلى ذلك، صف

 وا وصف موقع األرض الذي تشير إليه المهمة. صف  ماألرض، فيجب عليكإذا كانت مهمتك الفضائية ال تتضمن نظاما تكنولوجي على  

جميع المكونات ذات الصلة بالموقع وعالقتها بالمهمة    وابإيجاز الموقع على سطح األرض الذي تشير إليه المهمة الفضائية. اذكر

 الفضائية. 

 بناء النماذج. ـه

  النماذج يجب أن تحتوي قاموَس مصطلحات:بحسب ما هو مشروح أدناه. الِحظوا أنّ  قوموا ببناء نماذج

على    مجسمللوسيلة التكنولوجية الفضائية )قمر صناعي / مسبار فضائي / مركبة فضائية(: يجب أن يحتوي ال  مجسم .1

نات الحمولة النافعة. به، بما في ذلك مكّوِ نات األجهزة التي ترّكِ  جميع مكّوِ
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ونجاعة القطاع االقتصادي  ، بهدف تحسين  على الكرة األرضية  للجهاز التكنولوجي الذي ُصنع في الموقع المنتقى  مجسم .2

الكرة    علىموجوًدا في الموقع    على جميع مكّونات الجهاز التكنولوجي الذي سيكون  مجسم: يجب أن يحتوي الللطاقة

إذا كانت مهمتك    أخرى ذات صلة تبدو لكم مرتبطة بالجهاز التكنولوجي الذي بنيتموه.  تفصيله   األرضية وكذلك أي

للموقع المستهدف على األرض، ويجب   مجسمبناء    مالفضائية ال تتضمن بناء نظام تكنولوجي على األرض، فيجب عليك

  .بالمهمة الفضائية التي تتعلقجميع المكونات ذات الصلة   مجسمأن يتضمن ال

في هذه المرحلة، سترتقي إلى مرحلة النهائي. ستقوم هذه نرجو انتباهكم: إّن المجموعات العشر التي ستحصل على أغلب النقاط  

أم الختام  حفل  في  النماذج  بعرض  فوق المجموعات  النماذج  ستوضع  الختام،  حفل  في  األُخرى.  والمجموعات  التحكيم  لجنة  ام 

  سجامات المذكورة.ن، ولهذا يجب بناء النماذج بحسب النَِسب واإل120*60طاولتين، قياسات كل منهما هي  

 موقع إنترنت مخصَّص للمهّمة  إنشاء. و

ة ستقوممراحَل مهّمتكم كافّةً، في موقعٍ مخصَّص وثِّقوا  ، سهلة التعاملتعاُونية،  منّصةً ال؛ هذه google sitesون بإنشائه عبر ِمنَصَّ

انتبِهوا أّن بناء موقع المهّمة يجب أن يتّم عبر هذه المنصة فقط. سيتّم بناء الموقع عن طريق تالميذ المنتخب فقط، وبتوجيه ومّجانية. 

 : google sitesإليكم هذه الروابط المؤّدية لدليل إنشاء موقع عبر  المعلِّم/ة أو المرِشد/ة. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTcPeoMjkuCypp-mXkBYmdNquFgw0BVCe 

https://majana.blog/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-google-sites/ 

 إضافية.  بمراجععلى الكثير من اإلرشادات حول هذا الموضوع. بوسعكم، بل من المستحَسن، االستعانة  تحتوي الشبكة

الرابط اآلتي، أن   انتبهوا    ينموذج  كمثالانطباًعا    تكونوايمكنكم، عبر  الموقع يعود الختياركم.  الموقع. نمط تصميم  نَّ  إلى أ لمبنى 

تأّكدوا من أنكم تتطّرقون لجميع بنود في موقع المهّمة.    للمتصفحين  تقديمهايُظِهر لكم ُكلَّ بنود التوثيق التي عليكم    الموقَع النموذجيّ 

 كامل من النِّقاط ألجل المهّمة.، لكي تحصلوا على عدٍد  التوثيق المذكورة في الموقع النموذجي

 رابط للموقع النموذجي: 

https://sites.google.com/view/space-iasa-elementary-

arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTcPeoMjkuCypp-mXkBYmdNquFgw0BVCe
https://majana.blog/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-google-sites/
https://majana.blog/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-google-sites/
https://majana.blog/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-google-sites/
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 تنظيم وإدارة نشاطات المنتَخب

إلى  نن تتوّزعوا  أن  تباشرون  فرق  صحكم  أو عضو من    التنظيمعمل، حالما  الثالثة. يمكن ألي ُعضوة  المرحلة  لمهّمة  واالستعداد 

   الجماعّي. المنتخب، المشاَركة داخل أكثر من فريق عمل واحد، ما سيُساِهم أكثر في سبيل العمل

ل عليكم تسليم   الثالثة على المحددفي الوقت    النواتجإّن التخطيط الجيّد للعمل المؤدَّى خالل المرحلة الثالثة، سيسّهِ . تشمل المرحلةُ 

من تجربة  بها وتحاكي تخطيًطا فعليًّا لمهاّم الفضاء الذي يتعاون به ُعلماء ومهندسون. يمكنكم االستمتاع جدًّا    فهيالكثير من العمل؛  

 . قد تُفيدكم هذه التجربة في المستقبل القريب والبعيد.واسع النطاقمشروعٍ 

موا   العمل وفق مراحل المهمة على النحو التالي: فرقيمكنكم أن تقّسِ

 فريق التوثيق 

صوا ألنفسكم المواضيع األساسية التي ُطرحت خاللها. ، باستخدام تصوير فوتوغرافيةالفرقوثِّقوا لقاءات المنتخب ولقاءات   ، ولّخِ

نوا ألنفسكم كيف تمَّ أثناَء اللقاء  ظهرتأو اختالفات الرأي، التي    المعارضاتوثِّقوا   صعوباٍت   ِصفوا في جدول،حسم الجدال.    ات، ودّوِ

 مخطط وها للتعامل مع الصعوبات. كذلك وثِّقوا  موالُطُرق التي طبّقت  أداء الَمَهّمة  أثناء  ظهرتعلى المستوى الشخصي أو الجماعي،  

بالمنتَخب الخاّصة  الذهني  العالعصف  ُصَور م، خالل  إلتقاط  أيًضا  عليكم  سيكون  الفضاء.  مهّمة  من  الغاية  وتحديد  بلورة  على  ل 

ناتها،   مختلَف مراحل بنائها. ل فوتوغرافية للنماذج ولمكّوِ

 فريق التخطيط لمهّمة الفضاء

د )تواريخ( ألجل تنفيذ يجدوَل َمواعِ سيشمل التخطيط  إنَّ التخطيَط السليم لمراحل العمل هو بمثابة التمهيد لتخطيٍط ناجح لمهّمة فضاء.  

. من بعدها فرقعمل. اِعملوا على عقد الكثير من اللقاءات ألعضاء المنتَخب ولقاءات    فرقمراحل المهّمة، توزيع وظائف، وتعيين  

الكرة األرضية.    علىلطاقة  ل  يقتصادالقطاع اال  ونجاعةلمهّمة الفضاء تساهم في تحسين    غايةً   سويّةً كمنتَخبسيكون عليكم أن تختاروا  

دوا ما هي الغاية، قوموا بإجراء عصٍف ذهنّي من خالله ستقترحون عّدة أفكار ومن   .الهدفستختاروَن  ضمنهالكي تحّدِ

هذه بمساَعدة  ،  بوسعكمذات صلة سيتّم تلخيصها في الجدول.  علمية  العثور على َمراِجع    سيكون على فريق التخطيط لمهّمة الفضاء

التخطيط لمهّمِة الفضاء على نحٍو مفصَّل. على التخطيط أن يشمل وصف لمبنى/محتويات الحمولة النافعة )بمعنى وصف   المراجع،

وتخطيط   ،لألجهزة واألدوات العلمية التي ستستخدموها خالل المهّمة(، تخطيط شامل وتاّم لثالثة أجهزة مركزية في المركبة الفضائية

 كبديل. على سطح الكرة األرضية الموقع الُمختار، او َدم على سطح الكرة األرضية تام للجهاز التكنولوجّي المستخ

  فريق بناء النماذج

يُفَضَّل أن تستشيروا فريَق المدرسة  بُخصوص َوْصف لمراحل العمل.  قوموا بتشكيل نماذج ملموسة حسب ما هو مفصَّل في البند )د(  

ستُستخدم لتجهيز النماذج، وأن تستعملوا مواًدا متوفِّرة في المدرسة. ولكن أي عمل يتعلّق ببناء أو األهل، بشأن الُطُرق والتقنيّات التي  

 النماذج، يجب أن يتّم على يد أعضاء المنتَخب فحسب.

 االنترنت فريق إنشاء موقع

مهّمتكم مراحَل  ة    وثِّقوا  ِمنَصَّ عبر  بإنشائه  ستقومون  مخصَّص  موقعٍ  في  بحسب عليكم    .google sitesكافّةً،  الموقع  تبنوا  أن 

التوجيهات المذكورة في البند )و( من هذا المستند. إّن جميع بنود توثيق المهّمة، التي تمَّ تفصيلها في الموقع النموذجّي والمذكور 

 ع الذي ستُنشئونه.بالتفصيل في الموقأن تُذكر  يجبأعاله، 
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 إجراءات التسليم

ر تسجيل النقاطتأّكدوا من أنكم قد مررتم على   ، قبل أن تسلِّموا إنتاجكم النهائّي. يمكنكم أن تجدوا مؤّشَر وعلى بنوده المختلفة  مؤّشِ

 )مقياس( النقاط في موقع المسابَقة عبر الرابط اآلتي: 

https://space.iasa.org.il/4097-2 / 

 عبر اإلستمارة اآلتية:  النهائي الناتجأن تسلِّموا  عليكم

https://docs.google.com/forms/d/15BCT5CjhqSsgIy2hnGOSvl3vMJvDDjKip8h1uLqsdxM/edit 

 هذا الموعد، سيُغلق الرابط الستمارة التسليم.انتهاء . بعد 13:00، حتى الساعة  19.4.2023: النتائجالنهائي لتسليم  التاريخ

م هذه المجموعاُت النماذَج في المجموعات العَشر   التي ستحصل على أغلب النقاط في هذه المرحلة، سترتقي إلى مرحلة النهائي. ستقّدِ

 حفل الختام، أمام لجنة التحكيم وسائر المجموعات.

 

 

 ونجاًحا باهًرا!نرجو لكم عماًل ممتعًا 

 فريق أولمبياد الفضاء

https://space.iasa.org.il/4097-2/
https://space.iasa.org.il/4097-2/
https://space.iasa.org.il/4097-2/
https://docs.google.com/forms/d/15BCT5CjhqSsgIy2hnGOSvl3vMJvDDjKip8h1uLqsdxM/edit

