
مسابقة تصميم خرائط

"زمن الكرة ا�رضيّة"
"لط�ب "الجغرافيا- ا�نسان والبيئة

من س�سل خرائطه مع ثا� إ�ائي� � الفضاء، إيتان ستيبه؟

ما ا�طلوب منكم من أجل ا�شاركة � ا�سابقة

للتعلي£ت الدقيقة وللمؤّ�ات

لقاء تقديم ال¬وحات عª الزوم سيُجرى يوم ا�ربعاء 17.11.2021 الساعة 20:00

.س°سل رابط الزوم للمعنيّ¯ با�شاركة وفًقا للتسجيل عª است£رة التسجيل

.عµ ا�عنيّ¯ با�شاركة � ا�سابقة إرسال ا�واد حتى يوم الجمعة ا�وافق 31.12.21

.سيتّم ا�ع�ن عن أس£ء الفائزين � ا�سابقة خ�ل شهر كانون الثا�

الخرائط الفائزة:

ستُعرَض من ِقبل إيتان ستيبه � الفضاء

الخرائط ا�ميّزة ستُعرض � معرض يُجريه قسم ا��اف عµ تدريس "الجغرافيا- ا�نسان والبيئة"

(Å تنسوا إرفاق ال¬وحات التي كتبها الط�ب، وكذلك موافقات ا�ها¿)

است£رة التسجيل للمسابقة

متى سيحدث ذلك؟

لتقديم الخرائط

 � مطلع العام 2022، ستنطلق مهّمة "ركيع" إË الفضاء، وعµ مÊ ا�ركبة سيكون ثا� إ�ائي� � الفضاء، وا�ّول � محطّة الفضاء الدوليّة –

إيتان ستيبه

.

 � إطار مهّمة "ركيع"، ستجري مسابقة "زمن الكرة ا�رضيّة"، وهي عبارة عن تصميم سلسلة خرائط تصف التغي�ات � الحيّز خ�ل فÌة زمنيّة

GOOGLE EARTH PRO معيّنة، من خ�ل استخدام برنامج

 !الخرائط ا�ختارة التي تشمل �وحات، ستُعرض � معرض افÌاÓ، وسيحظى الفائزون بفرصة عرض خرائطهم � محطّة الفضاء الدوّ¿

 فرصة لتعليم موضوع الفضاء � الصفوف

 من خ�ل وحدة تدريسيّة شيّقة ومث�ة

"ل�هت£م، من موقع "مهّمة ركيع

WWW.RAKIAMISSION.CO.IL

 فرصة Åختبار س�ورات التغي� � الحيّز،

والبحث عن حلول جغرافيّة لها

خوض س�ورة تعلّم � الصّف – وحدة تدريسيّة، ×كنكم اÅستعانة بوسائل ا�يضاح Åستع£لها � الصّف عª موقع "مهّمة ركيع

GOOGLE EARTH PRO ة زمنيّة محّددة بواسطةÌاستع£ل مسح ا�قارنة خ�ل ف µالتدرّب ع

إيجاد س�ورات التغي� � الحيّز والتي Ùّكننا من إعطاء �ح جغرا� واستخدام مصطلحات مجال ا�عرفة. من ا�فّضل � منطقة سكن الط�ب

صياغة �وحات جغرافيّة وفًقا للتعلي£ت ا�فّصلة أدناه

إجراء منافسة [مفّضل كرنفال مدرÞ] Åختيار الخرائط الـ 3 الفائزة) � التعلي£ت، ×كنكم إيجاد ا�ؤ�ات ا��Üة)"

 فرصة للتدرّب عµ عمليّة ا�سح وتطبيقها

من خ�ل تصميم خرائط

GOOGLE EARTH

https://docs.google.com/document/d/12Ev3RBVzwK5-UCW6BnPm4uL18o_YpM79/edit?usp=sharing&ouid=115978440844083971585&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/3LvrxxEVJ7YkaTjp8
https://forms.gle/oaSujPWiKGR4wCq87

