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 ؟ما هي القواعد والمعايير اإلرشادية من أجل مشاريع معرض العلوم

يتوجب على الطالب بنفسه القيام بكامل العمل في اإلجراءات االختبارية، جمع البيانات، وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع.  سوف يقوم  (1

المشاريع التي تشير إلى المساعدة المباشرة من قبل أشخاص آخرين عدا الطالب.  من الممكن للمعلّمين، األهل، أو الحّكام بإلغاء أهلية 

 األشخاص اآلخرين النصح وتوفير المساعدة التقنية، ولكن ليس بإمكانهم االنخراط في العمل الفعلي الخاص بالمشروع.

قدم( من جانب  2.5سم ) 75قدم( من األمام إلى الخلف و  1.5سم ) 45جاوز يتوجب أن يكون العرض بحجم يتّسع ضمن مساحة ال تت (2

 أقدام(. 6سم ) 180آلخر، كما يتوجب أال يزيد الطول عن 

سوف يتم توفير مساحة على طاولة فقط خالل المعرض.  يتوجب على المشاريع أن تكون قادرة على الوقوف والتمركز بدون أية وسائل  (3

 تدعيم.

الكهرباء في المشروع، يتوجب أن تكون جميع األزرار، الشرائط، واألجهزة األخرى من نوعية موافق عليها.  يتوجب  في حال استخدام (4

( أقدام على األقل.  سوف تتوافر مخارج منفذ 6على الطالب توفير شريط تمديد الوصالت الخاص بهم، والذي يجب أن يكون بطول ستة )

 قاً في استمارة تقديم المشروع.الكهرباء فقط في حال تم طلب ذلك مسب

 يتوجب أن ال يكون اسم الطالب والمدرسة التي ينتمون إليها ظاهرين حتّى بعد ما يتم االنتهاء من الحكم على المشروع. (5

يتوجب أن تتوافر سجالت تظهر الخطوط العريضة لغرض المشروع، اإلجراءات المستخدمة،  مصدر البيانات والمعلومات، إلخ. كي يتم  (6

 تسجيل تقارير المشروع.حصها من قبل الحّكام.  يتم تشجيع تواجد سجالت يومية/ مرحلية بشكل كبير كجزء من ف

حظر المشاريع لجميع الصفوف من استخدام الحيوانات الفقرية في التجارب العلمية التي ينجم عنها اإلصابة، عدم الراحة، أو وفاة يتم  (7

اإلرشادية  .I.S.E.Fوانات الفقرية في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر باالتباع الوثيق لمعايير العضوية.  يتوجب أن يقوم استخدام الحي

 حول االختبارات الحيوانية.  في حال كان رأي الحكم بأن المشروع يقوم بمخالفة هذه القاعدى، فإنه سوف يتم إلغاء أهلية المشروع.

مشروع المعروض أي من األغراض التالية تحت أي ظرف )يتم السماح باستخدام رسوم للعرض ، ال يمكن أن يشمل .I.S.E.Fوفق قواعد  (8

 أو صور فوتوغرافية بشكل بديل(:

a)  الفقرية(، فيما يشمل البشر.الحيوانات على قيد الحياة )الفقرية أو غير 

b) .النباتات 

c) .الحيوانات الفقرية المحفوظة أو أجزاء منها 

d)  الحيّة، المستعمرات الجرثومية أو الفطرية، مثل فطر الخبز، إلخ.المواد الممرضة 

e) شعل النار المفتوحة 

f) ء(المواد الكيميائية )حتّى الما 

g)  طراً على العوام.أخرى تمثل خأي مواد 

خطة .  يتوجب على الطالب تقديم فئات قبل أن يقوم الطالب بالبحث العلميع في هذه اليقوم بالموافقة على أي مشرويتوجب على معلّم أن 

خاص ه الالمذكورة أعاله.  الرجاء منح االنتبا 7إلى المعلّم قبل بدء المشروع.  تكون الفقريات عرضة للقاعدة رقم  ب 1آ و  1البحث العلمي 

  فيما يشمل االستبيانات(.إلى أية مشاريع تتضمن البشر )

يع التي تشمل أي من المواضيع أعاله: تالي من أجل مراجعة المعايير اإلرشادية للمشارقع القوموا بالذهاب إلى المو (9

https://ruleswizard.societyforscience.org/    .10 .عايير اإلرشادية مؤهلة من أجل لن تكون المشاريع التي ال تحقق هذه الم

أو خاصة بالوالية، المستويات المحلية، العلى لذلك فإنها سوف لن تتأهل إلى المشاركة وعلوم منطقة التربية المدرسية الفوز بمعرض 

 الدولية.
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 ف يتم منحها؟ئز التي سوواجما هي ال

 

 يع في كل مرحلة صف بشكل مستقل.رسوف يتم الحكم على المشا

 ئية.ارات الحكام نهاحكم.  قرذكورة في سلم الم لكل مشروع، بناء على المعايير المّكاسوف يتم منح الجوائز وفقاً لتقييم الح

 موضوع مادة.و الشهادات إلى جميع المشاركة في كل مرحلة صف/ فئة ط، أالشرائت، الميدالياف يتم منح سو

 خاص.موضوع مادة بتلقي تقدير كل مرحلة صف وسوف يقوم المشروع المتميز في 

صف رحلة م المياه" في كل ماه المتميزة المتضمنة لعلولميشاريع اميركية أيضاً برعاية جوائز خاصة من أجل "مسوف تقوم شركة مياه كنتاكي األ

 ني عشر.حدة للصفوف من التاسع إلى الثابين الصفوف الرابع والثامن وجائزة وا
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 لمتوافقة معالمعايير ا لىداخلة في معرض العلوم بناء عع المشاريع الم جميكسوف يتم ح
 مية للعلومكاديمعايير علوم الجيل التالي/ معايير كنتاكي األ 

 تقديم المشروع.راءات العلمية والهندسية باإلضافة إلى طريقة عرض واإلج
 

لة إلى بعضهم البعض حول النصوص التي يقومون سئدرة على سؤال أيتوجب على الطالب في أي مرحلة الصف امتالك الق للة وتعريف المشاكؤال األسئس
ة، يتوحب للهندسمية.  بالنسبة ءاتهم العلخالصها من نماذجهم أو استقصاستنتاجات التي يقومون باستاالحظتها، وبقراءتها، مزايا الظاهرة التي يقومون بمال

 NRCر عمل حلّها.  )إطاد ومواصفات قيود إلى ي سوف تقور التحلّها ومن أجل تحريض األفكالتي يتوجب عليهم سؤال أسئلة من أجل تعريف المشكلة ا
 (56، ص 2012

 
مقياس مادي )مثالً،  ماذجية و/أو نج الطالب من "صور" واقعطور نماذحل الصفوف، مع تمرابكر مذجة في أأ النمن الممكن أن تبد خدام النماذجاستتطوير و

ؤثرة على غرض معين في وى المالروابط المتعلّقة في الصفوف المتأخرة أكثر، مثل المخططات البيانية الممثلة للقمثل أكثر  مجردة سيارة لعبة( إلى تمثيالت
 (58، ص NRC 2012ر عمل )إطا  ظام ما.ن

 
نوات رياض األطفال مختلفة من االستقصاءات خالل سنواع متنوعة وأجل تخطيط وتنفيذ أ يمتلك الطالب فرصاً منجب أن يتو ستقصاءاتذ االفيخطيط وتنت
 (61، ص NRC 2012ر عمل )إطاط في استقصاءات... خراقوموا باالناحل الصفوف، يتوجب أن يالخاصة بهم.  في جميع مر 12تّى ح
 

إلى من الممكن أن تقوم بعرض األنماط المتكررة والروابط التي تسمح بالتعبير عن النتائج  ل البيانات بطريقةيتوجب أن يتم تمثي تحليل وترجمة البيانات
الجدولة،  تحليل وفهم البيانات عبرلماء على تنظيم وللعيسية سات الرئى الممارحمل القليل من المعنى، فإن إحدة بحد ذاتها تفن.  ألن البيانات الناشاآلخري
 (62-61، ص NRC 2012ر عمل )إطا  ئي.صاحليل اإلحط البياني، أو التالتخطي

 
يات غالباً فكير الرياضي في العلوم والهندسة، فإن الرياضيات والترياضاين في كيفية تطبيق الالرغم من وجود تب ىعل لتفكير الحسابيدام الرياضايات وااستخ

ية تقنيات المعلومات القودام لماء باستخح للعمااألشكال الرياضية للنظريات العلمية وعبر الس ح للمهندسين بتطبيقين الحقلين سوياً عبر السماما تقوم بجلب هذ
 (65، ص NRC 2012ر عمل )إطا  ندسين.المصممة من قبل المه

 
، باإلضافة لخاصة بهما التفسيراتة الطالب على بناء توقع قدرجل أسباب الظواهر.  يتم من أ التفسيراتف العلوم هو بناء هد وتصميم الحلول التفسيراتبناء 

 (52، ص NRC 2012ر عمل )إطا . التفسيرات المعيارية التي يقومون بتعلّمها من معلّميهم أو عبر القراءةق إلى تطبي
 

  دد.جال المحللم رة الطالب على القراءة وإنتاج نصوير قدهندسة إلى أن يقوم بتطعلوم واليحتاج أي تعليم في ال وماتلتعبير عن المعلاكتساب، تقييم، وا
 (76، ص NRC 2012ر عمل )إطا

 
 العلومة اإلرشادية خالل عملية معرض ير السالمجميع معاياتباع 

 
 عمل الطالب بنفسهيالً على كونه ع المعرض جذاب بصرياً وأن يظهر دلمشروأن يكون 

 
 ختباراتت المخبر على سجالت االأن تحتوي المذكرات/ مالحظا

 

 


