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		®	FIRST		في ساسیةاألالقیم   
، یتعلم المشاركون أن المنافسة الودیة والربح المشترك األساسیةباعتناق القیم  .®	FIRSTھي أساس  األساسیةالقیم 

	لـ ةدالجدی األساسیةاطلع على القیم .	لیسا أھدافاً متناقضة، وأن مساعدة بعضنا البعض ھي أساس العمل الجماعي
FIRSTكلما دعت الحاجة لذلك مع فریقك وتناقشوا بھا.	

	:نؤكد على فلسفتنا في االحترافیة الودیة والتعاون من خالل	

	.نكتشف مھارات وأفكار جدیدة:	االكتشاف§
	.نستخدم اإلبداع واإلصرار لحل المشاكل:	االبتكار§
	.نطبق ما نتعلمھ لتحسین عالمنا:	التأثیر§
	.نحترم بعضنا البعض ونتقبل اختالفاتنا:	التضامن§
	.نحن أقوى عندما نعمل معاً :	الجماعيالعمل §
	.نستمتع ونحتفل بما نقوم بھ:	المرح§

	األساسیةملصق القیم 
 في إیصال القصة الفریدة الخاصة بفریقك، وقد یكون أمرًا ضروریاً في الفعالیات األساسیةیساعد ملصق القیم 

قیم  ملصق لتعرف ما إذا كانت ھناك حاجة لصنعتأكد من األمر بالتنسیق مع منظم المنافسة المحلي .	الرسمیة
	.أساسیة

	األساسیةاصنع ملصقاً للقیم  
ات في كل من اجتماع –خالل ھذا الموسم  األساسیةن خاللھا فریقك القیم ناقش األسالیب التي استخدم م.1

	.اصنع قائمة باألمثلة.	الفریق وفي مجاالت الحیاة األخرى
	المحددة والمذكورة أدناه األساسیةاطلب من فریقك اختیار األمثلة التي تبرز مجاالت القیم .2 ھي  تلك.

نجاحاتھ  ك في عرضسیساعد الملصق فریق.	ت التحكیمالمجاالت األكثر صعوبة على الحكام أثناء جلسا
	.بشكل متناسق ومنظم

a.االكتشاف	ضع أمثلة من الموسم حول األشیاء التي اكتشفھا فریقك ولم یتم التركیز علیھا :
أخبر الحكام كیف وازن .	واستطاع من خاللھا تحقیق تقدم في المنافسة أو الفوز بجائزة

	، والمشروعالروبوت، األساسیةالقیم (بطولة الفریق بین األجزاء الثالثة من  ا خاصة إذ)
	.كانوا مھتمین بجزء بعینھ

b.التكامل	ي واألشیاء األخرى التي تعلمتموھا ف األساسیةضع أمثلة عن تطبیق فریقك للقیم :
دع الحكام یعرفون كیف أن أعضاء الفریق قاموا بمكاملة .	بطولة خارج نشاطات الفریق

	.قدرات في حیاتھم الیومیةأفكار جدیدة ومھارات و
c.الشمول	صف كیف أصغى أفراد فریقك لبعضھم البعض ودرسوا أفكار الجمیع وأشعروا :

على ان ما انجزتموه معا كان أكثر شارك الحكام .	ال من الفریقفیھم أنھ جزء فع كل فرد
	.بكثیر من انجاز اي عضو منفرد من اعضاء الفریق على لوحده 

d.:خالل المنافسة التعاون	صف كیف احترم فریقك روح المنافسة الودیة	ضع معلومات حول. 
شارك الحكام كیف كان أفراد .	توفیر الفریق المساعدة أو تلقیھ المساعدة من الفرق األخرى

الفریق یساعدون بعضھم البعض وأفراد الفرق األخرى في التحضیر لمنافسة قد تكون 
	.عصیبة

e.أشیاء أخرى	الملصق إلبراز أي شيء آخر یرغب فریقك في  استخدم المنطقة الوسطى من:
ربما یمكنك مشاركة أمثلة عن .	األساسیةمشاركتھ مع الحكام حول ما تبقى من معاییر القیم 

	.روح الفریق، االحترام أو العمل الجماعي
أحد التنسیقات المقترحة مدرج في الصفحة الحجم الكلي .	خاصة بك أساسیةاصنع مع فریقك ملصق قیم .3

ق یجب أال یتجاوز القیاسات الموضحة ویمكن أن یكون أصغر خاصة إذا كانت ھناك حاجة للملص
 .یمكن أن یتم لف الملصق أو تجمیعھ قبل العرض.	للسفر

	:مالحظة
	

لبطولة  األساسیةم قیتم تحدیث ال
FIRST®	LEGO®		 من أجل موسم

الرجاء مالحظة أنھ لم یعد .	2018
وتم 	.مرتبطة بالبرامج أساسیةھناك قیم 

	.ناالموضحة ھ األساسیةاستبدالھا بالقیم 

 

	:األساسیةملصق القیم 
	

 یعد الملصق أداة عظیمة لمساعدة 
یم فریقك في التفكیر في كیفیة تطبیق الق

في اجتماعات الفریق  األساسیة
تحقق مع منظم المنافسة .	وخارجھا

 لمعرفة إذا كان مطلوباً من فریقك جلب
 كیم تحإلى جلسة  األساسیةملصق القیم 

	.األساسیةالقیم 
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	فكر حول المشروع

	رقائق الذرة في الفضاء الخارجي
	

وصل التقدم العظیم في العمل والذي أحرزه الدكتور رودولفو نیري فیال 
أول مكسیكي 	1985م كمھندس وعالم إلى أبعاد جدیدة عندما أصبح في عا

أثناء رحلتھ على متن المركبة أطلنطس، ساعد في تطبیق .	یسافر في الفضاء
اتصاالت األقمار الصناعیة، خرج في مسیر فضائي وأجرى العدید من 

	التجارب األخرى لكن خیاره في قائمة الطعام الفضائیة أدى إلى تغییر .
ي لقد أدى طلب الدكتور نیر!	الطریقة التي یأكل فیھا رواد الفضاء إلى األبد

فیال البسیط من وكالة ناسا باصطحاب رقائق الذرة إلى الفضاء لسفر الطعام 
	األمیریكي الالتیني إلى الفضاء لم كان ھذا األمر خارقاً إلى ھذه الدرجة؟ .

 وضوحاً إنھ غذاء رواد:	الغذاء في الفضاء أمر مھم للغایة للكثیر من األسباب
		.مكن أن یقدم لك قطعة من الوطن في بیئة معزولة تماماً الفضاء، لكن أیضاً ی

یقول الكثیر من رواد الفضاء أنھم ال یستطیعون تذوق الطعام بشكل جید في 
طعام ذي مذاق شھي یعني أن مستكشفي الفضاء 	الفضاء، لذا فوجود

	.یستطیعون أن یأكلوا بما یكفي للحفاظ على صحتھم

كیف یمكن للطعام أن یؤذي مركبة فضائیة؟ حسناً، فكر ماذا .	فالحصول على غذاء آمن للطاقم وللمركبة الفضائیة أیضاً ھو أمر حرج للغایة	.لكن المذاق لیس المعضلة الوحیدة
بز الذي یترك أقل وع جدید من الخأصبح لرواد الفضاء ن.	رقائق الذرة كانت اكتشافاً حقیقیاٌ .	یمكن أن یحدث لو أن الفتات الذي سیطفو في الفضاء وصل إلى قطع إلكترونیة حساسة

لوطن فقد أدى اصطحاب قطعة من ا.	كان األمر ضربة حظ موفقة وفوریة.	قدر ممكن من الفتات ویمكن أن یستخدم لضم أنواع عدیدة من الغذاء من البیض إلى زبدة الفستق والجیلو
	.ما یخص طاقمك وسفینتك الفضائیة أن یكون لھ عواقبھ الضخمةلكن یمكن لكل قرار تتخذه فی.	إلى الفضاء أمراً مھما على كثیر من األصعدة

	ماراثون في ظروف انعدام الجاذبیة
	

ویلیامز ھي رائدة فضاء أمیریكیة معتادة على التحدیات "	سوني"	سونیتا 
خریجة من األكادیمیة البحریة األمیریكیة، طیارة خبیرة قامت بقیادة .	الصعبة

ركبات، ریاضیة حاصلة على جوائز كما أنھا نوعاً من الم	30ما یزید على 
لذا، قد تظن أنھا جربت كل شي .	أمضت مئات األیام في الفضاء في عدة مھام

، كان بانتظارھا سجل جدید 2007في الحیاة، ألیس كذلك؟ حسناً، في عام 
من یستطیع المشاركة في أول ماراثون في الفضاء؟ بالضبط، .	لتقوم بتحطیمھ

في ماراثون )	میل	26.2(كم 	42.2ركضت سوني مسافة من نیسان، 	16في 
ًا من الضروري جد.	بوسطن على جھاز المشي في المحطة الفضائیة العالمیة

أن یستخدم رواد الفضاء عظامھم وعضالتھم في الجاذبیة المنخفضة وشبھ 
یتدرب معظم .	وإال، تفقد عضالتھم قوتھا وتصبح عظامھم ھشة.	المعدومة

لمحطة الفضائیة ما یقارب ساعتین یومیاً لمنع اضمحالل رواد الفضاء في ا
ساعات وھذا 	4استغرق ماراثون سوني ما یزید قلیالً عن .	العضالت والعظام

بحد ذاتھ إنجاز ضخم نظرًا ألنھا كانت مثبتة على جھاز المشي بأشرطة 
 یاموبذلك، أثناء ق!	مطاطیة عمالقة منعاً لطفوھا بعیداً بسبب انعدام الجاذبیة

		9المشاركین على كوكب األرض في طقس عاصف تحت درجة حرارة 
، كانت سوني في المحطة الفضائیة ذات المناخ )فھرنھایت	48(مئویة 

	.ألف كیلومتر في الساعة	27المخصص تدور حول األرض بسرعة تزید عن 

لم 	.یقتھا رائدة الفضاء كارین نیبرغ بالركض في ماراثون بوسطن األرضيفي الواقع، دارت سوني حول األرض أكثر من مرتین أثناء قیام أختھا دینا باندیا وصد
الحفاظ على الصحة في الفضاء لیس خیاراً، ورسالة سوني لنا جمیعاً أن االستمرار في النشاط مھم جداً :	یكن ماراثون سوني مجرد حیلة لجذب التغطیة اإلعالمیة

	.على كوكب األرض وفي الفضاء
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	تفاصیل المشروع

	تعرف على مشكلة
ھل فكرت مسبقاً كیف یكون الحال لو عشنا في مركبة فضائیة، أو في المحطة الفضائیة العالمیة، أو على سطح 
القمر أو كوكب آخر؟ ماذا لو أمضیت ھناك سنة أو أكثر؟ فكر مع فریقك بكل األشیاء التي سنتحتاجھا للبقاء على 

بیئة  تذكر، الفضاء الخارجي.	صحتنا وسعادتنا خالل عیشنا وعملنا في الفضاء الخارجي قید الحیاة، والحفاظ على
ال تحتضن أیة أقمار أو كواكب أخرى في .	قاسیة جداً، معظم الفضاء ھو فراغ كلي، ھذا یعني عدم وجود ھواء

	.نظامنا الشمسي بیئة مناسبة لتنفس الكائنات البشریة
رحلة الذھاب والعودة الكتشاف المریخ :	الفضاء الخارجي تستغرق وقتاً طویالً  ال تنسى أیضاً، معظم الرحالت في

لذا، جمیع ما تصممھ وتبنیھ یجب أن یعمل بشكل مثالي، أو یحتوي على نظام دعم .	سنوات	3قد تستغرق ما یقارب 
ء إذا ما إلصالح شي یجب أن یتم اختبار معداتك وإعادة اختبارھا، كما ستحتاج للتفكیر حول ما ستحتاجھ.	احتیاطي

	!تعطل على بعد ملیون میل عن كوكب األرض
یحتاج األمر إلى آالف األشخاص على كوكب األرض، وھذا یتضمن المھندسین، !	قد یبدو األمر متعباً، وھو كذلك

عاونًا تكما یتطلب األمر جھدًا جماعیاً و.	علماء الریاضیات، العلماء والتقنیین، إلرسال حفنة من البشر إلى الفضاء
	.عالمیاً ألن العیش والعمل في الفضاء معقد ومكلف

عندما یتغلب البشر على تحدیات مثل السفر في الفضاء، نتعلم الكثیر من األشیاء الجدیدة التي !	لكن المقابل رائع
	.أفضل ھنا على كوكب األرض، كما نكتشف معارف علمیة خارقة حول نظامنا الشمسي حیاةتساعدنا على عیش 

	

	INTO ORBITSM	دي فریقك في مشروعتح
أو اجتماعیة یواجھھا البشر أثناء رحالت االستكشاف 	فیزیولوجیةقم مع فریقك بتحدید مشكلة 

	.الفضائي طویلة األمد ضمن نظامنا الشمسي واقترح حالً 
	

ائیة، ب فضبناء صواریخ، مراك.	إن مجرد إیصال البشر بسالمة إلى الفضاء لوقت قصیر جداً ھو أمر صعب للغایة
	.وأنظمة دعم الحیاة األساسیة ھو أحد أعقد المھام التي یستطیع البشر القیام بھا
یزیائیة كیف ستتأقلم مع المشاكل الف.	لكن تخیل فقط أن مھتمك في استكشاف النظام الشمسي ستطول لسنة أو أكثر
عدًا من أداء عملھم قد یكون أمرًا مق التي سیواجھھا طاقمك؟ الحفاظ على صحة البشر في الفضاء بما یكفي لیتمكنوا

	للغایة 	على مكانك یعتمدقد یكون الطقس إما بارداً جداً أو حاراً جداً، ھذا . یتعرض الجسم البشري إلى جاذبیة .
یجب أن تأخذ .	الذي من الممكن أن یؤذي البشر مع مرور الوقت شبھ معدومة وإلى اإلشعاع الشمسي منخفضة أو

للبقاء على قید الحیاة وھذا یتضمن الھواء، الماء والغذاء أو سوف تحتاج إلنتاج ھذه األشیاء بعد جمیع المؤن الالذمة 
كما یجب على مستكشفي الفضاء القیام بتمارین ریاضیة بشكل مستمر للحفاظ على قوة .	مغادرتك كوكب األرض
ما ك.	بجاذبیة منخفضة أو معدومةوھذا یعني أنك ستحتاج معدات تمارین خاصة یمكنھا العمل  	.عظامھم وعضالتھم

أنك ستحتاج إلى نظام إلنتاج الطاقة لمركبتك الفضائیة أو مسكنك لتوفیر الطاقة الالزمة للعمل، االستكشاف وتوفیر 
	!كما أنك ستحتاج إلى طریقة للتخلص أو إعادة تدویر القمامة والفضالت البشریة.	دعم الحیاة لك ولطاقمك
		.ت المشاكل الوحیدة التي یواجھھا البشر عند ذھابھم إلى الفضاء في رحالت طویلة األمدالمشاكل الفیزیولوجیة لیس

، وتعلم العلماء الكثیر حول ردة فعل البشر تجاه تواجدھم في مركبة 1961لقد سافر البشر إلى الفضاء منذ العام 
	.فضائیة لمدة أسابیع، أشھر وحتى لسنوات
تاجیة في الفضاء عندما یشعرون بأنھم على تواصل مع أصدقائھم وعائالتھم نحن نعلم أن األشخاص أكثر سعادة وإن

ھذا یعني أنھم قد یحتاجون أن یجلبوا معھم لعبتھم المفضلة أو ھوایتھم، یتواصلوا مع أشخاص .	على كوكب األرض
إلى 	لآخرین على كوكب األرض على بعد مئات األمیال عنھم أو ربما یصطحبون معھم حیوانھم األلیف المدل

	.كما یحتاج رواد الفضاء إلى طعام لذیذ إلى الحد الذي یدفعھم إلى تناولھ للحفاظ على قوتھم!	الفضاء
	
	

	:نصیحة
	

العدید من األمثلة عن  الروبوتتقدم لعبة 
بعض التحدیات الفیزیولوجیة واالجتماعیة 
	.التي یوجھھا البشر عند اكتشاف الفضاء

	
	
	
:نصیحة 	
	

العدید من المصطلحات المستخدمة في وصف 
یمكنك .	استكشاف الفضاء فریدة من نوعھا

مراجعة قسم المصطلحات للتعرف على 
.معانیھا 	

 
	

	

	LEGO	FIRSTل تحدي من أج
LEAGUE	INTO	ORBIT	

	
النظام الشمسي حول شمسنا سیتم تعریفھ على 
أنھ المنطقة من الفضاء الخارجي وھذا یتضمن 

وحدة 	50جمیع األجسام المحتویة فیھ، ویمتد 
.ملیار میل من الشمس	4.6فضائیة، ما یعادل  	

 
 
 
 
 

	ORBIT	INTOمن أجل تحدي 
 
	

ر مشكلة التي تؤثالمشكلة الفیزیولوجیة ھي ال
على صحة أو سالمة رائد الفضاء، كالحاجة 

المشكلة  .للھواء، الماء، الغذاء أو التمارین
االجتماعیة البشریة ھي التي تؤثر على قدرة 
.		اإلنسان على اإلنتاجیة في المدى الطویل

 السفر في الفضاء.	وھذا یتضمن العزلة والملل
 لفترات طویلة یعني قضاء سنة أو أكثر في

	.الفضاء الخارجي
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ة من أجل السفر في الفضاء في حل مشاكل أخرى قد تساعدنا األشیاء التي نتعلمھا عند حل ھذه األمور المعقد
 ضعلى سبیل المثال، ھل كنت تعلم أن اختراعات مختلفة من األدوات الالسلكیة، بع.	على كوكب األرض

	الصور والفحوصات الطبیة، والبث التلفزیوني باألقمار الصناعیة  جمیعھا تعود إلى رحالت اكتشاف في..
ت عندما یرى أحد ما استخداماً أرضیاً لجھاز تم تطویره من أجل االستكشاف الفضاء الخارجي؟ ھذه التقنیات أت

من یعلم، قد یفید الحل المبتكر الذي یقدمھ فریقك االستكشاف في الفضاء الخارجي مستقبالً وقد یساعد .	الفضائي
ء إذا كنت ایمكننا تعلم الكثیر من تجاوز عقبات السفر في الفض.الناس ھنا على كوكب األرض على حد سواء

	.مستعداً للمشاركة في تحدي وأبعد من ذلك في منافسة
	

	لست متأكداً كیف تبدأ؟
جرب ھذه العملیة لمساعدة فریقك في اختیار واستكشاف مشكلة فیزیولوجیة أو اجتماعیة قد یواجھھا البشر أثناء 

	.رحالت االستكشاف في الفضاء الخارجي طویلة األمد
	

اء مخطط یوضح جمیع األشیاء التي نحتاجھا للحفاظ على صحتنا وإنتاجیتنا في رسم أو إنش اطلب من فریقك
قد ترغب في استخدام بعض موارد المشروع الملحقة لالطالع على ما یحتاجھ البشر للبقاء .	الفضاء الخارجي

	.على قید الحیاة وبصحة جیدة في رحلة في النظام الشمسي
	

	:خذ بعین االعتبار أسئلة كالتالیة
ین یحصل رواد الفضاء على األوكسجین والماء الذي یحتاجونھ عندما ینطلقون في رحلة على من أ§

	سفینة أو محطة فضائیة؟
	كیف یستطیع البشر تناول الطعام في الفضاء؟ ما ھي أنواع الطعام التي یمكننا أخذھا إلى الفضاء؟§
	كیف یتم التخلص من القمامة وفضالت اإلنسان في الفضاء؟§
	التحدیات التي یواجھھا البشر عند التخطیط للسفر واكتشاف المریخ؟ سم بعضاً من§
ما الذي یقوم بھ رواد الفضاء للحفاظ على صحتھم وسعادتھم في الفضاء عندما یبقون ھناك لفترات §

	طویلة من الزمن؟
كیف یستطیع البشر في الفضاء التواصل مع مشرفي المھمة، األصدقاء وأفراد العائلة على كوكب §

	ض؟األر
ما ھو تأثیر انخفاض أو انعدام الجاذبیة واإلشعاع على الجسم البشري؟ كیف یمكن للبشر التخفیف §

	من تأثیر انخفاض أو انعدام الجاذبیة أو اإلشعاع على الجسم؟
ما ھي النظم التي تم استخدامھا في الماضي وما ھي األسالیب المستخدمة حالیاً لتوفیر الطاقة وسبل §

	مراكب والمحطات الفضائیة؟دعم الحیاة في ال
ما ھي نظم الطاقة ودعم الحیاة التي یتم التخطیط لھا من أجل المركبات الفضائیة في المستقبل وسكن §

	البشر على كواكب أخرى؟
، ھل تطورت معارفنا حول العیش والعمل في الفضاء منذ 1961یسافر البشر في الفضاء منذ عام §

	ذلك الوقت؟
	ب األرض الذین یدرسون ویعملون في مجال سفر البشر في الفضاء؟من ھم المختصون على كوك§
	ماذا یحتاج المرء لكي یصبح رائد فضاء؟§
	كیف یتدرب رواد الفضاء ومشرفو المھمة على رحالت السفر في الفضاء؟§
	لماذا تعتبر رحالت السیر في الفضاء ضروریة؟ وھل ھناك طریقة لجعلھا أكثر أماناً للبشر؟§
دیات التي تواجھ البشر عند القیام بعملیات إصالح للمركبة الفضائیة في ظروف ما ھي أبرز التح§

 بیئة منخفضة أو عدیمة الجاذبیة؟

	

قد یبدو ھذا األمر صعباً إذا لم تكن .	قد یكون ھذا الوقت ھو األنسب لفریقك إلجراء مقابلة مع محترف مختص
لكن كما سترى ھناك العدید من الخبراء حول تقطن بالقرب من مكان یطلق صواریخاً أو یدرب رواد فضاء، 

ام سنقدم لك دفعة إلى األم.	العالم یمكنھم مساعدتك في الحصول على معلومات حول االستكشاف في الفضاء
في دلیل التحدي ھذا، لكن یمكنك بالطبع التحدث مع أشخاص في متاحف "	اسأل مختصاً "من خالل موارد 

	.حدیث مع أطباء وعلماء نفسعلمیة، كلیات أو جامعات أو حتى ال

	:نصیحة
	

یمكن أن یكون فریقك قادراً على استخدام 
األسالیب العلمیة أو عملیة التصمیم الھندسیة 

یمكنك اكتشاف المزید عن .	لمجابھة المشكلة
عملیة التصمیم الھندسیة في مواقع على شبكة 

قم بإجراء بحثك الخاص لتعلم .	اإلنترنت
المزید عن ھذه المناھج في حل المشاكل 

ھذه (لمساعدة فریقك أو استخدم دلیلنا الھندسي 
	.)أداة اختیاریة
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		المجاالتیمكنك تحدید مشكلة في أحد ھذه .تحدید المشكلة التي یرغبون في التحقیق فیھا وحلھا	اطلب من فریقك
	:)أو إضافة مشكلة خاصة بك(

	ممارسة الریاضة في الفضاء§
	الطعام في الفضاء إنتاج§
	االستجمام في الفضاء§
	ة تدویر المیاه في الفضاءتولید األكسجین أو إعاد§
	icrometroidsmحمایة البشر والمركبات الفضائیة من اإلشعاع أو من §
	إعادة تدویر الفضالت في الفضاء§
	تأمین أفضل مكان للبشر لیعیشوا على قمر أو أي كوكب آخر§
	خلق الطاقة لمركبتك الفضائیة أو مسكنك§
	.يأداء عملیات الصیانة على مركبة فضائیة أو مسكن فضائ§

	
على البحث عن  ع فریقكشج	.بعد أن یختار فریقك مشكلة ما ، فإن الخطوة التالیة ھي معرفة الحلول الحالیة

	:مشكلتھم باستخدام موارد مثل
	مقاالت إخباریة§
	المستندات أو األفالم§
	مقابالت مع مختصین عاملین في ھذا المجال§
	المكتبات§
	الكتب§
	مقاطع الفیدیو من اإلنترنت§
	لكترونیةالمواقع اإل§

	
ایة؟ الحلول الحالیة جیدة بما فیھ الكفت لماذا ال تزال ھذه المشكلة موجودة؟ لماذا لیس:	من قبیلأسئلة 	اسأل فریقك

	ما الذي یمكن تحسینھ؟
	

	صمم حالً 
تك ھي تصمیم حل مبتكر یحل مشكل	الغایة ھنا.	أي حل ھو بدایة جیدة.	سیقوم فریقك بتصمیم حل للمشكلة اآلن

		موجود بالفعل ، وذلك باستخدام شيء موجود بطریقة جدیدة ، أو اختراع شيء ما	سین شيء مامن خالل تح
	.جدید كلیاً 

	
	:التفكیر في طلب من فریقكا

	ما الذي یمكن عملھ بشكل أفضل؟ ما الذي یمكن عملھ بطریقة جدیدة؟§
	في الفضاء؟	للبشر	فضلة ألحیاا	ستجعل	لتيوا	حلھاو	علیھاف لتعرا	یمكننا	لتيا	لمشكلةا	ھي ما§
	ما ھي بعض الطرق التي قد یساعد بھا حلنا أیًضا األشخاص على األرض؟§

	
عقب والتفكیر  على رأساً 	ثم قم بقلب المشكلة!	العصف الذھني.	التفكیر في مشكلتك كأنھا أحجیة اطلب من فریقك

	تخیل.	في األمر بطریقة مختلفة كلیا 	كن مضحكاً ! اء شجع أعض.	مثلقد تلھم الحل األ	"مضحكة"إن فكرة !
وتذكر 	.لكن كن مستعًدا ألن كل فكرة قد تحتاج إلى بعض التحسینات	،)أو أكثر(على تجربة فكرة واحدة  الفریق

 خیبة األمل في وقت	في بعض األحیان:	كل ما جربتھ ، وال تقلق إذا كانت محاوالتك األولى فاشلة	أن تسجل
	.مبكر تمھد الطریق لتحقیق النجاح المستقبلي

	
	:حاول أن تسألھم أسئلة من قبیل.	كد من أن فریقك یفكر في كیفیة جعل حلھم حقیقة واقعةتأ

	ما سبب نجاح ھذا الحل وفشل غیره من الحلول؟§
	ما ھي المعلومات التي ستحتاجھا لتقدیر التكلفة؟§
	ھل تحتاج إلى أي تقنیة خاصة لتطبیق الحل الخاص بك؟§
	ھل من الممكن استخدامھ؟§

	
تحسین ب	یقوم المخترعون في كثیر من األوقات.	حل فریقك جدیًدا تماًما ن الضروري أن یكونھ لیس متذكر أن

	.فكرة موجودة مسبقاً أو استخدام شيء موجود بطریقة جدیدة
	

	:نصیحة
	

الرحالت المیدانیة ھي طریقة رائعة لتعلم 
نماذج النظم .	المزید حول موضوع جدید

الشمسیة أو المتاحف العلمیة التي تختص في 
إن كنت .	علم الفلك، ھي مكان رائع للبدء

تعیش في الوالیات المتحدة أو یمكنك زیارة 
كان آخر، مركز ناسا أو إن كنت تعیش في م

ھناك العدید من المتاحف الفضائیة حول العالم 
یمكنك أیضاً التحدث .	والتي یمكنھا أن تساعدك

إلى مركزك العلمي أو التواصل إلى مھندس 
علوم فضائیة في كلیة أو جامعة أو حتى على 

	.شبكة اإلنترنت
	
	:نصیحة
	

القاعدة العامة حول المؤون عند السفر في 
صطحبھا معك أو علیك أن ت:	الفضاء ھي

	.علیك أن تصنعھا ھناك
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	شارك مع اآلخرین
	

	!فریقك حالً، الخطوة التالیة ھي مشاركتھ حالما یصمم
	

ھل من المحتمل أن الحل الذي تقدموه سیساعد مستكشفي .	التفكیر باألشخاص الذین یساعدھم ھكذا حل اطلب من فریقك
الفضاء الخارجي والناس ھنا على كوكب األرض؟ من ھم األشخاص من مجتمعك والذین بإمكانھم إعطاؤك رأیھم 

!بعملك؟ كن مبدعاً 
	:نصیحة
	

قد یكون من المفید لفریقك أن یتشارك مع 
شخص قد یقدم لكم آراء فعلیة مستوحاة من 

.		ونھالعالم الحقیقي حول الحل الذي تطرح
الحصول على آراء حول الحل ھي جزء من 

یمكنك مراجعة .	عملیة التصمیم ألي مخترع
	.الفكرة وتعدیلھا إذا حصلتم على آراء مفیدة

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	نصیحة
 

ھذا دلیل .	ھل تخطط لحضور فعالیة رسمیة
الفعالیة للفریق یمكن أن یساعدك في 

	.التحضیر
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	التعریف
	

	التعبیر أو المصطلح

وھو یمتد على ,	بما في ذلك جمیع األجسام الموجودة فیھ,	ھو منطقة الفضاء الخارجي:	INTO ORBITفیما یخص تحدي الـ 
الخاص بشمسنا أي یمثل جمیع  إن النظام الشمسي.	من الشمس)	ملیار كم	7.5(ملیار میل 	4.6أو على حوالي ,	خمسین وحده فلكیة

ع ذلك ال یوجد وم.	أو بعبارة أخرى جمیع األجسام التي یمكن أن تتأثر باألشعة الشمسیة,	األجسام التي تقع تحت تأثیر جاذبیة الشمس
 .اتفاق دقیق حول مكان انتھاء النظام الشمسي بسبب النقص في البیانات الخاصة بحدود الغالف الشمسي

	النظام الشمسي

لمنطقة الممتدة بین األرض واألجسام األخرى في الكون؛ فیما یتعلق باألرض فإن الفضاء الخارجي یبدأ من النقطة التي تقع على ا
.میل فوق سطح البحر	63ارتفاع حوالي   

	الفضاء الخارجي

	التعریف حالتعبیر أو المصطل 	

	الفلكعلم  .رھا من األجسام الغیر أرضیة والموجودة في الفضاءالمجرات و غی,	المذنبات,	الكواكب,	النجوم,	القمر,	دراسة الشمس

 وحدة فلكیة واحدة تعادل المسافة الوسطیة من األرض إلى.	وحدة القیاس المستخدمة لقیاس المسافة في علم الفلك والسفر في الفضاء
 ).ملیون كم	150(ملیون میل 	93أو حوالي ,	الشمس

	وحدة فلكیة

نا الشمسي فإن الكواكب تدور في نظام,	على سبیل المثال.	حول جسم سماوي آخر		-مثل كوكب أو قمر  –یمثل مسار جسم سماوي 
األقمار الصناعیة والمركبات .	ویوجد العدید من األقمار التي تدور في مدارات حول ھذه الكواكب,	دارات محددة حول الشمسفي م

	.حددة حول األرض أو حول الكواكب األخرىالفضائیة التي صنعھا اإلنسان یتم وضعھا  ضمن مدارات م

	)فلك(مدار 

النجوم ھي أكثر األجسام التي یمكن .	النجم ھو جسم سماوي یتكون من غاز ینتج الضوء والطاقة من خالل التفاعالت الذریة
	.ترلیون	2إلى حوالي یقدر علماء الفلك والفیزیاء إلى أنھ قد یصل عدد النجوم في المجرة التقلیدیة .	تمییزھا في سماء اللیل

	نجم

لى یعتقد العلماء إ.	الغبار وترلیونات من النجوم وأنظمتھا الشمسیة,	المجرة ھي عبارة عن تجمعات ھائلة الحجم تحتوي على الغاز
	.أن عدد المجرات في الكون قد یصل إلى مائة ملیار مجرة

	مجرة

كما وتعتبر الشمس ھي المصدر األھم للطاقة من أجل الحیاة .	يوھي أضخم األجسام في نظامنا الشمس,	ھي أقرب نجم إلى األرض
	.على األرض

	الشمس

	.وھي المنطقة المحیطة بالشمس والتي تتأثر بالریاح الشمسیة 	الغالف الشمسي

	.وھي المنطقة المحیطة بالشمس والتي تشیر إلى نھایة الغالف الشمسي وحدود نظامنا الشمسي 	حدود الغالف الشمسي

	,كل شيء من األشعة السینیة"	اإلشعاع"یشمل مصطلح .	الكھرومغناطیسیة والتي تنتقل على شكل أمواج أو جسیماتالطاقة 
ألشعة السینیة وأشعة غاما یمكن أن یكون امثل ,	بعض أشكال اإلشعاع الكھرومغناطیسي.	الضوء المرئي إلى الموجات الرادیویة

	.ضار جدا للبشر

	اإلشعاع الكھرومغناطیسي

ھذا اإلشعاع یمكن أن .	وع من اإلشعاع الكھرومغناطیسي العالي الطاقة التي یتم تحریره من الغالف الجوي العلوي للشمسھي ن
	.یؤذي األقمار الصناعیة ویمكنھ أیضا أن یضرب شبكات الطاقة على األرض,	یتسبب بمشاكل للبشر في الفضاء

	الریاح الشمسیة

اندفاع الغازات والغبار من المذنب یشكل ذیل طویل .	والغبار والتي تدور حول الشمسالصخور ,	ھو كرة من الغازات المتجمدة
	.یمكن أن یرى من األرض

	مذنب

.	ھو عبارة عن جسم صخري یتواجد في الفضاء یكون قطره واحد متر على األقل ویمكن أن یصل قطره إلى حوالي األلف كم
	.لنطاق بین المریخ والمشتريفي ا تكونمعظم الكویكبات في مدار النظام الشمسي 

	)كوكب صغیر(كویكب 

	مصطلحاتال
	INTO ORBITالتعریفات العملیة الخاصة بـ 

	علم الفلك
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زك الغالف الجوي فإن حرارتھ عندما یدخل النی.	ھو عبارة عن جسم صخري یتواجد في الفضاء ویكون قطره أقل من واحد متر
سلیمة  إذا وصل الشھاب إلى سطح األرض كصخرة.	ویسمى في ھذه الحالة باسم الشھاب)	ذیل ساطع(لھ أثر ساطع  ترتفع ویصبح

.بدون أن یتحطم فإنھ یسمى عندھا بالحجر النیزكي 	

	نیزك

	10غالبا ما تتحرك بسرعة .	النیازك الدقیقة ھي نیازك صغیرة جدا والتي یمكن أن تلحق أضرارا بالغة بالمركبات الفضائیة
	.أو أكثر)	میل في الساعة	22.000(ثانیة /كم

	النیازك الدقیقة

قوم بیتھ ویجاذیكون ھذا النجم ضخم بما یكفي لیصبح شكلھ مستدیرا بفعل قوة ,	یدور حول نجم ماالكوكب ھو عبارة عن جسم فلكي 
الكواكب لیست ضخمة بما یكفي لتسبب حدوث اندماج نووي .	مداره من األشیاء الضخمة األخرى في النظام الشمسي باخالء

 ً 	.حراري  وتصبح نجوما

	كوكب

القمر أو أي كوكب ,	ن صنع اإلنسان أو جسم طبیعي یدور في مدار حول األرضإلى جسم م"	القمر الصناعي"یشیر مصطلح 
یر كما ویمكن أن یش.	نوعة من قبل اإلنسان لجمع المعلومات أو من أجل التواصل بین البشرصتستخدم األقمار الصناعیة الم.	أخر

	.ھذا المصطلح إلى جسم فلكي یدور في مدار ما حول األرض أو أي كوكب أخر

	ر الصناعیةاألقما

	.ضمن مدار محدد كوكب رئیسي أو  كوكب ثانويوھو عبارة عن جسم فلكي طبیعي یدور حول  	قمر

	.وھو خامس أكبر قمر طبیعي في المجموعة الشمسیة.	القمر ھو االسم الذي یطلق على القمر الطبیعي الدائم والوحید لألرض 	القمر

یمكن وصف الغالف الجوي لألرض على أنھ مجموعة .	ض أو الكواكب األخرىالغالف الجوي یمثل طبقة الغازات المحیطة باألر
	.من الطبقات كل منھا لدیھ خصائص مختلفة عن األخرى

	الغالف الجوي

یتم استخدام األقمار الصناعیة .	االستشعار عن بعد ھو جمع المعلومات عن مكان أو شيء ما بدون االتصال المباشر مع ھذا الشيء
 تالمتجوالولقد استَخَدمت .	ائیة من أجل جمع المعلومات عن بعد حول الكواكب في كل مكان من النظام الشمسيوالمسابیر الفض

مجموعة متنوعة من األدوات و الحساسات من أجل الحصول على معلومات حول الكواكب مثل  )الروفرات الكوكبیة(الكوكبیة 
	.المریخ

	االستشعار عن بعد

	.وھو روبوت شبھ مستقل یستخدم من أجل اكتشاف سطح كواكب أخر في نظامنا الشمسي 	)الرفر الكوكبي(المتجول الكوكبي 

	.كبة فضائیة غیر مأھولة تسافر عبر الفضاء من أجل جمع المعلومات حول نظامنا الشمسيوھو عبارة عن مر 	المسبار الفضائي

مثل الضوء ,	وھو جھاز یسمح لإلنسان بإجراء نوع من اإلستشعار عن بعد من خالل جمع بیانات عن االشعاع الكھرومغناطیسي
تستخدم التلسكوبات الضوئیة مرایا أو عدسات من أجل .	سام السماویةوإنشاء صور وتوصیف لألج,	المرئي أو الموجات الرادیویة

تبحث التیلسكوبات الرادیویة أو التلسكوبات التي تستخدم األشعة السینیة أو أشعة غاما .	النجوم والمجرات  البعیدة,	رؤیة الكواكب
	.ن الثقوب السوداءالمجرات وحتى م,	لنجوماعن الموجات الكھرومغناطیسیة غیر المرئیة المنبعثة من 

	التلسكوب

و أ,	وھي عبارة عن جزء اسطواني من الصخور أو التربة التي یتم الحصول علیھا من أجل فحص التاریخ الجیولوجي للمنطقة
النھا تساعد العلماء في 	المركزیة مرغوبةالعینات تكون ,	في عملیات استكشاف الكواكب.	لرؤیة تركیب المواد تحت السطح

و البحث عن الموارد التي قد تكون مفیدة لدعم الحیاة ,	واكتشاف كیفیة تشكل العدید من الكواكب,	مات محتملة للحیاةاستكشاف عال
	.أو الطاقة

	العینة المركزیة

یصف الریغولث طبقة التربة الرخوة والصخور الصغیرة ,	في النظام الشمسي"	الشبیھة باألرض"أو ,	على جمیع الكواكب األرضیة
ة في الكواكب الداخلی).	حجر األساس(تي تغطي طبقة أكثر صالبة من الصخور الصلبة والتي تسمى بالصخر األدیم نسبیا وال

	.األرض والمریخ وبعض األقمار تملك طبقة من الریغولث,	الزھرة,	النظام الشمسي مثل عطارد

	)الریغولث(الحطام الصخري 
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	الفیزیاء، القوى، والحركة

	

		

	التعریف
	

أو المصطلحالتعبیر  	

	.الجاذبیة لیست فقط قوة الجذب بین األجسام واألرض.	أو جزیئین,	أو جسمین,	الجاذبیة ھو قوة الجذب الموجودة بین أي كتلتین
تعتمد الجاذبیة السطحیة التي یمكن مالحظتھا على .	یاء  في كل مكان في الكونوة الجذب الموجودة بین جمیع األشوإنما ھي ق

	.كتلة وكثافة ھذا الكوكب,	الكوكب على حجم

	الجاذبیة

وبالتالي فإن كتلة الجسم ھي مقدار ثابت وال یتغیر تبعا  لموقع الجسم في النظام .	وھي مقیاس لمقدار المادة الموجودة في الجسم
كتلة ھي الـ صلج حدة البریطانیة لقیاس البینما الو).	kg(حدة الدولیة لقیاس الكتلة ھي الكیلوغرام إن الو.	الشمسي أو في الكون

)slug	.(	

	الكتلة

دة البریطانیة ھي بینما الوح),	N(حدة الدولیة للوزن عي النیوتن الو.	وھو مقیاس لمقدار القوة التي تمارسھا الجاذبیة على الجسم
	).	lb(الباوند أو الرطل 

	الوزن

ر تأثی.	ر حول األرض أو حول الكواكب األخرىوھي حالة من انعدام الوزن الظاھري والتي تحدث في المركبة الفضائیة التي تدو
وذلك على الرغم ,	انعدام الجاذبیة یحدث عند وجود مركبة فضائیة في حالة سقوط حر أثناء دورانھا في مدار محدد حول الكوكب

	.من أن المركبة الفضائیة التزال تحت تأثیر سحب قوة الجاذبیة الناتجة عن الكوكب التي تدور حولھ

	ذبیة انعدام الجا

عندما یكون االنسان على سطح القمر .	إن الجاذبیة المالحظة على سطح القمر أو المریخ أقل من تلك الموجودة على سطح األرض
	.أو على سطح أحد الكواكب األخرى فإنھ یكون في حالة انخفاض الجاذبیة

	انخفاض الجاذبیة

	.ثانیة/متر	10رعة مثل س,	مقدار السرعة ھو معدل تغیر المسافة بالنسبة للزمن 	)speed(مقدار السرعة 

متر في الثانیة باتجاه 	10مثال ),	قیمة متجھةوبالتالي ھي (وھي مقدار سرعة الجسم مضافا لھا االتجاه الذي یتحرك بھ ھذا الجسم 
 .الشمال

	)velocity(ھة السرعة المتج

وفي ),	$𝑚/𝑠(مربع الثانیة /حدات الدولیة عادة مایتم قیاس التسارع بالمترفي نظام الو.	وھو معدل تغیر سرعة الجسم خالل الزمن
قیمة ( یمكن أن یكون التسارع خطیا إذا كانت مقدار سرعة الجسم).	$𝑓𝑡/𝑠(مربع الثانیة /حدات البریطاني یتم قیاسة بالقدمنظام الو

	.وغیر خطیا عند تغیر اتجاه حركة الجسم,	یزداد أو یقل)	مع المحافظة على االتجاه,	السرعة فقط

	التسارع

ة حدة الدولیالو.	القوة ھي مقدار السحب أو الدفع الذي یطبق على جسم ما عندما یحصل تأثیر متبادل بین ھذا الجسم وجسم آخر
	).lb)	(الرطل(یطانیة فھي الباوند وأما الوحدة البر),	N(للقوة ھي النیوتن 

	القوة

	)الزخم(كمیة الحركة  .كتلة الجسم بسرعتھ ضربوھي حاصل 

شرح والتي ت"	قوانین الحركة"وھو الذي وضع ,	الفلك والفیزیاء,	وھو عالم إنكلیزي ویعد من أبرز العلماء مساھمة في الریاضیات
 كما وقد طور.	لألرض ومن ثم سفره إلى األجزاء األخرى من النظام الشمسيالمبادئ الفیزیائیة لحركة الصاروخ أثناء مغادرتھ 

	.نیوتن نظریات حول الجاذبیة منذ أن كان في الثالثة والعشرین من عمره

	السید اسحاق نیوتن

ؤثر الم تسیبقى في حالة سكون أو حركة م –كرة القدم أو حتى الصخور ,	الصواریخ,	بما في ذلك الناس –كل شيء في ھذا الكون 
	.	أیضا)	أو العطالة(	بقانون القصور الذاتيیعرف ھذا القانون .	علیھ قوة خارجیة ما

	قانون نیوتن األول

القوة 	:والتي یمكن كتابتھا بالصیغة التالیة.	العلمي العالقة التي تربط قوة الجسم مع كل من كتلتھ وتسارعھ یصف ھذا القانون
𝐹(الكتلة بالتسارع  ضربتساوي إلى حاصل  = 𝑚. 𝑎.(	

	قانون نیوتن الثاني

	.	التجاهیھ في القیمة ویعاكسھ في اوالذي ینص على أنھ لكل فعل في ھذا الكون رد فعل یساو",	بقانون الصواریخ"غالبا مایشار إلیھ  	قانون نیوتن الثالث
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 الصواریخ والمركبات الفضائیة

 

  

	التعریف
	

	التعبیر أو المصطلح

	.رفیعة ومستدیرة یتم إطالقھا إلى الفضاء باستخدام المحركات الصاروخیة,	عادة مایكون الصاروخ الفضائي عبارة عن مركبة طویلة 	الصاروخ

	.تسافر في الفضاء الخارجيوھي أیة مركیة  	المركبة الفضائیة

من أجل تشكیل الدفع الالزم لتحریك الجسم عبر السماء أو في  –غالبا الغازات الناتجة من احتراق الوقود  –وھو عبارة عن جھاز ینفث الكتلة 
),	الفعل(المحرك غازات العادم نحو الخارج یدفع :	یمكن تفسیر عمل المحركات الصاروخیة باستخدام قانون نیوتن الثالث.	الفضاء الخارجي

حتاج ال ی.	مسببة حركتھا نحو األمام)	وبالتالي على مركبتھ الفضائیة(على المحرك )	رد الفعل(وتؤثر غازات العادم في االتجاه المعاكس 
	.لألجواء التي ینعدم بھا الضغط وبالتالي فھو مثالي للفضاء الخارجي و,	المحرك الصاروخي إلى الدفع على األرض أو في الغالف الجوي

	المحرك الصاروخي

	.وھو القوة التي تتسبب بحركة طائرة او صاروخ عبر الھواء أو حركة صاروخ عبر الفضاء 	الدفع

المحرك الصاروخي الذي  .ومتواجد بالحالة الصلبة للمادة مادة المؤكسدةالالوقود المستخدم في ھذا المحرك یكون ممزوج مع 
	یعمل على الوقود الصلب

و یتم خلطھما مع بعضھما البعض ,	یملك الصاروخ الذي یعمل محركھ على الوقود السائل خزانات منفضلة للوقود السائل وللمادة  المؤكسدة
	.مة لدفع الصاروخعند نقطة االشتعال النتاج غازات العادم الالز

المحرك الصاروخي الذي 
	یعمل على الوقود السائل

حیث أن احتراقھا یسبب تفاعل كیمیائي والذي یتحول بواسطة المحرك الصاروخي إلى قوة ,	وھو مادة یتم استخدامھا في المحرك الصاروخي
	.ي المحركات الصاروخیةیعتبر الكیروسین والھیدروجین من أكثر أنواع الوقود السائل استخداما ف.	الدفع

	الوقود

معظم عملیات االحتراق على األرض تستخدم .	وقود الصواریخ من أجل اتمام عملیة االحتراق ن المواد الكیمیائیة التي یحتاجھاوھو نوع م
	,ل توفیر األكسجینولكن في الفضاء الخارجي الیوجد غالف جوي من أج.	والذي یتواجد جیدا في الغالف الجوي,	األوكسجین كمادة مؤكسدة

	.لذلك تحتاج الصواریخ إلى حمل المؤكسدات الخاصة بھا

	)المادة الموؤكسدة(المؤكسد 

	.وھو المرحلة األولى من رحلة الصاروخ والتي یغادر فیھا سطح األرض أو سطح أي جسم كوكبي آخر 	)إطالق الصاروخ(اإلطالق 

خالل .	على سطح جسم كوكبي آخر إلى األرض أو یحاول الھبوطلتي یعود فیھا وھي مرحلة من رحلة الصاروخ أو المركبة الفضائیة وا
 مما یتطلب وجود درع,	مرحلة إعادة الدخول وعند مرور المركبة الفضائیة  في الغالف الجوي للكوكب فإن حرارتھا سترتفع بشكل كبیر

	.واقي من الحرارة الزائدة من أجل المحافظة على بقاء المركبة الفضائیة

	ادة الدخولإع

غالبا ماتملك شكال بسیطا ویتم تركیبھا في أعلى الصاروخ من أجل االنطالق إلى الفضاء ),	یوجد فیھا طاقم للقیادة(وھي مركبة فضائیة مأھولة 
مرحلة ویتم اعدادھا كمركبات مخصصة ل,	یجب أن تحوي كبسوالت الفضاء على أنظمة أساسیة داعمة للحیاة من أجل حیاة طاقمھا.	الخارجي

	.إعادة الدخول وذلك من أجل المحافظة على حیاة طاقمھا للوصول إلى األرض بأمان

	الكبسولة الفضائیة

وتھدف إلى ,	وھي نوع من المركبات الفضائیة والتي تعد كمجمعات سكنیة ووحدات علمیة تدور حول األرض أو ربما حول كواكب أخرى
	.استكشاف الفضاء وتجریبھ على المدى الطویل

	لمحطة الفضائیةا

وغالبا مایتم استخدام األلواح الشمسیة من أجل تولید الطاقة على .	وھو عبارة عن جھاز یمتص أشعة الشمس ویحولھا إلى طاقة كھربائیة
	.المركبات الفضائیة التي تبقى بالقرب من الشمس ألنھا توفر مصدرا فعال للطاقة المتجددة

	اللوح الشمسي

	.عندما یرتدي المرء بدلة الفضاء ویترك المركبة الفضائیة لفترة قصیرة من الوقت للعمل أو التجربة في فراغ الفضاءیحدث السیر في الفضاء  	السیر في الفضاء
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	االتصاالت ودعم الحیاة

	

		

	التعریف
	

	التعبیر أو المصطلح

سمح للبشر بالبقاء على قید الحیاة بعیدا عن موارد یتكون نظام دعم الحیاة من مجموعة من األدوات واآلالت التي ت,	في استكشاف الفضاء
	.األرض من الماء والھواء والطعام

	نظام دعم الحیاة

الت الفضاء یجب أن تحوي على أنظمة دعم حیاة قویة جدا والتي توفر  بد.	بالسیر في الفضاء تسمح لإلنساء بدلة ضغطیةوھي عبارة عن 
	.كما ویجب أن تنظم درجة حرارة الجسم البشري,	النیازك الدقیقةالھواء للتنفس و تؤمن الحمایة من االشعاع ومن 

	بدلة الفضاء

	.	بالخروج في المركبة لھواءللسماح بدون اوھو غرفة محكمة اإلغالق لھا بابان یسمحان للشخص بمغادرة المركبة الفضائیة  غرفة معادلة (الحاجز الھوائي 
	)الضغط

وأنھ سھل التحضیر نسبیا وأنھ لن یضر ,	وھو الغذاء الذي تم اعداده خصیصا للرحالت الفضائیة البشریة للتأكد من أنھ لن یسبب المرض
ألنھ من المھم للغایة أن یأكل رواد الفضاء أثناء ,	لطعام فاتح للشھیةكما ویحاول علماء التغذیة التأكد من أن ا.	بمكونات المركبة الفضائیة

	.وجودھم في الفضاء بحیث یكون لدیھم مایكفي من الطاقة للقیام بعملھم

	طعام الفضاء

ك وذل,	ر مأھولةمركز التحكم في البعثة ھو منشأة موجودة على األرض یتم من خاللھا إدار رحلة المركبة الفضائیة سواء أكانت مأھولة أو غی
وتقوم مثل ھذه المراكز برصد ومراقبة جمیع جوانب رحالت الفضاء بما في ذلك دعم الحیاة والمالحة .	أثناء تواجدھا في الفضاء الخارجي

	.واالتصاالت

	مراقبة الرحالت

كویكب إلنشاء اإلمدادات الالزمة لدعم  ھو مفھوم یدل على استخدام المواد الخام من كوكب أو)	ISRU(	في الموقع استخدام الموارد الطبیعیة
)	ینالھیدروج(مثال على ذلك ھو استخدام الماء الموجود على القمرأو المریخ لتولید وقود الصواریخ .	الحیاة أو الستكشاف الفضاء الخارجي

	.مما یساعد في إطالة زمن االستكشاف في الفضاء)	األكسجین(ولتولید المادة المؤكسدة 

الطبیعیة في د استخدام الموار
	الموقع

 جیةات الثانویة عن ابتكار تكنولوتنتج ھذه المنتج.	وھو منتج تجاري تم تطویره من خالل األبحاث الفضائیة والذي یفید الحیاة على األرض
	.ابداعیة جدیدة كانت ضروریة الستكشاف جانب فرید من الفضاء

 )منتج جانبي(منتج ثانوي 
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 مصادر المعلومات

 

	الفیدیومقاطع 

Business Insider Science: The Scale of the Universe 

The Verge: Astronaut Scott Kelly on the Psychological Challenges of Going to Mars 

Smithsonian Channel: Three Types of Food You Can Take to Space 

Smithsonian Channel: Mining for Minerals in Space 

Smithsonian Channel: Martian Living Quarters 

Smithsonian Channel: How Mission Control Saved the   
Apollo 13 Crew 

NASA eClips™ 

Makers Profile: Katherine G. Johnson, Mathematician, NASA 

European Space Agency (ESA): International Space Station  Toilet Tour 

NASA-Johnson Space Center: Karen Nyberg Shows How You Wash Hair in Space 

European Space Agency (ESA): Cooking in Space: Whole Red Rice and Turmeric Chicken 

PBS Learning Media: Life on the International Space Station:  An Astronaut’s Day 

PBS Learning Media: Running in Space! 

	

	المواقع اإللكترونیة والمقاالت

	
National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –  For Educators 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –   
For Students 

NASA Visitor Center Locations 

European Space Agency 

European Space Agency – For Educators 

European Space Agency – For Kids 

Japanese Aerospace Exploration Agency – JAXA 

ROSCOSMOS – The Russian State Space Corporation 

China National Space Administration 

Department of Space – Indian Space Research Organisation 

Brazilian Space Agency (AEB) 

International Planetarium Society, Inc. 

International Planetarium Society – Directory of the   
World’s Planetariums 

List of Aerospace Museums 
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Association of Science –Technology Centers 

NASA – Life Support Systems NASA – What is a Spacesuit? 

NASA – Space Food Fact Sheets 

The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) 

Royal Aeronautical Society – Careers and Education 

NASA – Spinoff 

Space.com – Best Space Books for Kids 

Planetary Society – Emily Lakdawalla’s Recommended   
Kids’ Space Books 

	

	الكتب
Chasing Space (Young Readers’ Edition) 
By Leland Melvin, Amistad (2017) ISBN-13: 978-0062665928 

You Are the First Kid on Mars 
By Patrick O’Brien, G.P. Putnam’s Sons (2009) ISBN-13: 978-0399246340 

Mission to Pluto: The First Visit to an Ice Dwarf and the Kuiper Belt 
By Mary Kay Carson and Tom Uhlman, HMH Books (2017) ISBN-13: 978-0544416710 

Chris Hadfield and the International Space Station 
By Andrew Langley, Heinemann (2015) ISBN-13: 978-1484625224 

Martian Outpost: The Challenges of Establishing a Human Settlement on Mars 
By Erik Seedhouse, Praxis (2009) ISBN-13: 978-0387981901 

Alien Volcanoes 
By Rosaly M. C. Lopes, Johns Hopkins University Press (2008) ISBN-13: 978-0801886737 

Welcome to Mars: Making a Home on the Red Planet 
By Buzz Aldrin and Marianne Dyson, National Geographic Children’s Books (2015) ISBN-13: 978-1426322068 

Max Goes to the Space Station 
By Jeffrey Bennett and Michael Carroll, Big Kid Science (2013) ISBN-13: 978-1937548285	
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	أماكن العمل المحتملة

	

	طبیعة العمل 	المھنة

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة
شركات المركبات الفضائیة، الكلیات 

		والجامعات

.	یصمم مھندسو المراكب الفضائیة السفن الفضائیة، الصواریخ، الطائرات واألقمار الصناعیة
ن عملھا بشكل جید وكونھا آمنة كما یقومون بمحاكاة واختبار رحالت ھذه المراكب للتحقق م

.للطاقم 	

	مھندس علوم فضائیة

العالمیة وكاالت الفضاء الوطنیة أو 	
	المتاحف و المراكز العلمیة

أخصائیو التعلیم الفضائي ھم خبراء عملھم ھو مشاركة المعارف حول اكتشاف الفضاء 
	والرحالت مع الطالب، المدرسین وعامة الناس

		أخصائي تعلیم فضائي

الت الفضاء الوطنیة أو العالمیةوكا 	
	الكلیات والجامعة
.الوكاالت الحكومیة 	

علماء 	.علماء الجیولوجیا ھم علماء یدرسون التربة، الحجارة والسوائل على كوكب األرض
الجیولوجیا الفضائیة یدرسون األمور ذاتھا یختلف فقط أن تركیزھم على القمر، باقي الكواكب 

حتى إن كان مشروعك یتضمن التحقیق في جیولوجیا .	یكبات والنیازكوأقمارھا، المذنبات، الكو
.عالم آخر، ال یزال بإمكانك التحدث إلى عالم جیولوجیا مختص بكوكب األرض 	

علماء الجیولوجیا 
وعلماء (الفضائیة 

	)الجیولوجیا

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة
وكالة ناسا، وكالة الفضاء األوروبیة، وكالة 

اف الفضاء الیابانیة وغیرھااكتش .		

رائد الفضاء ھو مصطلح مستخدم في الوالیات المتحدة والعدید من األمم األوروبیة لوصف 
	الشخص الذي یسافر في الفضاء الخارجي

		رواد الفضاء

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالیمة
	المتاحف و المراكز العلمیة

.مذنبات، المجرات وباقي مكونات الفضاء الخارجيعالم یدرس النجوم، األقمار، الكواكب، ال 	
	

		عالم الفلك

	روسكوسموس، أو وكالة الفضاء الروسیة
	

المصطلح المستخدم في روسیا والعدید من دول االتحاد السوفییتي سابقاً لوصف الشخص الذي 
	یسافر في الفضاء الخارجي

		رائد فضاء روسي

، العالمیة وكاالت الفضاء الوطنیة أو
لیات والجامعات، الكلیات الطبیة، الك

.المشافي والعیادات 	
	
	

الرحلة على الرعایة الصحیة للطیارین ورواد الفضاء ویراقبون التأثیرات  يیشرف جراح
خالل المھمة الفضائیة، یعمل 	.الفریدة التي قد یتسبب بھا السفر في الفضاء على الجسم البشري

من أجل 	.لى أیة أسئلة صحیة قد یتعرضون لھاالرحلة في تنظیم المھمة لإلجابة ع يجراح
موسم، إذا لم تستطع التحدث مع أحد من جراحي الرحلة حول المشروع، انظر إن كان بإمكانك ال

.الحدیث إلى مختص في الرعایة الصحیة ممكن قد یملك خبرة في مجال بحثك 		

، )طبیب(جراح الرحلة 
ممرض الرحلة 

)ممرض( 	
	

و العالمیةوكاالت الفضاء الوطنیة أ 	
	الكلیات والجامعات، الكلیات الطبیة

	

عالم أو باحث أو تقني مختص في دراسة األنظمة الضروریة للحفاظ على سالمة وإنتاجیة 
إذا كان أخصائي دعم الحیاة یعمل في مجال الفضاء، فمن الممكن أنھم .	البشر في البیئات القاسیة

اء أو الماء، الفیزیولوجیا البشریة، إنتاج یعملون أیضاً في مجاالت أخرى، مثل نوعیة الھو
.الغذاء في الفضاء، تطویر البذات الفضائیة أو صیانتھا، نوعیة الماء، إدارة المخلفات وغیرھا 	

	أخصائي دعم حیاة
	

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة
شركات المركبات الفضائیة، شركات 

صنیع التي تعمل في تصنیع المعادنالت 	

یعتبر المیكانیكیون .	ي ھو تقني یستخدم أدوات مخصصة لصنع أجزاء معدنیة أساسیةالمیكانیك
جزءاً أساسیة في صناعة المراكب الفضائیة واالستكشاف الفضائي ألن الكثیر من المراكب 

.رات مصنوعة من معادن كاأللمنیومالفضائیة والطائ 	

		میكانیكي

	اسأل مختصاً 

	:طریقة رائعة لیتمكن فریقك من)	أشخاص یعملون في مجاالت موضوع تحدي ھذه السنة (یعد التحدث مع المختصین 
	.التعلم أكثر عن موضوع ھذا الموسم§
	.إیجاد أفكار من أجل المشكلة المطلوبة في §
	.اعدكم في بحثكماكتشاف موارد إضافیة تس§
	.الذي قدمتموه المبتكر الحلعن  راجعةالحصول على آراء وتغذیة §

	
	

	أمثلة عن مختصین
ن المواقع تتضمن العدید م.	یمكن لفریقك أیضاً إضافة مھن أخرى إلى ھذه القائمة.	یمكنك النظر في التواصل مع أشخاص یعملون في المھن التالیة

	.یة، شركات أو تجمعات اختصاصیة عناوین ومعلومات اتصال لمختصین قد تھمكماإللكترونیة لجامعات، مؤسسات حكوم
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	أماكن العمل المحتملة

	

	طبیعة العمل ھنةالم 	

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة
	الكلیات والجامعات

	

.	ھو عالم لدیھ معرفة واسعة في األعداد، العملیات الریاضیة، األشكال، التغیرات وجمع البیانات
 موالمھندسین في القیام بعملھم وھ علماء الریاضیات عادة ما یساعدون العلماء اآلخرین

.ت الفضائیةي ھندسة المركبافضروریون جداً  	

		عالم ریاضیات

.وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة 	
	

عالم أو تقني مھمتھ مراقبة المھمات الفضائیة التي تحمل طاقماً أو تنطلق بدون طاقم من كوكب 
األرض لضمان أن أشیاء كالتنقل، أنظمة الطاقة، أنظمة دعم الحیاة واالتصاالت تعمل بشكل 

.صحیح 	

	منظم المھمة
	

ت الفضاء الوطنیة أو العالمیةوكاال 	
	الكلیات والجامعات

	

بعض الفیزیائین یدرسون مكونات الكون كالذرات .	عالم یدرس كیف تتفاعل الطاقة والمادة
والجزیئات دون الذریة بینما  یختص آخرون بدراسة  علم الكونیات، تحلیل بنیة وأصول الكون 

	وبالتالي الوصول إلى أصل النجوم والمجرات

م الفیزیاءعال 		

	وكاالت الفضاء الوطنیة أو العالمیة
	الكلیات والجامعات

مستشارون في المدارس وعاملون 
	اجتماعیون

	معالجون في عیادات خاصة

بما أن رواد الفضاء یعیشون ویعملون في بیئات .	الطبیب النفسي ھو عالم یدرس سلوك اإلنسان
ظور نفسي إیجابي وعالقات جیدة مع غیر معتادة وصعبة، فإن قدرتھم على الحفاظ على من

 ً في برامج الفضاء، یدرس علماء النفس مع مختصین آخرین .	زمالئھم في الطاقم تعد أمراً حرجا
.أسالیباً لضمان الحفاظ على السالمة العقلیة لرواد الفضاء 	

	

		أطباء نفس

	اإلدارة الوطنیة الفضائیة الصینیة الشخص الذي یسافر في الفضاءھو المصطلح الذي یستخدم في الصین لوصف  	
	

	رائد فضاء صیني

ةییة أو العالمنوكاالت الفضاء الوط 	
شركات بناء المركبات الفضائیة، شركات 

التصنیع التي تعمل في وصل وتصنیع 
.المعادن 	

 ً غالباً ما یقوم اللحامون بتسخین المعدنین .	ھو تقني مختص في لحم قطعتین منفصلتین معا
من المواد الجدیدة كمركبات الكربون، البالستیك و البولیمرات األخرى  لوصلھما، لكن العدید
.اللحامون المھرة أساسیون جداً في بناء المركبات الفضائیة.	تتطلب تقنیات أخرى 	

	لحام
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	من تعرف ؟
	

فكر بجمیع األشخاص الذین قد یعملون في مجال الفضاء حولك أو الباحثین .	استخدم قائمة المختصین أعاله لمساعدتك في عصف األفكار
	.	تحديذا الھوالعلماء الذین قد یكونون خبراء في مجاالت 

	
ھناك احتمال كبیر أن أحد أفراد فریقك یعرف مختصاً یعمل في مجال .	من تعرف.	فكر باألمر.	أحد أفضل وسائل البحث لدیك ھي فریقك

اطلب من أعضاء فریقك التفكیر والبحث بین أفراد عائلتھم، .	الفضاء أو قد یكون قادراً على اإلجابة عن أسئلة حول صحة اإلنسان
قد ترید أیضاً أن تحاول إیجاد عالم أو مھندس مستعد للتواصل مع .	أو مدرسیھم الذین یعملون في أي مھنة توافق ھذه المعاییر أصدقائھم

	.ثم قم بإعداد قائمة باألشخاص الذین قد یرغب فریقك في مقابلتھم.	فریقك عبر البرید اإللكتروني أو اتصال فیدیو عبر اإلنترنت
	
	

	مر؟كیف یمكنك أن تطلب األ
	

ناقش فریقك بقائمة المختصین أعاله وقوموا باختیار واحد أو أكثر ممن تظنون أن بإمكانھم مساعدتكم في تعلم المزید حول االستكشاف 
تعرفوا كیف ینسجم عمل ھذا الشخص مع موضوع ھذه السنة وفكروا باألسئلة .	قم مع الفریق بإجراء بحث حول كل مختص.	الفضائي

	.ا إلیھ في المقابلةالتي ینبغي توجیھھ
	

المنافسة ثم أخبر المختص حول أھداف بحث 	اشرح لھ قلیالً عن.	ذي تختارونھثم تعاون مع أعضاء فریقك للتواصل مع المختص ال
	.الفریق واسألھ إن كان بإمكانكم إجراء مقابلة معھ

	
	ماذا ینبغي علیك أن تسأل

	:عندما تفكر باألسئلة انتبھ للتالي.	قم مع الفریق بتحضیر قائمة أسئلة من أجل المقابلة
	

من الضروري .	استخدم البحث الذي أجراه الفریق مسبقاً في عصف بعض األسئلة ذھنیاً حول مجال عمل المختص وخبرتھ§
	.سؤال أسئلة یستطیع المختص اإلجابة عنھا

	.كرل موضوع وتصمیم حل مبتاسأل أسئلة ستساعد الفریق في تعلم المزید حو.	ضع ھدف الفریق في المشروع نصب أعینكم§
كلما كان أعضاء فریقك مباشرین أكثر، كلما كانت فرصتھم أكبر في الحصول على .	ضع أسئلتك بحیث تكون قصیرة ومحددة§

	.إجابات مفیدة
حل  إن كان لدیكم.	یجب أن یكون الحل الذي یقدمھ فریقك من عملكم فقط.	ال تطلب من المختص تصمیم حل مبتكر لفریقك§

	.سبقاً، فال بأس أن یقدم لكم المختص نصیحة حول فكرتكممبتكر م
	

كون قد ی	.قد تخطر لكم أسئلة إضافیة الحقاً .	في نھایة المقابلة، اسأل المختص إن كان بإمكان فریقك التواصل معھ أو معھا مرة أخرى
	.لسؤالال تخف من ا.	قك مرة أخرى أو تقدیم مراجعة للحل الذي تقدمونھیالشخص مستعداً للقاء فر

	!وقتھا/	، تأكد أن فریقك أبدى االحترافیة المھنیة الحسنة خالل المقابلة وشكر المختص على وقتھأخیراً و
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	الروبوتلعبة  قواعد  

	التوجیھیةالقواعد 

أنتم محترفون ذوو مھنیة  ®	االحترافیة المھنیة الحسنة	–القاعدة األولى 
تتنافسون بشدة للوصول إلى حل المشاكل، بینما تعاملون كل الناس .	حسنة

وھدفك 	FIRST LEGO		فإذا انضممت إلى تحدي اللیغو.	باحترام ولطف
	.، فأنت في المكان الخطأ"مسابقة الفي  الفوز "مجرد 

 التأویل		–القاعدة الثانیة 

• ً 	.إذا لم یتم ذكر تفصیل ما، فھذا التفصیل لیس مھما

	.ما ینص علیھ	یعني بالضبط وفقط الروبوتنص لعبة •

إذا لم تعط كلمة ما تعریف اللعبة، فاستخدم المعنى الشائع •
	.للكلمة

	فائدة الشك		–القاعدة الثالثة 

وال "	وغیر واضحأمر صعب "الحكم أن اتخاذ قرار في شيء ما  إذا شعر
	.فائدة الشك، تحصل عندھا على یرجح اتجاه على آخریستطیع أحد أن 

 .		لكن یجب أال یتم استغالل ھذه المعاملة الكریمة كاستراتیجیة

	

	

یعمل ممولونا ومتطوعونا بجد لجعل جمیع  التنوع	–القاعدة الرابعة 
ً أن تتوقع بعض المالعب الخاصة ب الالعبین متطابقة لكن علیك دوما
		.تصمم الفرق المتمیزة حلولھا آخذة ھذا بعین االعتبار.	االختالفات والعیوب
تشققات في جدار الحدود، تغیرات في اإلضاءة، وتجعدات :	على سبیل المثال
	.في بساط الملعب

	أھمیة المعلومات		–القاعدة الخامسة 

عارضاً بین حقیقتین رسمیتین عند قراءتھما، أو ارتبكت إذا وجدت اختالفاً أو ت
عند قراءتھما معاً، ھذا ھو ترتیب موثوقیة المعلومات الذي یجب العمل بھ 

	):ھي األقوى	1(#

	.الروبوتالتحدیثات الحالیة للعبة #	=	1•
	.المھام وإعداد الملعب#	=	2•
	.القواعد#	=	3•
، ةیر الواضحفي المواقف غ رئیس لجنة التحكیم المحلي#	=	4•

یمكن للحكام المشرفین أن یأخذوا قرارات ذات نیة حسنة بعد 
	.المداوالت، بأخذ القاعدة الثالثة بعین االعتبار

أي موثوقیة ، إال إذا تم الحدیث عنھا في  مقاطع الفیدیولیس للصور أو §
 #.3، أو 2#، 1#

	.أي موثوقیة ید اإللكتروني أو تعلیقات المنتدیاتلیس للبر§
	التعاریف

D01	–  ما یلعب فریقان ضد بعضھما البعض على المباراة ھي عندمبارة
	.ملعبین موضوعین الشمال للشمال

مرة أو أكثر من القاعدة ویحاول  الروبوت الخاص بكینطلق •
	.عدد ممكن من المھامانجاز اكبر 

	..دقیقة وال یتم إیقاف العداد أبداً  2:30تستمر المبارة •

D02	–  إلحراز النقاط الروبوتالمھمة ھي فرصة مھمة	 كتابة یتم .
	:المتطلبات على شكل

	.التي یجب أن تكون مرئیة للحكم في نھایة المھمة:	النتائج•
	.التي یراقبھا الحكم أثناء حدوثھا:	األسالیب•

D03	–  ھي جمیع ما تجلبھ إلى المباراة لتستخدمھ في نشاط مرتبط معدات
	.بمھمة ما

	

D04	–	الروبوت	الروبوت" الخاص بكم ھو جاھز التحكم"               
) مع بقیة المعدات المتصلة  LEGO Mindsotrms(اللیجو مایندستورمز 

	.بھ والتي تم ربطھا او بناؤھا بالید والتي ال تنفصل عنھ اال بالید

D05	–  مصنوعة من ھو أي عنصر أو بنیة نموذج المھمةLEGO   یكون
	.عند وصولك إلیھ(طاولة التحدي)موجوداً في الملعب 

D06	–  ویتألف من نماذج مھام على بساط  الروبوتبیئة لعبة ھو الملعب
القاعدة ھي جزء من .	، وجمیعھا على طاولةیة، محاط بجدران حدودالتحدي
	.لمزید من التفاصیل، ارجع إلى إعداد الملعب.	الملعب

D07	–  ھي المساحة الموجودة مباشرة فوق منطقة ربع الدائرة القاعدة
	الملعب منركن الجنوب الغربي الموجودة في  نحو الجنوب وھي تمتد .

بعد أولیس (من خارج الخط المنحني الدقیق إلى الجدران في الزاویة  الغربي
عندما یكون الموقع .	الخط الدقیق حول أي منطقة یعد جزءاً منھا).	من ذلك

		.الدقیق بالنسبة إلى الخط غیر واضح، یتم احتساب النتیجة لصالح الفریق
	.)انظر المخطط أدناه(

	

جزئیاً في 
 الداخل

كلیا في  فائدة الشك
 الخارج

جزئیاً في 
 الداخل

جزئیاً في 
 الداخل

كلیاً في 
 الداخل

 فائدة الشك
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  8D0	–	االنطالق	وقمت بجعلھ  الروبوتمتى ما انتھیت من التعامل مع 
	.انطالق:	ینطلق، ھذا یعد

D09	–	المقاطعة	عد ب الروبوتفي المرة التالیة التي تتفاعل فیھا مع 
 .طعةإطالقھ، ھذه تعد مقا

D10	–	ما یتم نقلھ	أي شيء(عندما یتعرض شيء 	 على نحو مقصود )
	:واستراتیجي لـ

	أو/األخذ من مكانھ، و•
	أو/التحریك إلى مكان جدید، و•
 وضعھ في مكان جدید،•

عملیة النقل تنتھي عندما ال یعود الشيء الذي ".	منقول"عندھا نقول عنھ أنھ 
	.لنقلیتم نقلھ على اتصال مع الشيء الذي قام با

	المعدات، البرمجیات واألشخاص

R01	–	جمیع المعدات	یجب أن تكون جمیع المعدات مصنوعة من أجزاء وقطع من اللیغوLEGO وبحالتھا األصلیة المصنعیة.	

 .یمكن قصھا لتقصیر طولھا LEGOخیوط وأنابیب اللیغو:	ما عدا•
 ).الملعب خارج(ما یتبقى من البرامج على الورق یسمح بھ :	ما عدا•
	.یمكن استخدام قلم تخطیط في األماكن المخفیة للتعریف:	ما عدا•

R02	–	المتحكمات	یسمح لك باستخدام متحكم واحد منفرد في كل مباراة.	

 ).في اللونما عدا (یجب أن یكون مماثالً بالضبط ألحد المتحكمات الموضحة أدناه •
 .لتلك المباراة مكان جلوس الفرق \التدریب منطقة یجب ترك جمیع المتحكمات األخرى في •
	الروبوتجمیع وسائل التحكم عن بعد أو تبادل البیانات مع •
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  R04	–	 استخدم العدد الذي تریده من الحساسات الخارجیةالحساسات الخارجیة.	

 .یجب أن یطابق كل منھا أحد الموضحة أدناه•
 .یمكنك استخدام أكثر من حساس من نفس النوع•

  EV3 TOUCH   EV3 COLOR   EV3 ULTRASONIC   EV3 GYRO/ANGLE 

  NXT TOUCH   NXT LIGHT   NXT COLOR   NXT ULTRASONIC 

  RCX TOUCH   RCX LIGHT   RCX ROTATION 

R05	– اإللكترونیة األخرى/األشیاء الكھربائیة	بأداء المھامإلكترونیة أخرى في منطقة المنافسة بھدف مرتبط /كھربائیة أجھزةال یسمح بأي .	
	.ومحوالت الكابالت مسموحة LEGOأسالك اللیغو:	ما عدا
	.AAبطاریات 	6متحكم أو لل) (قابلة العادة الشحنواحدة بطاریة :	مصادر الطاقة المسموحة ھي:	ما عدا

	
R06	– العناصر غیر الكھربائیة	استخدم العدد الذي ترغب بھ من العناصر غیر الكھربائیة المصنوعة من اللیغو، من أي مجموعة.	
	.المحركات المصنعیة المخصصة للسحب والدفع غیر مسموحة:	ما عدا
	.نماذج المھام اإلضافیة أو المستنسخة غیر مسموحة:	ما عدا

	
R07	– البرمجیات	فقط باستخدام  الروبوتیمكن برمجة LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3  أو برمجیةRoboLab  بأي إصدار
.منھا
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	اللعب  
	

R09	–  عب في الموعد المحدد، یكون معك بعد القدوم إلى الملقبل أن تبدأ المباراة
	:خالل ھذا الوقت الخاص فقط، یمكنك أیضاً أن.	دقیقة واحدة على األقل للتحضیر

 أو/تطلب من الحكم أن نموذج المھمة أو إعدادھا صحیح، و§
	.اللون حسبما تشاء/معایرة حساسات الضوء§

R10 - التعامل خالل المباراة	
اء الملعب إال ما ھو موجود كلیاً في ال یسمح لك التفاعل مع أي جزء من أجز§

	القاعدة
oما عدا	في أي وقت الروبوتیمكنك مقاطعة :.	
oما عدا	 ر بغی الروبوتیمكنك التقاط المعدات التي انفصلت عن :

	.قصد، في أي مكان وأي وقت
ً ج	مد أي شيء فوق خط القاعدة حتى لوال یسمح لك أن تتسبب بحركة أو § 	:زئیا

oما عدا	الروبوتطالق بالطبع یمكنك إ:.	
oما عدا	تخزین األشیاء خارج الملعب /المسك بالید/یمكنك تحریك:

	.في أي وقت
oما عدا	إذا عبر شيء ما خط القاعدة بشكل غیر مقصود، قم بإعادتھ :

	.ال مشكلة	–بھدوء 
، أو یضعھ خارج القاعدة )بشكل جید أو سيء(	الروبوتأي شيء یؤثر علیھ §

ال یسمح أبداً بتغییر موضع أي .	الروبوتیره یبقى تماماً على حالھ ما لم یغ
	".تحاول مجدداً "شيء لكي 

R11	– التعامل مع نموذج المھمة	

	.ال یسمح لك بفك نماذج المھمة حتى لو لوقت قصیر§
أن  ب، یج)الروبوتھذا یتضمن (نموذج مھمة مع شيء آخر  بدمجإذا قمت §

كنك التقاط نموذج یكون المجموع رخواً بما یكفي حتى إذا ما ُطلب منك، یم
	.ولن یخرج معھ شيء آخر عالیا المھمة

R12	– التخزین	

تخزینھ خارج /جمیع ما ھو موجود في القاعدة بشكل كلي یمكن تحریكھ§
	.الملعب، لكن یجب أن یبقى على الدوام تحت مرأى الحكم

	یحتسب"جمیع ما ھو مخزن خارج الملعب § كما لو كان كلیاً في القاعدة "
	.منصة معتمدة ویمكن وضعھ على

R13	– أو إعادة إطالق(إن إطالقاً ناجحاً  اإلطالق	یكون كالتالي):	
	االستعدادوضع §

o الروبوتالروبوت وكل ما ھو موجود في القاعدة مما قد یستخدمھ 
أو یحركھ مرتبون بشكل یدوي كما ترغب، وجمیعھا متوضعة 

	.سم	30.5داخل القاعدة بشكل كلي وال یتجاوز طولھا 
oلحكم رؤیة أن ال شيء في الملعب یتحرك أو یتم التعامل یستطیع ا

	.معھ في الید
	االنطالق§

oمد ید واضغط زراً أو قم بإشارة لحساس ما لتفعیل برنامج.	

في ھذه الحالة، التوقیت العادل الدقیق مطلوب، لذا فإن  –	في أول إطالق للمباراة
ھز، جا"تنازلي، مثل صوت في العد ال/الوقت الدقیق لإلطالق ھو بدایة آخر كلمة

	!بییییبأو ."	مستعد، انطالق

	
	

R14	–	 بمقاطعةإذا قمت المقاطعة	یجب علیك أن توقفھ الروبوت ،
إلیك ما یحصل .	ثم قم بالتقاطھ بھدوء من أجل إعادة اإلطالق*	مباشرة، 

للروبوت وأي شيء كان یقوم بنقلھ حسب المكان الذي كان فیھ كل منھما 
	:في ذلك الوقت

 :الروبوت§
o كلیاً في القاعدة	إعادة إطالق...... 
o لیس كلیاً في القاعدة	طالق إعادة إ...	مخالفة+ 

 :في آخر عملیة انطالق أتى من القاعدةالغرض الذي  :ما یتم نقلھ§
o ًدائما	احتفظ بھ...... 

في آخر عملیة  لم یأتي من القاعدةالغرض الذي  :ما یتم نقلھ§
 :انطالق

o كلیاً في القاعدة	احتفظ بھ...... 
o لیس كلیاً في القاعدة	أعطھ للحكم...	

	.ھامفي قسم الم المخالفةتم وصف 

 وتالروبفي ھذه الحالة قم بإطفاء  ،الروبوتإذا لم تكن تنوي إعادة إطالق 
	.واتركھ مكانھ

R15	– الذي لم تتم مقاطعتھ شیئاً كان ینقلھ، یجب الروبوتإذا فقد  الفقدان 
	السماح لھذا الشيء بالعودة إلى وضع الراحة حالما یتم ذلك، إلیك ما .

	:یحدث لھ، حسب موقع راحتھ
 :نقلھما یتم §

o احتفظ بھ.....كلیاً في القاعدة 
o جزئیاً في القاعدة	أعطھ للحكم.... 
o كلیاً خارج القاعدة	اتركھ كما ھو.... 

R16	– التدخل	

ال یسمح لك بالتأثیر بشكل سلبي على الفریق اآلخر إال كما ھو §
 .موصوف في المھمة

المھام التي یجربھا الفریق اآلخر ویفشل بھا بسبب تصرف غیر §
 .ني قمت بھ أنت أو فریقك تحتسب لصالحھمقانو

R17	– تضرر الملعب	
	
القفل المزدوج أو كسر نموذج المھمة، المھام  الروبوتإذا فصل §

التي أصبح من الواضح انجازھا ممكنا أو أكثر سھولة نتیجة لھذا 
 .الضرر الذي تسبب بھ، ال تحتسب نقاطھا

R18	– لحفاظ على كل شيء كما مع نھایة المباراة، یجب ا نھایة المباراة
	.ھو علیھ

یتحرك قم بإیقافھ في أسرع وقت ممكن واتركھ  الروبوتإذا كان §
 ).التغییرات بعد النھایة ال تحتسب(مكانھ 

بعد ذلك، ارفع یدیك عن كل شيء حتى یعطي الحكم موافقتھ إلعادة §
	.ترتیب الطاولة
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R19	–	تسجیل النقاط			

	.ینناقش الحكم ما حدث ویفحص الملعب معكم، بعد كل مھمة ورقة النقاط**	

 .إذا اتفقتم على كل شيء، توقعون الورقة، ویتم اعتبارھا نھائیة-
 .إذا لم تتفقوا على أمر ما، یتخذ الحكم القرار النھائي-

یحتسب لك فقط أفضل مجموع نقاط حصلت علیھ من لعب المبارایات  رالتأثی**	
التصفیات، إن تم لعبھا، ھي فقط لمجرد المزید من .	التأھل/العادیة من أجل الجوائز

	.		المرح

یتم تسویة التعادالت باستخدام ثاني وثالث أفضل مجموع نقاط تم  التعادالت**	
	.المنافسة ما العملإذا لم تتم التسویة، یقرر مسؤولو .	تحقیقھ

 .
 
  

  

 .
 

   

 2018عام  تحدیثات

-	الرئیسیة التحدیثات§
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	المھام
	بات النقاطإشارات متطل

	.باللون األخضرضمن توصیف المھمة، متطلبات النقاط المحددة مكتوبة §
	.من قبل الحكم تراقبالمستخدمة، ویجب أن  الوحیدةیجب أن تكون الطریقة  *األسالیب المؤشرة بـ§
	.النھایةمرئیة وواضحة عند 	النتائج أو الشروط المسطرة بخطیجب أن تكون §
	.ھو فقط المستخدم من أجل منح النقاط"	من الناحیة التقنیة"لمذكور بعد من أجل كل مھمة، فإن النص ا§

M01	–  تتطلب اإلنجازات الھندسیة الجبارة كالسفر في السفر في الفضاء
والكثیر من األھداف الجزئیة الضخمة والمتتالیة .	الفضاء خطوات عدیدة

	!یجب أن تتحقق قبل أن نترك األرض لألبد ومن ثم نعیش لنقص روایتنا

	

ن أ الروبوتیحتاج :	ببساطة الكالم
		)العربات(یرسل صورایخ الحمولة 

لتتدحرج على منحدر السفر 
	الفضائي العربة األول مجھزة .

مسبقاً وجاھزة لالنطالق، لكن على 
تحمیل العربتین األخریین  الروبوت
	.من القاعدة

	:من الناحیة التقنیة

	.على منحدر السفر في الفضاء ابدأ بدحرجة كل حمولة بشكل واضح*	

مستقلة في الوقت الذي من أجل كل حمولة، یجب أن تكون العربة •
	.تصل فیھ إلى اتصال المسار األول

	.نقطة	22:	حمولة العربة	•
	.نقطة	14:	حمولة المؤونة•
	.نقطة	10:	حمولة الطاقم•

مس ال تال"تعني "	مستقلة"ھمات في أي مھمة، فإن كلمة ضمن متطلبات الم
طالما أن العربة تتدحرج بشكل سلس مستقلة ."	أي من معداتك األخرى

	وتعبر اتصال المسار األول، فال بأس إن لم تستمر بالدحرجة إلى الشرق
	.بشكل كامل

	.46، 36، 32، 24، 22، 14، 10، 0:	النقاط المحتملة

	اتصال المسار األول

2M0	–	مصفوفة األلواح الشمسیة	تعد األلواح الشمسیة في الفضاء 
م الشمسي الخارجي مصدراً ممتازاً لطاقة المحطة الشمسیة في النظا

	الداخلي لكن بما أن األشیاء في الفضاء تتحرك على الدوام، فإن توجیھ .
	.األلواح یحتاج لتفكیر وتخطیط

یجب أن یتم توجیھ :	ببساطة الكالم
األلواح الشمسیة إما باتجاھك أو 
بعیداً عنك وھذا یعتمد على 

	.االستراتیجیة والظروف

	:من الناحیة التقنیة

	موجھتان نحو 	كال اللوحتین الشمسیتین•
	.نقطة لكال الفریقین 22	.الحقل نفسھ

	.نقطة	18	.لوحتك الشمسیة موجھة نحو حقل الفریق اآلخر•

"		خاصتك"في المخطط أدناه، كما على ملعب التدریب، اللوحة الشمسیة 
	.ھي الموجودة على النھایة الغربیة من الملعب

كما ھي موضحة أدناه وكما تظھر من 	40، 22، 18، 0:	النقاط المحتملة
	.مالیة، باتجاه الشمالفوق حدودك الش

	
	موجھة

	22:	الفریق اآلخر

	

	22:	فریقك
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M03	–	الطباعة ثالثیة األبعاد	إنھ من المكلف جداً إرسال أشیاء ثقیلة مثل أدوات 
ندسون عوضاً عن ذلك كیف یطبعون البناء إلى الفضاء، لذا یتعلم العلماء والمھ

	.ما یحتاجونھ في الفضاء من خالل استخدام العناصر الفضائیة المتوافرة

	ببساطة الكالم للحصول على عینة مركزیة من الصخور  الروبوتیحتاج :
األرضیة ووضعھا في الطابعة ثالثیة األبعاد مما سیتسبب في خروج حجر بقیاس 

	.ان آخر للحصول على المزید من النقاطیمكن توصیل الحجر إلى مك.	4*2

 
	

	:من الناحیة التقنیة

	2x4لحجر ذي القیاس قم بإخراج ا•

	المنطقة الشمال الشرقیة من الكوكب	22	18

4M0	–	 من أجل المتجوالت في عوالم أخرى، فإن عبور الحفر البركانیة
فرق المتجولین قد تساعد بعضھا البعض، لكن !	توقفھا لیس أمراً مقبوالً 

	.راً جداَ المتجول الوحید یجب أن یكون حذ

	ببساطة الكالم أو أیة آلة وكیلة یرسلھا یجب أن تعبر نموذج  الروبوت:
لیس 	.بشكل كلي، من خالل القیادة خاللھا بشكل مباشر الحفر البركانیة

 بالقرب منھا ولیس حولھا؟

	

	:من الناحیة التقنیة

تعبر *	على جمیع میزات حمل الوزن الخاصة بمعدات العبور أن •
	.كلیاً بین البرجین

العبور من الشرق إلى الغرب وبشكل كلي عبر البوابة  *	میجب أن یت•
	.نقطة	20.	الملساء

	.20، 0:	النقاط المحتملة

	

	

 

	بین البرجین 	عبر البوابة

M05	–	االستخراج	 للعیش بعیداً عن كوكب األرض، یكون :
األمر أسھل إن كنا أفضل في تحري وتنقیب الموارد تحت سطح 

	.باقي الكواكب، األقمار، الكویكبات وحتى المذنبات

جمیع العینات المركزیة من  جلب الروبوتعلى :	ببساطة الكالم
، ثم یكون لدیھ خیارات لما یقوم بھ الحقاً األساسينموذج الموقع 

 .M03كما ھو موصوف ھنا أو في المھمة 

	

	:من الناحیة التقنیة

 تعود مالمسةً للمحور الذي جمیع العینات األساسیة األربع بحیث القم بتحریك •
	.نقطة	16	:كان یثبتھا في نموذج الموقع األساسي

 للدائرةبحیث تكون مالمسة للشریحة ومالمسة ضع عینة الغاز األساسیة •
	.نقطة	12	:المستھدفة

	.نقاط	10:	بشكل كلي في القاعدةضع عینة الغاز األساسیة  أو•
	.نقاط	8	.بحجرة نمو الغذاءفقط  مدعومةتكون 	ضع عینة الماء األساسیة بحیث•

	.36، 34، 28، 26، 24، 16، 0:	النقاط المحتملة

	

				16                  للمسبارالمنطقة الھدف 																						12																																						10																																										8
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6M0	–	 تسمح لنا المحطات الفضائیة بتعلم وحدات المحطات الفضائیة
المزید عن الحیاة في الفضاء بل وحتى تجریبھا، لكن التقنیات المحسنة 

دد یتطلبون تجدید واستبدال الوحدات بشكل دائم والشركاء العالمیین الج
	.بشكل دائم

إزالة وإضافة الوحدات في ثقوب منفذ  الروبوتیجب على :	ببساطة الكالم
	.محطة محور السكن

	:من الناحیة التقنیة

	.أال تالمس أي شیئاً عدا محور المسكن الوحدات المدخلة یجب•
	.نقطة	16:	كلیاً إلى القاعدةحرك وحدة القمع •
		16	:ور السكن، في الجانب الغربيإلى محطة محأدخل وحدة األنبوب •

	.نقطة
إلى محطة محور السكن، الجانب أدخل وحدة منصة القیادة /انقل•

	.نقطة	14	:الشرقي

	.46، 32، 30، 16، 14، 0:	النقاط المحتملة

7M0	–	 الفضاء مكان جمیل وھادئ لكن من طوارئ السیر في الفضاء
دون ھواء أو حرارة أو ضغط ھواء فمن الممكن أن یتم تجمیدك، خنقك، 

	وغلیك في نفس الوقت 	اردغیرھ"ساعد صدیقنا رائد الفضاء !  في"
	.الوصول إلى بر األمان

أن یوصل جسم غیرھارد إلى مقصورة  الروبوتیجب على :	ببساطة الكالم
 .معادلة الضغط

	

	:من الناحیة التقنیة

على األقل بشكل جزئي في حرك غیرھارد بحیث یكون جسمھ مدخالً •
	.حجرة الھواء من محور السكن

	.نقطة	22:	إذا كان مدخالً بشكل كلي•
	.نقطة	18:	أو إذا كان مدخالً بشكل جزئي•

		.إلى جمیع األجزاء باستثناء الحلقة"	جسم"مة تشیر الكلمة في ھذه المھ
	.22، 18، 0:	النقاط المحتملة

	

M08	–  على الرغم أن المركبات الفضائیة تسافر تدریبات ریاضیة
بسرعات مجنونة، فإن أقصر الرحالت تتضمن وقتاً طویالً یقضیھ المسافر 

	.بدون نشاط أو تمارین وھذا سيء جداً للقلب والرئتین

	ببساطة الكالم أن یحرك باستمرار أحد أو كلتي  الروبوتیجب على :
	.مقابض آلة التدریب لجعل المؤشر یتقدم

	

	:من الناحیة التقنیة

 احدتحریك *	من خالل قم بتقدیم مؤشر آلة التدریب مع مقبضھ •
	.المقابض او كلیھما

البرتقالي أو بحیث تغطي  بشكل كلي في الجزء	ضع مقدمة المؤشر•
	نقطة	22.	بشكل جزئي أیاً من الحدود البرتقالیة

	نقطة	20.	مقدمة المؤشر كلیاً في اللون األبیض	أو ضع•
مقدمة المؤشر بشكل كلي في اللون الرمادي أو تغطي أیاً 	أو ضع•

	.نقطة	18.	من الحدود الرمادیة
كل تجمیع المقبض ھو جزء من آلة التمرین، لكن تم عرضھ بش

	.منفصل للتوضیح
	.22، 20، 18، 0:	النقاط المحتملة

	

المقبض  	  22	

16                       16                        14	

18                                      22                              مقصورة معادلة الضغط    	
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9M0	–	تمرین القوة	في ظروف انعدام الجاذبیة فإن كل شيء یكون سھل :
لذا 	.حتى لو حاولت ذلك جاھداً "	سقط أرضاً ت"التحریك ولیس بإمكانك أن 

یحتاج رواد الفضاء إلى مقاومة الحركة على األقل لساعتین یومیاً للحفاظ 
	.على كثافة العظام والعضالت

	
أن یرفع قضیب القوة إلى االرتفاع  الروبوتیجب على :	ببساطة الكالم

	.المطلوب للحصول على النقاط
	

	:من الناحیة التقنیة

للمحور بحیث یظھر الثقب الرابع  ر آلة تمرین القوةمحوارفع •
:على األقل بشكل جزئي كما ھو موضح العمودي

M11	–	 غالباً ما تنفصل المحركات الصاروخیة عن سرعة الھروب
المركبة الفضائیة بعد االنطالق بقلیل، لكن ھذا یحدث قبل خروج المركبة 

	تسقط المركبة إلى األرض إذا؟من مجال جاذبیة األرض، لم ال 

نع بقوة كافیة لم لوحة االطالقإصابة  الروبوتیجب على :	ببساطة الكالم
	.المركبة الفضائیة من السقوط لألسفل

	:من الناحیة التقنیة

بقى توارتفاع عاٍل بحیث  اجعل السفینة تطیر بسرعة كبیرة•
 	24ى لوحة االطالقالنقر عل/من خالل الضغط*	طافیة 
	.نقطة

	.24، 0:	النقاط المحتملة

	

	

الدفع مقبض 16 16 0  

24 
 لوحة االطالق
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M12	–	 إذا لم یكن القمر الصناعي مدارات األقمار الصناعیة
ن أنھ بالسرعة والمسافة الصحیحة عن كوكب األرض فمن الممك
یجب 	.سیسقط، ینحرف بعیداً عن مساره، أو یتدمر بالحطام الفضائي

	.أداء تعدیالت دفعیة بشكل دقیق

قمراً صناعیاً أو أكثر إلى  الروبوتیجب أن یحرك :	ببساطة الكالم
	.المدار الخارجي

	

	:من الناحیة التقنیة

على أو فوق المنطقة بین حرك أي جزء من القمر الصناعي •
	.نقطة لكل منھا	8.	الخارجي خطي المدار

	.24، 16، 8، 0:	النقاط المحتملة

	

	
  

 بین ھذین
فقط لخطینا 	

M13	–	 إن التیلیسكوب الفضائي مذھل لكنھ ال یستطیع المرصد
التغلب على السھولة والبساطة في مرصد موجود في جامعة أو متحف 

	.ھھھذا بالطبع إن كنت تعرف إلى أین توج –علمي 

	.قم بتدویر المرصد إلى االتجاه الدقیق:	ببساطة الكالم

	:من الناحیة التقنیة

كلیاً في المنطقة البرتقالیة، أو بحیث تغطي ضع مقدمة المؤشر •
	.نقطة	20:	جزئیاً إحدى نھایتیھا

	.نقطة	18.	كلیاً في المنطقة البیضاءضع مقدمة المؤشر :	أو•
الرمادیة أو بحیث تغطي  كلیاً في المنطقةأو ضع مقدمة المؤشر •

	.نقطة	16.	جرئیاً إحدى نھایتیھا

	.20، 18، 16، 0:	النقاط المحتملة

	

	

0 16 16 

M14	–	تسمح لنا المحطات الفضائیة مسار النیازك  انحراف
بتعلم المزید عن الحیاة في الفضاء بل وحتى تجریبھا، لكن 

تطلبون د یالتقنیات المحسنة بشكل دائم والشركاء العالمیین الجد
	.تجدید واستبدال الوحدات بشكل دائم

إزالة وإضافة الوحدات في  الروبوتیجب على :	ببساطة الكالم
	.ثقوب منفذ محطة محور السكن

	من الناحیة التقنیة

الخط الحر لتلمس المنصة  خالل* احد النیزكین او كلیھماقم بإرسال §
	.في القط النیازك

	ي ھتحریر النیازك و/یجب أن یتم ضرب§ بشكل واضح وكامل *
	.غربي الخط الحر

 یجب أن تكون*	بین عملیة ضرب وتحریر النیازك ووضع النقاط، §
	.النیازك مستقلة بشكل واضح

	.نقطة لكل منھا	12:	النیازك في القطاع  المركزي§
	.نقطة لكل منھا	8:	النیازك في أحد القطاعات الجانبیة§
قتھ، یمكنك إزالة الحلقة ة خارج حلالحلقعلى  الموضوعنیزك الإذا كان §

	.)ھذا استثناء خاص للقواعد(من الحقل بیدك 
	.24، 20، 16، 12، 8، 0:	النقاط المحتملة§

    

 خط حر

 20 24 یجب أن تكون مستقلة شرق الخط الحر

 المدار الخارجي
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P01	–  اقرأ قواعد اللعبة بحذر وبكثرةمخالفات مقاطعة اللعبة.	

	ببساطة الكالم یجب أن یتم إكمال متطلبات المھام في التحدي من قبل :
	وبرامجھ ومعداتھ وتالروب یسمح لك بإنقاذ رجلك اآللي بیدك لكن ھذا .

	یتسبب لك بھذه العقوبة تأكد من االنتباه والتركیز على القواعد عندما .
	.تتحدث عن المقاطعات

	

	:من الناحیة التقنیة

	.نقاط لكل مرة	3، تخسر الروبوتبمقاطعة لعبة *	إذا قمت •
قیة ي الزاویة الجنوبیة الشرالحكم قرص مخالفة ف ععند العقوبة، یض•

	.مخالفات	6یمكن أن یحصل الالعب على .	كعالمة مقاطعة دائمة
إذا سقط قرص المخالفة خارج الزاویة، یتم إعادتھ ببساطة بدون أي •

	.تأثیر على العالمة النھائیة

:	النقاط المحتملة للعقوبة

M15	–	 المسبارھبوط	دفع، مسبارنا ال یملك مظالت، أجھزة إن 
	.إنھ ھش جداً ..	متوقعة وواقعیة  فیھلكن میزة واحدة .	أو مساند

قم بجلب المسبار إلى أحد أھدافھ بشكل سلیم أو :	ببساطة الكالم
	.على األقل قم بجلبھ إلى القاعدة

	

	

	:من الناحیة التقنیة

لي ، وبشكل كأرضیة الملعبسلیماً، مالمساً حرك المسبار بحیث یكون •
	.نقطة	22:	في دائرة الھدف

كل ، وبشأرضیة الملعب، مالمساً سلیماً حرك المسبار بحیث یكون :	أو•
	.نقطة	20:	یةالشرق یةكلي في منطقة الكوكب الشمال

	.نقطة	16:	حرك كالً من جزئي المسبار بشكل كلي إلى القاعدة:	أو•

یكون المسبار سلیماً إذا كانت أجزاؤه متصلة في محورین على األقل من 
	.من أصل محاوره األربع

	.22، 20، 16، 0:	النقاط المحتملة

16 

 22 المنطقة الشمال الشرقیة من الكوكب الدائرة الھدف للمسبار سلیم

20 18 0 0 
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 یبلثسقلسیبلبرثقیس

c.عملیة	التصمیم	 صف كیف قام فریقك بتصمیم :
وما ھي العملیة التي استخدمھا للقیام  الروبوت

	بتحسینات على التصمیم مع مرور الوقت شارك .
باختصار كیف ساھم أعضاء الفریق المختلفون في 

	.التصمیم
	

d. ةاشرح البنیة األساسی :المیكانیكيالتصمیم 
	للروبوت 		الروبوتاشرح للحكام كیف یتحرك .

، ما ھي الملحقات أو اآللیات التي )نظام الدفع(
المھام، وكیف ضمن فریقك النجاز یستخدمھا 

	.وإزالة الملحقات ربطسھولة 
	

e.البرمجة	الروبوتصف كیف قام فریقك ببرمجة : 
	لضمان نتائج مستقرة م الفریق اشرح كیف نظ.

اذكرفیما إذا كانت البرامج تستغل .	البرامج ووثقھا
	.في الملعب الروبوتالحساسات لمعرفة مكان 

	
f.صف أیة میزات إضافیة على تصمیم  :االبتكار

	.یعتقد فریقك أنھا ممیزة أو ذكیة الروبوت
	

ات كیف قلیالً إلثب الروبوتقم بتشغیل 	:التشغیل التجریبي.	3
نرجو منك عدم القیام .	تي اختارھا فریقكقام بإتمام المھام ال

سئلة توجیھ األلبتشغیل مطول، یحتاج الحكام إلى بعض الوقت 
	.بعد الملخص التنفیذي

	
	
	

	الروبوتالملخص التنفیذي لتصمیم 

التنفیذي  الھدف من الملخص.	من المھندسین لتحدید العناصر األساسیة من المنتج أو المشروع بشكل مختصر"	الملخص التنفیذي"غالباَ ما یستخدم 
	.الذي صممھ فریقك وماذا بإمكانھ أن یفعل الروبوتنظرة عامة على  الروبوتھو إعطاء حكام تصمیم  الروبوتلتصمیم 

	

، لن تحتاج الفرق إلى صنع ملصق أو األساسیةعلى عكس ملصق القیم 
	مادة مكتوبة من أجل الملخص التنفیذي لكن، قد تشارك الفرق صورًا .

لیة التصمیم وسجالت لجلسات وضع االستراتجیة، كما نشجع الفرق لعم
	).إما مطبوعة أو على حاسب محمول(على جلب أمثلة من عملیة البرمجة 

	
)		ال یزید عن أربع دقائق(قم مع فریقك بتحضیر عرض تقدیمي قصیر 

	:یغطي العناصر أدناه
	

الروبوت شارك بعض المعلومات عن 	:الروبوتحقائق عن .1
، كعدد ونوع الحساسات، تفاصیل نظام الدفع، عدد بكالخاص 

	األجزاء، وعدد الملحقات كما سیرغب الحكام بمعرفة لغة .
البرمجة التي استخدمھا فریقك، عدد البرامج وفي أي مھمة من 

	.حقق فریقك نجاحھم األكبر الروبوتلعبة 
	

	:تفاصیل التصمیم.2
	

a.المرح	 صف أكثر جزء استمتعتم خاللھ أو حاز على :
، إضافة إلى األجزاء الروبوتاھتمامكم خالل عملیة تصمیم 

	األكثر صعوبة إن كان لدى فریقك قصة مضحكة تدور .
	.حول رجلكم اآللي، نرجو منكم مشاركتھا معنا

	
b.االستراتیجیة	 اشرح استراتیجیة ومنطق فریقك الختیار :

	وإتمام المھام في إتمام  الروبوتتحدث قلیالً عن نجاح .
	.تم اختیارھاالمھام التي 

	
	

 

 .   

  
 . 

   

	ھل ترید تعلم المزید؟
	.من خالل قراءة القواعد والمھام في دلیل التحدي ھذا الروبوتمن لعبة استكشف التفاصیل األساسیة §
كما أن التحدیثات 	.سیقوم كادر المنافسة بتوضیح األسئلة الشائعة.	بشكل مستمر	الروبوتتحدیثات لعبة انظر في §

	.تبطل جمیع ما یسبقھا في مستند التحدي وستكون نافذة المفعول في المسابقات
	.القیاسیة الروبوتمعاییر تصمیم في غرفة الحكم باستخدام سیتم تقییم فریقك §
 علھفلمعرفة ما علیك دلیل الفرق في الفعالیة اقرأ .	على األقل الروبوتمباریات في أداء 	3سیكمل فریقك أیضاً §

	.في الحدث الرسمي
ول على للحص 	League	LEGO	FIRSTصفحة مصادر تحدي إن كنت جدیداً كلیاً على المنافسة، انظر إلى §

	.فیدیوھات، نصائح وروابط إضافیة مفیدة للمبتدئین
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