 29كانون الثاني 2018
ف مه ّمة فضائ ّية
المرحلة الرابعة – بناء نماذج َتصِ ُ
تهانينا للمدارس المستمرون إلى المرحلة الرابعة من!
فيما يلي َوصفٌ لمهمّتكم في هذه المرحلة ،وهي مرحلة نِصف النهائي من المُسابقة:
 .1عليكم أن ُت ّ
خططوا مهمّة َمدَنيّة ،عِ ل ِميّة أو عسكريّة ُت َن َّفذ بواسطة قمر صناعي ،وتتر ّكز في منطقة مُعيّنة على سطح
الكرة األرضيّة .على المه ّمة أن تكون قابلة للتنفيذ باستخدام تكنولوجيا قائمة .عليكم أن ُت َع ّرفوا ما يلي:
أ .هدف المهمّة – ماذا سيكون جوهر المهمّة الم َُخ ّ
طط تنفيذها
ب .وُ جهة المهمّة – المكان على سطح األرض الذي ستتر ّكز فيه المهمّة.
ج .مسار القمر الصناعي
 .2عليكم أن ُت ّ
خططوا قمرً ا صناع ًّيا مُالئمًا للمهمّة التي اخترتموها .في عمليّة التخطيط يجب أن تأخذوا بالحسبان النواحي
اآلتية:
أ .حجم القمر الصناعي
بُ .ن ُ
ظم القمر الصناعي:
 .iنظام َدفع ذاتيّ (ليست منظومة اإلطالق التي تضع القمر في مداره)
 .iiعناصر الحُمولَة ( ،)Payloadومجال الطيف الكهرومغناطيسي الذي سيعمل بموجبه
 .iiiمصدر الطاقة التي س ُتش ِّغل ُن ُ
ظ َم القمر الصناعي
نموذجين:
 .3عليكم أن تبنوا
َ
أ .نموذج لِوُ جهة المهمّة .من المُهم أن ي ّ
ُمثل النموذج السبب الذي من أجله اخترتم هذه المنطقة كوُ جهة للمهمّة.
ُمثل ُن ُ
ب .نموذج للقمر الصناعي .على هذا النموذج أن ي ّ
ضرورة
ص ِر ًّيا ،ولكن ليست هناك ُ
ظ َم القمر الصناعي َب َ
بأن تكون هذه ال ُّن ُظم عا ِملَة.
جر أو َت َب ُّر ًعا من
التخطيط َو/أو بناء الجهاز أو ِّ
أي أجزاءٍ منه يجب أن ال يكون بأيدي أشخاص ِم َهنِ ّيين ،سوا ًء كان ذلك ِبأ َ ٍ
سيرورة ال َّت َعلُّم،
أشخاص تربطكم بهم َقرا َبة عائِلِ ّية .مع ذلك ،طلب ال ُمساعدَة واالستِشارة من هؤالء األشخاص ،كجُزءٍ من َ
ب َت َد ُّخلَ شخص بالِغ
ب به .ال ُمعلّمون ال ُمرافِقون باستطاعتهم بالطبع تقديم ال ُمسا َعدَة في ُكل ّ َم
وضوع يتطلّ ُ
هو أم ٌر ُم َر َّح ٌ
ٍ
ألسباب األمان والسالمة.
في هذه المرحلة أنتم لس ُتم مُطالَبين ِبإرسال النماذج نفسها إلينا ،وإنما فقط َتوثي ًقا لها .على ُك ّل مجموعة أن ُترسِ ل لنا:
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صفُ النماذج :يُر َسل ال ِّس ِج ّل كملفّ وورد شرط أن اليزيد عن  1247كلمة ( 1000كلمة ليس من ضمنها
س ِج ّل يَ ِ
ِ .1
وثيق
العناوين ال َموجودة في سِ ِج ّل القالب الذي س ُنرسله إليكم) .يجب تحضير ال ِّس ِج ّل داخل ملفّ وورد المُر َفق "قالب لِ َت ِ
النماذج" شرط الحفاظ على العناوين ال َموجودة في الملفّ  .على سِ ِج ّل ال َّتوثيق أن يتضمّن التفاصيل اآلتية:
.2
أ .المهمّة:
)1

َوصفٌ للمهمّة التي اخترتم أن ُتن ّفذوها

 )2ما الذي ُتريدون إنجازه من المهمّة؟
 )3لماذا هذه المهمّة هي ذات أه ّميّة /مُثيرة لالهتمام؟
ب .الوُ جهة:
َ )1وصفٌ لِلوُ ج َهة التي اخترتموها ولِمُميّزاتها
 )2ما هو السبب الذي دفعكم إلى اختيار هذه الوُ جهة؟
ج .مدار القمر الصناعي:
)1

َنوع المدار

َّورة) للقمر الصناعي
 )2الحضيض ،األوج والفترة المداريّة (زمن الد َ
 )3السبب الذي من أجله اخترتم هذا المدار.
د .القمر الصناعي و ُن ُ
ظ ُمهُ:
)1

حج ُم القمر الصناعي ولماذا اخترتم هذا الحجم؟

 )2ما هي ُن ُ
ظ ُم القمر الصناعي التي تط ّرقتم إليها في النموذج (عليكم أن تتط ّرقوا على األق ّل إلى نظام الدفع
الذاتيّ  ،عناصر الحُمولَة ومصدر الطاقة) ،وكيف ُتالئم هذه ال ُّن ُ
ظم تنفيذ المهمّة التي اخترتموها
 )3مجال الطيف الذي تعمل بموجبه عناصر الحُمولة ،ولماذا اخترتم هذا المجال
هـ .نموذج الوُ جهة:
 )1ما هي مُميّزات الوُ جهة التي اخترتم أن تعرضوها في النموذج ولماذا؟
 )2كيف يُجسِّد النموذج هذه المُميّزات؟
و .نموذج القمر الصناعي:
كيف َم َّثلتم ًك ّل نظام من ُنظم القمر في النموذج؟
ز .عمليّة تخطيط وبناء النماذج:
 )1أيّ موا ّد اس َتخدَمتموها في بناء النماذج الذي اخترتموها ولماذا اخترتم هذه المواد؟
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وزيع الوظائف بين أفراد المجموعة وطريقة ا ّتخاذ القرارات
َ )2وصفٌ لعمليّة التخطيط ،مع اإلشارة إلى َت ِ
وزيع الوظائف بين أفراد المجموعة وطريقة ا ّتخاذ القرارات
َ )3وصفٌ لعمليّة البناء ،مع اإلشارة إلى َت ِ
 )4الصعوبات التي اعترضتكم أثناء تخطيط المهمّة وال ُّن ُ
ظم التكنولوجيّة وأثناء عمليّة بناء النماذج ،وطرائق
سويات التي ا ِّت ُخ َذت
الح ّل أو ال َّت ِ
َ )5وصفٌ لمصادر المعلومات التي اعتمدتم عليها
ستوى معرفتهم وفهمهم هُم .إذا انتقلت المجموعة
ُمهم أن يكتب التالميذ بأنفسهم سِ ِجل ّ ال َّتوثيق ،لكي يعكس ذلك ُم َ
ّ
محطة التحكيم الخاصّة بالنماذج سيكون مُال ِئمًا لِمُس َت َوى المعرفة التي
ُستوى األسئلة في
إلى المرحلة النهائيّة ،فإن م َ
التو ّقعات
يعكسها ال ِّس ِجلّ .سِ ِج َل ال َّتوثيق المكتوب بأيدي أشخاص مُخ َتصّين وليس بأيدي التالميذ أنفسهم سيرفع مُس َت َوى َ
عالِيًا ،األمر الذي قد ي ّ
ُناك َفر ًقا شاسِ عً ا بين مُس َت َوى ال ِّس ِج ّل
ُؤثر َسلبًا على التنقيط الذي سيُم َن ُح للتالميذ إذا تبي ََّن أن ه َ
ّ
الع على ال ِّس ِج ّل وتنقي ِحهِ ،ليكون ذلك تنقيحً ا
وقُدرة التالميذ على اإلجابة غَيبًا عن األسئلة .يُس َت َ
حسن أن يقوم المعلم باالط ِ
للغة التالميذ وصياغتهم.
ص َّور للنماذج :عليكم َتوثيق النماذج بواسطة فيلم قصير تب ُّثونه عبر اليوتيوب ،بزمن أقصاهُ  3:00دقائق .في
َ .3توثيق ُم َ
ب الرابط فقط).
أُذونات المُشا َهدَة ُي َعرَّ فُ الفيلم َكـ ( Unlistedمفتوح للمُشا َهدَة ألصحا ِ
على الفيلم أن يتضمّن التفاصيل اآلتية:


شريحة افتتاحيّة الفيلم :العنوان ،اسم المدرسة ،اسم ال َبلدَة ،اسم المشروع ،أسماء المُرشِ دين ووظائفهم.



نظرة عامّة على النماذجُ ،تبيِّنُ ُك ّل نموذج بكامله ،من ُكل اال ّتجاهات



التطرّق إلى تفاصيل خاصّة في النماذج ("קלוז אפ")



عرض للعمل الجماعيّ في بناء النماذج

إطار القُيو ِد التي َحدّدناها أعاله .على ال ِّس ِج ّل والفيلم أن ال يتضمّنا
من ال ِّس ِج ّل والفيلم ،في
ُك ّل معلومة يجب أن تكون ضِ َ
ِ
تنقيص في النقاط أثناء التحكيم.
روج عن األ ُ ُط ِر ال ُم َح ّددَة سيُؤدّ ي إلى
ٍ
روابط لمواقع في اإلنترنتُّ .
أي ُخ ٍ

ب المعايير اآلتية:
ُتخ َت َب ُر النماذج و َتوثيقها بحس ِ
 .1اختيار المهمّة – مدى فائدة /أهميّة /و َترا ُكب المهمّة التي اخترتموها
 .2مُالءمة ُنظم القمر الصناعي ل ُميّزات المهمّة كا ّف ًة
 .3ال ِّدقّة العِل ِميّة – هل المبادئ التي تقف خلف عمل ُنظم القمر الصناعي وحركته مشروحة بصورة صحيحة؟ هل
التفاصيل المعروضة في نموذج الوُ جهة ُت ّ
مثل الواقع بصورة صادقة؟
 .4التفصيل – كم من المعلومات معروضة في ُك ّل نموذج؟
 .5عمليّة تخطيط وبناء النماذج
 .6األصالة واالبتكار
3
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 .7الناحية الجماليّة
المجموعات العشر التي تفوز بأعلى مجموع من النقاط في هذه المرحلة تنتقل إلى المرحلة النهائيّة .هذه المجموعات س ُتحضِ ُر
رض نماذجها أمام هيئة التحكيم والمجموعات األخرى.
معها النماذج إلى حفل االختتام ،وس ُتع َطى لها الفُر َ
صة لِ َع ِ

انتبهوا!
يجب إرسال الفيلم وال ِّس ِج َل المُرافِق إلى العنوان  Yamit@excellence.org.ilح ّتى تاريخ  19.2.2018في الساعة
.13:00


صلَّح.
المشاريع التي َتصِ لُنا بعد هذا التاريخ ال ُت َ



لِ َطرح أيّ سؤال أو مشكلة أو الستيضاح أيّ أمر ،باستطاعتكم أن َت َت َوجّهوا إلى طاقم المُسابقة في َموقع المركز
اإلسرائيليّ للتميّز في التربية على هذا العنوان:
https://excellence.org.il/space/forum/index.php
تم ّن ّياتنا للجميع بالنجاح!
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