مسابقة تصميم خرائط
"زمن الكرة األرض ّية"
"لطالب "الجغرافيا -اإلنسان والبيئة

من سريسل خرائطه مع ثاين إرسائييل يف الفضاء ،إيتان ستيبه؟
يف مطلع العام  ،2022ستنطلق مه ّمة "ركيع" إىل الفضاء ،وعىل منت املركبة سيكون ثاين إرسائييل يف الفضاء ،واأل ّول يف محطّة الفضاء الدول ّية –
إيتان ستيبه
.
يف إطار مه ّمة "ركيع" ،ستجري مسابقة "زمن الكرة األرض ّية" ،وهي عبارة عن تصميم سلسلة خرائط تصف التغيريات يف الح ّيز خالل فرتة زمن ّية
 GOOGLE EARTH PROمع ّينة ،من خالل استخدام برنامج
!الخرائط املختارة التي تشمل رشوحات ،ستُعرض يف معرض افرتايض ،وسيحظى الفائزون بفرصة عرض خرائطهم يف محطّة الفضاء الدو ّيل

فرصة لتعليم موضوع الفضاء يف الصفوف
من خالل وحدة تدريس ّية ش ّيقة ومثرية
"لالهتامم ،من موقع "مه ّمة ركيع
WWW.RAKIAMISSION.CO.IL

فرصة الختبار سريورات التغيري يف الح ّيز،
والبحث عن حلول جغراف ّية لها

فرصة للتد ّرب عىل عمل ّية املسح وتطبيقها
من خالل تصميم خرائط
GOOGLE EARTH

ما املطلوب منكم من أجل املشاركة يف املسابقة
الصف عرب موقع "مه ّمة ركيع
الصف – وحدة تدريس ّية ،ميكنكم االستعانة بوسائل اإليضاح الستعاملها يف
خوض سريورة تعلّم يف
ّ
ّ
التد ّرب عىل استعامل مسح املقارنة خالل فرتة زمن ّية مح ّددة بواسطة GOOGLE EARTH PRO
املفضل يف منطقة سكن الطالب
إيجاد سريورات التغيري يف الح ّيز والتي متكّننا من إعطاء رشح جغرايف واستخدام مصطلحات مجال املعرفة .من ّ
املفصلة أدناه
صياغة رشوحات جغراف ّية وفقًا للتعليامت ّ
]مفضل كرنفال مدريس[ الختيار الخرائط الـ  3الفائزة( يف التعليامت ،ميكنكم إيجاد املؤرشات املالمئة("
إجراء منافسة ّ

وللمؤرشات
للتعليامت الدقيقة
ّ
لقاء تقديم الرشوحات عرب الزوم س ُيجرى يوم األربعاء  17.11.2021الساعة 20:00
.سرنسل رابط الزوم للمعن ّيني باملشاركة وفقًا للتسجيل عرب استامرة التسجيل

استامرة التسجيل للمسابقة
متى سيحدث ذلك؟
.عىل املعن ّيني باملشاركة يف املسابقة إرسال املواد حتى يوم الجمعة املوافق 31.12.21
.سيت ّم اإلعالن عن أسامء الفائزين يف املسابقة خالل شهر كانون الثاين

لتقديم الخرائط
)ال تنسوا إرفاق الرشوحات التي كتبها الطالب ،وكذلك موافقات األهايل(

الخرائط الفائزة:
ستُع َرض من ِقبل إيتان ستيبه يف الفضاء
الخرائط املم ّيزة ستُعرض يف معرض يُجريه قسم اإلرشاف عىل تدريس "الجغرافيا -اإلنسان والبيئة"

