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

   توجيهات تمهيًدا للمرحلة الثالثة
 

 إلى أعضاء المنتَخب األعّزاء،

 ! 2023نهنّئكم بمناَسبة ارتقائكم للمرحلة الثالثة من أولمبياد الفضاء على اسم رامون، لسنة  

مة وحديثة، قابلة للتطبيق عمليًّا وتتناول مشاكل راهنة    أنتم الكرة    علىعلى وشك بدء التحضيرات للتخطيط لَمَهّمة فضاء متقّدِّ

، من أجل تسليم مهّمة الفضاء  وإدراككمندعوكم لبذل جهوٍد كبيرة في هذا المشروع الهاّم. اُبذلوا قُصارى جهدكم األرضية. 

 كاملةً.

لمحّطة فضائيّة تسير في مدار حول الكرة    إطار المرحلة الثالثة من أولمبياد الفضاء، أن تخّططوا  سيكون عليكم، ضمن

األرضية أو حول جرٍم سماوّي آَخر من النظام الشمسي. وفي تلك األثناء، عليكم التخطيط إلقامة منشأة على سطح الكرة  

محطة الفضاء لكي يتمَّ استغالل الطاقة أو موارد أخرى بنجاعة على    أنظمةاألرضية، تستخدم تكنولوجيا تُطبَّق في أحد  

 سطح الكرة األرضية؛ كل هذا بهدف التقليل من إنبعاثات غازات الدفيئة. 

التخطيط والتصميم،   المهمة، توثيق مراحل  الَمَهّمة، سيكون عليكم أن تصوغوا أهداَف  المحّطةَ   بناءخالل  نماذج تصف 

وزارة الطاقة، وإنشاء موقع  القائم على سطح الكرة األرضية، تشكيل وجهة نظر )إبداء رأي( ُمعَّدة ألجل نظام الفضائية وال

 إنترنت مخصَّص يصف َسْيَر الَمَهّمة وإنتاجاتها.

 

 تعريفات 

 . 23/2022تالميذ وتلميذات المدرسة المتنافسون في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون خالل سنة  ب: خ  منت

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

 زمنية طويلة. على محّطة الفضاء أن توفِّّر اإلحتياجات المعيشّية للبشر.   فترةمركبة فضائية ُمعَدَّة إلسكان األشخاص لة فضائية: محط  

:    نظام  شأة على سطح الكرة األرضية  ن كم  يمكن للتكنولوجيا المطبَّقة فيها أن تُستخدم ائية التي  عبارة عن أحد أجهزة المحطة الفضفضائي 

 )منشأة أرضّية(. 

الفضائي، بُْغَيةَ استغالل    نظام، وتعمل على تطبيق تكنولوجيا متَّبَعة في المنشأة منصوبة على سطح الكرة األرضية  منشأة أرضية: 

 الكرة األرضية.  علىالطاقة )أو موارد أخرى( بنجاعة 

 توضيحّي تمَّ إعداُده بواسطة حاسوب يبّيِّن لنا مبنى النموذج.  رسم   نموذج محوس ب:

 مصنوع من المواد.  نموذج ملموس: مجسم

ة فضاء:   األرضية أو حول جرٍم سماوّي آَخر في النظام الشمسي. تخطيط وبناء محّطة فضائية لتسير في مداٍر حول الكرة مهم 
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ة أرضي ة:  بهدف   – الفضائّي  نظامالتي تطّبِّق تكنولوجيا مستخَدمة في ال – على سطح الكرة األرضية  تخطيط وبناء منشأة أرضيةمهم 

 استغالل الطاقة أو الموارد، بنجاعة، على سطح الكرة األرضية. 

 ض القيام بتجارب أو بعمليّات رصد ومراقَبة. لغرعلى متن المركبة الفضائية   موضوعة أجهزة الحمولة النافعة:  

 

ة الفضاء  الخلفي ة الفكري ة لمهم 

د بالنسبة لإلنسان. نظًرا الستخدام العديد من مصادر الطاقة، فإّن البشر استطاعوا تزويد   تُعتبر الطاقةُ من أحد أهّم الَموارِّ

ت الناس في اإلنارة، االتصاالت، تسخين وتبريد المساكن، وتشغيل المصانع التي فيها تَُصنَّع  الطاقة الكهربائية الستخداما

ّدة أهداف، بدًءا من تصنيع   مختلَف المنتَجات. إّن الطاقة التي يتّم توليدها من مصادر  طاقة مختلفة، تفيد البشرية في تطبيق عِّ

 غيل األجهزة الُمنقِّذة للحياة في المستشفيات.منتَجات بسيطة )مثل مكعّبات اللَّعب( وحتى تصنيع وتش 

في أيّامنا هذه تقف البشريةُ أماَم تحّدياٍت فائقة األهميّة. على الغالب، تتألّف مصادر الطاقة من أنواع الوقود األحفوري )وقود  

الذي يتّم إشعاله أثناء إنتاج الطاقة. خالل عملية احتراق الوقود، يتم إطالق مواد    الخامات: الفحم، النفط، والغاز الطبيعي(

ر   المجاوِّ المحيط  السّكان في  الضرر بصّحة  الهواء وإلحاق  تلويث  يتسبّب في  الوقود.    لمكانمختلفة؛ جزء منها  احتراق 

أثناء عملية االح أنَّ  الوقود، وهي  الجو. تعكُس    تراق تنبعُث غازاتُ وهنالك مشكلة هاّمة أخرى تتعلّق بإشعال  إلى  دفيئة 

ع إلى األرض جزًءا من األشعّة تحت الحمراء التي يطلقها كوكُب األرض، وبهذا فهي تساهم في تزايُد   غازاُت الدفيئة وتُرجِّ

ت وحاالت  حرارة الكرة األرضية، ونتيجةً لذلك تجتاح الكرةَ األرضية ظواهر  مختلفة مثل حاالت القحط القاسية، الفيضانا

 الغَْمر المائي، ارتفاع مستوى سطح البحر، الحرائق الهائلة، إنقراض األنواع الحياتية ... إلخ. 

التقدُّم التكنولوجّي وفي نفس الوقت التقليص باألضرار الالحقة بالطبيعة، إستهالًكا   أكثر  يتطلّب األمُر، ألجل استمراريّة 

د الطبيعيّة المستخَدمة في توليد الطاقة. بوسعنا التوفير في كميّاٍت ضخمة من نجاعةً لمصادر الطاقة وانتقاء  حكيم للموارِّ 

للطاقة في نظاٍم تكنولوجّي،   الفعّال  يُعَّد االستخداُم  فعّال.  الطاقة بشكٍل  استخدام    ُخطوةً الطاقة، بواسطة ُطُرق مختلفة في 

ع   االستخدام الفع ال للطاقةعلّم حول مفهوم  ضروريّة ومباَركة على الصعيَدين اإلقتصادّي والبيئّي. يمكنكم الت عبَر المراجِّ

 اآلتية:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%

%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A981%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9 

https://kids.gov.il/energynew/50511/0 

المرحلة الثانية، على فكرة  الفضاء( والتي بحسبها  Spaceship Earth  لقد تعّرفتم خالل  تُعَّد   )كوكب األرض سفينة 

سيكون على ُسّكانها أن يتعاونوا فيما بينهم بانسجام، هذا مع الكرةُ األرضية مركبةً فضائيّةً عمالقة تتحّرك في الفضاء.  

رًصا على رفاهيّتهم وبقائهم أحياء. إّن محّطات الفضاء عبارة عن   استخدامهم الذكّي لموارد ومصادر الطاقة في الكوكب، حِّ

د" فكرةَ ا  أنظمة سيكون عليكم، خالل في ظروف الفضاء.    نظمة، وتُتيح إمكانية فحص األSpaceship Earthلـ  "تجّسِّ

فوا على محطات فضائية مختلفة وتدرسوها بعُمق، وأن   تستنبطوا من تصاميمها  المرحلة الثالثة من األولمبياد، أن تتعر 

 كيفي ة التخطيط )تصميم( لمحط ة فضائي ة جديدة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://kids.gov.il/energynew/50511/0
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النظام  المعلومات( اآلتية، سيكون بوسعكم أن تتعلّموا وتقوموا ببحث محطات فضائية مختلفة في  ع )مصادر  الَمراجِّ في 

لحاجة، عن طريق  بعَض هذه المواقع مكتوبة باللغة اإلنجليزية. يمكنكم ترجمتها إلى لغتكم إذا دعت ا  الشمسّي. انتبِّهوا إلى أنّ 

 انتقاء خيار الترجمة الذي يظهر عند دخول الموقع.

 

 ISS محطة الفضاء الدولية

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 

ر هذا  المختلفة كافّةً.    يشتمل باألخّص على ُصَور لمحطة فضائية بأنظمتها  المرجُع اآلتي هو بمثابة ُكتَيِّّب لدليل موَجز يُظهِّ

تفاصيل والشرح  من المحّطة. ندعوكم لتتصفّحوا هذا الدليل الموجز، وتأخذوا انطباًعا من ال  نظامالكتيّب أيًضا بُنيةَ ومكاَن ُكّلِّ  

الحاجة، يمكنكم االستعانة ببرمجيّات  نظامو  نظامالموسَّع بشأن كل   الكتيّب بمعظمه على ُصَور. في حال دعت  . يحتوي 

 ترجمة ألجل للتعامل مع أنظمة وأجهزة بوّدكم أن تقرأوا عنها وتتعّمقوا بها. 

https://www.nasa.gov/pdf/167129main_Systems.pdf 

 محطة الفضاء مير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1 

_Facts_and_history-https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Mir_FAQs_ 

 محطة تيانجونغ الفضائية 

https://alwatan.ae/?p=1055319 

-%D8%B1%D9%81%D8%B6-https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF

-%D9%81%D9%8A-8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D

-%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7-D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%

-%D9%83%D9%8A%D9%81-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA%

-87%D8%A7D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%%

11141320-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A% 

station-space-china-missions/tiangong-https://www.skyatnightmagazine.com/space 

 Lunar Gateway المستقب لية البوابة القمريةمحطة الفضاء 

https://www.inst-sim.com/3/space-stations/gateway-esprit / 

https://gizmodo.com/nasa-lunar-gateway-moon-space-station-artemis-1849194753 

 المحطة الفضائية سكاي الب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%A8 

 

 

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Mir_FAQs_-_Facts_and_history
https://alwatan.ae/?p=1055319
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-11141320
https://www.skyatnightmagazine.com/space-missions/tiangong-china-space-station
https://www.inst-sim.com/3/space-stations/gateway-esprit/
https://www.inst-sim.com/3/space-stations/gateway-esprit/
https://www.inst-sim.com/3/space-stations/gateway-esprit/
https://gizmodo.com/nasa-lunar-gateway-moon-space-station-artemis-1849194753
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%A8
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م  ات:المحطّ  بعضَ  الذي يتناول لكم أيًضا هذا المرجَع العامّ  نقّدِّ

https://m.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9

%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

 

 

على المحط ة أن تكون مأهولة وأن تدور  سيكون عليكم، ضمن إطار المرحلة الثالثة، التخطيط لمحطة فضائية جديدة.  

ر في النظام الشمسي.   ٍ آخ    أنظمة األثناء سيكون عليكم أن تختاروا أحد    هذهوفي  حول الكرة األرضية أو حول جرٍم سماوي 

متوها موا منأن  و  ،محطة الفضاء التي صم  شأةً أرضي ةً تستخدم التكنولوجيا هذه بذاتها، بُغية استهالك الطاقة )أو تصم 

 غازات الدفيئة. انبعاثاتالكرة األرضية، مع تخفيف  علىالموارد( بنجاعة 

 

ْصف لمراحل العمل   و 

 أ. تحديد مصادر المعلومات 

التي   نظمةالفضاء التي ترغبونها هي واأل، لكي تحصلوا على اإللهام في تصميم محطة  تمعَّنوا في المراجع التي ذُكرت

ظوا   َع موثوقة إضافية تتعلّق ببُنية محطة فضائية مأهولة في النظام الشمسي. الحِّ ب المحطةَ. يمكنكم أن تحّددوا َمراجِّ ترّكِّ

صوبة على  المنشأة األرضيّة هي بمثابة منشأة منأنَّ التخطيط لمحطة الفضاء يشتمل أيًضا على التخطيط للمنشأة األرضية. 

المحطة الفضائية، وهذا في سبيل استغالل الموارد    أنظمةسطح الكرة األرضية، وتُجري استخداًما لتكنولوجيا مطبَّقة في أحد  

دوا مصادَر معلومات )مراجع( موثوقة إضافية التي تشرح بالتفصيل عن نظام  على  أو الطاقة، بنجاعة الكرة األرضية. حّدِّ

طواالمنشأة األرضيّة، وتعلّموا منها. بمساَعدة هذه المراجع سوف تستوحون الطريقة المناسبة من أجل أن ت لمهّمة   معًا  خّطِّ

 الفضاء ولمهّمتكم األرضيّة.

ة الفض ة األرضية ب. تعريفات تُخص  مهم   اء والمهم 

دوا، بصورة دقيقة، ما هي الغاية العلمية و/أو التكنولوجية من المحطة الفضائية، ألجل هذا الغرض  فوا وحّدِّ في   باشرواعّرِّ

واحًدا من النظام الشمسي،  سيكون عليكم أّواًل أن تختاروا جرًما سماويًّا    تنفيذ تخطيٍط أّولّي لمهّمة الفضاء والمهّمة األرضيّة.

السماوّي. ثانيًا،  للجرم  التي تناولتوها عند اختياركم  اِّشرحوا ما هي االعتبارات  الفضائية.  والذي ستدور حولهُ محّطتُكم 

  هتريدون بناءها على سطح كوكب األرض. اِّنتبهوا إلى أنّ ا فضائيًّا واحًدا من محّطتكم الفضائيّة التي  نظاماختاروا سويّةً  

الفضائّي عن طريق التطّرق إلى اعتبارات وأفكار، مرتبطة باستغالٍل ناجع للموارد أو الطاقة في الكرة    نظامعليكم اختيار ال

ه المنشأةُ األرضية التي  األرضية. من ثَمَّ سيكون عليكم اختيار موقع مناسب موجود على سطح الكرة األرضية لكي تُقام علي

ال أدائها على تكنولوجيا  اتّبعتوها  نظامتعتمد في  التي  بالتفصيل عن االعتبارات  اِّشرحوا  اخترتُموه.  الذي  ألجل   الفضائّي 

الفضاء  لمهمة  التخطيط  إليها. سيكون عليكم، ألجل  التي ستخّططون  األرضية  المنشأةُ  فيه ستُنصب  الذي  الموقع  اختيار 

دون اختياركم النهائي.   ضية، إجراءَ والمهمة األر  عصٍف ذهنّي عن طريق طرح ألفكار مختلفة من ضمنها ستحّدِّ

كم الخاّصة على  كذلك، عليكم أن تذُكروا   فوا بإيجاز كلَّ قيمٍة تدُخل    الصبو اليهاما هي القِّيَم التي تعمل مهامُّ والترويج لها. صِّ

كر جهة خاّصةضمَن المهاّم.   أهداف المهاّم.   دعمأو عموميّة، من الجائز جدًّا أن تتعاون معكم في  سيكون عليكم أيًضا ذِّ

https://m.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://m.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 على وجه التلخيص، هذه هي مراحل تعريف المهاّم:

 له، بما يشمل التطّرق العتباراتكم في اختيار الجرم السماوي.حولتدور محّطةُ الفضاء  اختيار جرٍم سماويّ  .1

 الكرة األرضية.   طحواحد من محطتكم الفضائية التي توّدون إنشاءها على س فضائيّ  نظاماختيار  .2

  نظام اختيار موقعٍ مناسب على سطح كوكب األرض، فوقه سوف تُقام المنشأة األرضيّة التي تعتمد على عمل ال .3

 الفضائّي الذي اخترتموه.

 طاقة في الكرة األرضية. تعريف/تحديد دقيق للغاية من الَمَهّمة في سياق تحسين وتنجيع إقتصاد ال .4

 .الصبو لهاالتي تعمل المهّمةُ على  إعطاء وصف للقِّيَم .5

كر لشركة خاّصة/عاّمة، أو أي جهة أُخرى، من الجائز جدًّا أن تتعاون معكم في   .6 والترويج لغاية المهّمة،   الدعمذِّ

 مع شرح وتعليل أسباب االختيار.

ة  ة الفضاء والمهم   األرضية ج. التخطيط لمهم 

 بعد أن حّددتم ما هي الغايات من المهاّم، سيكون عليكم تناُول عمليّةَ التخطيط لها بالتفصيل.

جرًما سماويًّا حولهُ ستدور محطةُ الفضاء، وعلِّّلوا بالتفصيل أسباب اختاروا    التخطيط لمسار المحطة الفضائية: .1

طوا لمسار المحّطةِّ    اختياركم له. الفضائية الثابت عند دورانها حول الجرم السماوّي. اُذكروا كم هو  من بعدها خّطِّ

 متوّسط المسافة بين المحطة والجرم السماوي، الفترة المدارية، ووصف  للمدار حول سطح الجرم السماوي.

طوا لتصميم األ  المحطة الفضائية:   أنظمةتصميم   .2 الثابتة في المحّطة الفضائيّة، واختاروا من بينها ثالثة    نظمةخّطِّ

 مركزية في المحطة الفضائية، ستقومون بوصفها.  أنظمة

لمية والتكنولوجية، للمحطة الفضائية ولما اُرفق    التخطيط للحمولة النافعة: .3 فوا بإيجاز التجربة أو التجارب، العِّ صِّ

 إليها من أدوات ومعّدات ألجل إجراء التجارب. 

ُكم.   اِّختاروا  :التخطيط لمواقع المهّمة .4   موقعًا على سطح الكرة األرضية، فوقه ستُنصب المنشأةُ األرضية التي تُخصُّ

فوا بالتفصيل في أي   بُقعة يوَجد هذا الموقع وسبَب اختياركم له.صِّ

طوا لمنشأةٍ    –بأقصى حّد   –ا فضائيًّا واحًدا فيه يتّم استغالل  نظام  اِّختاروا  التخطيط لمنشأة أرضية: .5 الموارد وخّطِّ

ال في  تُطبَّق  تكنولوجيا  تستخدم  للمنشأة    نظامأرضيّة  التخطيط  فكرة  تستنبطون  اخترتُموه. سوف  الذي  الفضائّي 

لوا ما هي    نظاماستناًدا إلى ال ب. سّجِّ بات المنشأة ووظيفة كل مرّكِّ الفضائّي الُمختار، وسيتضّمن التخطيُط على مرّكِّ

 الموارد التي تدُخل إلى المنشأة وما هي المواد الخارجة منها.

 د. بناء النماذج

لوا نما  ذًجا بحسب ما هو مفصَّل أدناه: شّكِّ

بات األى  عل  المجسميجب أن يشتمل    للمحطة الفضائية:  مجسم .1 في المحّطةِّ    ااخترتموهالثالثة التي    نظمةجميع مرّكِّ

بات الحمولة النافعة كافّةً. يجب أن يشمل النموذج على قاموس  الفضائيّة.   كذلك، على النموذج أن يحتوي على مرّكِّ

بات ووظائفها. مصطلحات   ألسماء المرّكِّ
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بات المنشأة األرضية    المجسمعلى    للمنشأة األرضية:  مجسم .2 وعلى في الكرة األرضية  أن يشتمل على جميع مرّكِّ

أنّها مرتبطة بالمنشأة األرضية التي بنيتموها. يجب أن يشمل النموذج على   لكمبدو ت أخرى ذات صلة أي تفصيلة

بات. قاموس مصطلحات ألسماء   المرّكِّ

بات المنشأة. بوسعكم رسم النموذج يجب أن يشتمل النموذج على    نموذج محوَسب للمنشأة األرضية: .3 جميع مرّكِّ

أي برمجية تصميم بمساَعدة الحاسوب، أو بواسطة مخطَّط أو  عبر الحاسوب أو بواسطة    الرسمبواسطة برمجيّة  

 للغرض.رسٍم آَخر. عليكم إرفاق قاموس مصطلحات مالئم 

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

ستقوم هذه المجموعات بعرض النماذج في حفل الختام أمام لجنة التحكيم والمجموعات األُخرى. في حفل الختام، ستوضع 

 ذا يجب بناء النماذج بحسب النِس ب المذكورة.، وله120*60 طاولة ذات مساحةالنماذج فوق 

 زارة الطاقةلو وجهة نظر تقديمهـ. 

المحطة  متموها بإلهاٍم من  التي صمَّ المنشأة األرضية  الطاقة في  فعّالية استخدام  باختبار وفحص  الطاقة معنيّة  إّن وزارة 

معلَّلَة وواضحة لوزارة الطاقة، على أن تتضّمن  الفضائية. ألجل هذا الغرض، عليكم أن تكتبوا وجهةَ نظٍر )إبداء رأي(  

في المنشأة واقتراحاٍت حول رفع مستوى فعّالية استخدام الطاقة في المنشأة األرضية. يجب  تحلياًل لالستخدام الفعّال للطاقة  

نات التالية:  أن تحتوي وجهةُ النظر على المكّوِّ

 الشعار الرمزي للمنتَخب. .1

 عنوان مناسب لوجهة النظر. .2

 سطور(.  4 –  3وصف  كالمّي للغاية من المنشأة األرضية ) .3

 ب الخاّص بالمنشأة األرضيّة )يشمل قاموَس مصطلحات(.رسم  توضيحّي للنموذج المحوسَ  .4

ستوى فعّاليّة الطاقة المستخَدمة في المنشأة األرضية: اِّفحصوا جميَع العوامل التي من المرجح  إجراء اختبار لم .5

 عليكم أن تعلِّّلوا سبَب االختيار عند ُكّلِّ عامٍل تذُكروه.جدًّا أن تؤثِّّر على االستخدام الفعّال للطاقة في المنشأة. 

َهة لوزارة الطاقة  /النظر، على توصيةٍ   وجهةِّ   يجب أن يحتوي تلخيصُ   –  التلخيص .6 كان    إذا  توصينصيحة موجَّ

ْفَق العوامل التي وصفتوها في البند  إقامة المنشأة أم ال.    من الواجب . كذلك على  5يجب أن تكون التوصيّةُ معلَّلَة وِّ

 أن تتضّمن اقتراحات محتَملة في رفع مستوى االستخدام الفعّال للطاقة في المنشأة األرضية. التوصية

 انتبهوا: إن  حجم مستن د وجهة النظر ال يجب أن يتخط ى صفحت ين.

 و. بناء موقع إنترنت مخصَّص

ة    جميَع مراحل عملكموثِّّقوا   نَصَّ ؛ تُعتبر هذه منّصةً تعاُونية،  google sitesفي موقعٍ مخصَّص ستقومون بإنشائه عبر مِّ

أ المهّمة يجب  بناء موقع  أّن  انتبِّهوا  بة، ومّجانية.  المنصة  مناسِّ يتّم عبر هذه  الموقع  فحسبن  بناء  يد. سيتّم  تالميذ   على 

د/ة. إليكم هذه الروابط المؤّدية لدليل إنشاء موقع عبر   : google sitesالمنتخب فقط، وبتوجيه المعلِّّم/ة أو المرشِّ

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

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

الموضوع  تحتوي بهذا  المتعلِّّقة  العديد من اإلرشادات  االستعانة بمصادر دراسيّة    ،الشبكة على  المفضَّل  بوسعكم بل من 

 إضافيّة. 

لمبنى الموقع. نمط تصميم الموقع يعود الختياركم. انتبهوا إلى أنَّ   ييمكنكم، عبر الرابط اآلتي، أن تأخذوا انطباًعا نموذج

النموذجّي ييبيِّّن لكم المهّمة.    الموقَع  دين في موقع  للُمشاهِّ التي عليكم تسليمها  التوثيق  بنود  قون ُكلَّ  أنكم تتطر  تأك دوا من 

   ة.عدٍد كامل من النِّّقاط ألجل المهمّ ، لكي تحصلوا على  لجميع بنود التوثيق المذكورة في الموقع النموذجي

 رابط للموقع النموذجي: 

https://sites.google.com/view/space-iasa-middleschool-arabic/%D7%91%D7%99%D7%AA 

 

 تنظيم وإدارة نشاطات المنتخ ب

عضو من  االستعداد لمهّمة المرحلة الثالثة. يمكن ألي ُعضوة أو    شرعون فيعمل حالما تفرق  ننصحكم أن تتوّزعوا إلى  

م أكثر في سبيل أداء المجموعة.   المنتخب، المشاَركة داخل أكثر من فريق عمل واحد، ما سيُساهِّ

ل عليكم تسليم اإلنتاجات في الوقت الالزم.   الثالثة المرحلةُ    تنطويإّن التخطيط الجيّد للعمل خالل المرحلة الثالثة، سيسّهِّ

تحاكي تخطيًطا فعليًّا لمهاّم الفضاء الذي يتعاون به الُمختّصون بالعلوم والمختّصون بالشؤون   وهيعلى الكثير من العمل؛  

جدًّا من   تستمتعوا  أن  يمكنكم  سات(.  )مهندِّسون ومهندِّ ولتجربة  الالتقنيّة  في امشروعٍ  التجربة  هذه  تُفيدكم  قد  سع وكبير. 

 يد. المستقبل القريب والبع

 فريق التوثيق 

ال صوا ألنفسكم المواضيع األساسية التي ُطرحت    صور، باستخدام  فرقوثِّّقوا لقاءات المنتخب ولقاءات  فوتوغرافية، ولّخِّ

فوا في   نوا ألنفسكم كيف تمَّ حسم القضية. صِّ خاللها. وثِّّقوا اإلعتراضات أو اختالفات الرأي، التي َعلَت أثناَء اللقاءات، ودّوِّ

ق التي طبّقتوها للتعامل مع الصعوبات. جدول، صعوباٍت على المستوى الشخصي أو الجماعي، علت أثناء أداء الَمَهّمة والُطرُ 

العصف الذهني الذي جرى أثناَء العمل على بلورة وتحديد فكرة المنشأة األرضية التي ستُبنى. سيكون   مخططكذلك وثِّّقوا  

ناتها، عبَر مختلَف مراحل بنائها.  عليكم أيًضا إلتقاط ُصَور فوتوغرافية للنماذج ولمكّوِّ

ة الفضا ة األرضي ة فريق التخطيط لمهم   ء والمهم 

صون معلوماٍت مرتبطة  دوا مصادَر المعلومات التي من ضمنها ستلّخِّ أثناء التخطيط للمحّطة الفضائيّة سيكون عليكم أن تحّدِّ

الفضائية والمنشأة األرضي المحطةَ  المعلومات ستتمّكنون من تخطيط )بشكٍل مفصَّل(  أن  ة.  باألمر. وبمساَعدة هذه  يجب 

في المحّطة الفضائيّة،    استستخدمونه المختلفة التي    نظمةالتخطيط على المسار الثابت للمحطة الفضائية، َوْصف لل يشمل  

بات األ المركزية )في المحطة الفضائية( التي اخترتم    نظمةالمعطيات الفنيّة )التقنية( للمحّطة الفضائيّة، وتخطيط  شامل لمرّكِّ

لمنشأة األرضية على موقعها الجغرافي على سطح الكرة األرضية وتفصياًل كاماًل أن تصفوها. يجب أن يشمل التخطيط ل

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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روا سويّ   نظامعن أدائها. عليكم أن تبيِّّنوا أنَّ التكنولوجيا التي تستخدموها، تُستخدم أيًضا في ال ةً  الفضائّي. عليكم أن تحّضِّ

 ل للطاقة في المنشأة األرضية. وجهة النَظر التي ستُبدونها لوزارة الطاقة بشأن االستخدام الفعّا

  فريق بناء النماذج

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

في المدرسة. ولكن أي  أو األهل، بُخصوص الُطُرق والتقنيّات التي ستُستخدم لتجهيز النماذج، وأن تستعملوا مواًدا متوفِّّرة  

ننصحكم أن تتعاملوا مع مواد أو نفايات، متوفِّّرة عمل يتعلّق ببناء النماذج، يجب أن يتّم على يد أعضاء المنتَخب فحسب.  

 في المدرسة )مثاًل: غرفة فنون( من أجل إعادة استخدامها وبشكل مفيد للبيئة.

 

 االنترنت فريق إنشاء موقع

ة    انترنت  مهّمتكم كافّةً، في موقعوثِّّقوا مراحَل   نَصَّ . عليكم أن تبنوا google sitesمخصَّص ستقومون بإنشائه عبر مِّ

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

 فصيل في الموقع الذي ستُنشئونه.أن تُذكر بالت يجبالنموذجّي والمذكور أعاله، 

 

 إجراءات التسليم

ر تسجيل النقاطتأّكدوا من أنكم قد مررتم على   وعلى بنوده المختلفة، قبل أن تسلِّّموا إنتاجكم النهائّي. يمكنكم أن تجدوا    مؤش ِ

 ي: مؤّشَر )مقياس( النقاط في موقع المسابَقة عبر الرابط اآلت

https://space.iasa.org.il/4098-2 / 

 ة: عبر اإلستمارة اآلتي اإلنتاج النهائي  عليكم أن تسلِّّموا 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEhBwsw7JTkLNpQaJJLFL--

AZbgaZTfqe7lV7iXNMRzdrxw/viewform 

 

بعد انتهاء هذا الموعد، سيُغلق الرابط المؤّدِّي الستمارة   .13:00، حتى الساعة  20.4.23  لتسليم اإلنتاجات:التاريخ النهائي  

 التسليم.

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

 ت.لجنة التحكيم وسائر المجموعاالنماذَج في حفل الختام، أمام 

 

 ا!نرجو لكم عماًل ممتعًا ونجاًحا باهرً 

 فريق أولمبياد الفضاء

https://space.iasa.org.il/4098-2/
https://space.iasa.org.il/4098-2/
https://space.iasa.org.il/4098-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEhBwsw7JTkLNpQaJJLFL--AZbgaZTfqe7lV7iXNMRzdrxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEhBwsw7JTkLNpQaJJLFL--AZbgaZTfqe7lV7iXNMRzdrxw/viewform

