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 َمهّمة مستمّرة للمعتِزلين بعد المرحلة الثالثة من أولمبياد الفضاء للمدارس اإلعدادية

َمة(.نقترح عليكم أن تواصلوا بحثكم وتعّمقكم حول "الفضاء الجديد" عن طريق    َمهّمة مستمّرة )متّمِّ

 مدخل

ة المرحلة الرابعة، ستقومون بتخطيط وعرض مشروعٍ مباَدر في مجال الفضاء الجديد. سيكون عليكم  ةتجاريّ  ةخالل َمَهمَّ

وضع ماركات الشركة، وأن تكتبوا وثيقةَ الرؤية )مستند التطلعات(، تشكيل فيديو قصير ترويجّي )فيديو ماركات(، ونموذًجا 

استطالع إفتراضيًّا لمنتَجٍ ملموس سيأخذ جزًءا من الخدمة التي توفّرونها. لكي نفهم ما هي الحاجيّات هنا، ستقومون بإجراء 

 سوق لشركات تعمل في المجال وبعض منها ينافِّس بعَضها، وبعٌض آَخر عبارة عن َشراكات أعمال محتَملة!

رة من جماعة المرحلة الثانية إذا شئتم.  بوسعكم تطوير المشروع المباَدر إستناًدا إلى أحد الطواقم المبادِّ

روا بينكم وبين أنفسكم بيئةً فضائية مستقبَلية ومن الجائز أن تتحقَّق حتى عام  اِّستعينوا بمواد الخلفية، المرفَقة، لكي تتصوَّ

)حينئٍذ ستصبحون ُشبّانًا في بداية سّن الثالثين من ُعمركم، وسيكون بوسعكم العمل على تطوير تقنيّات في البيئة  2040

روا ما هي المشاريع التجارية المباَدرة ذاتها، بل ربّما العيش فيها(. ٍصفوا البيئةَ الفضائية التي توّدون تقديم خدمتكم في ها وفّكِّ

روا ما هي الحاجيّات التي يجب توفيرها لمعيشة الناس هناك، اآلالت والمنظَّمات النشطة في  التي يمكنها اإلزدهار هناك. فّكِّ

 تلك البيئة؟ اُذكروا بالتفصيل، اإلنشاءات والبُنى التحتية، والخدمات، المتطلَّبة لهذا الغرض؟

 الخلفية مواد

يخضع النشاُط البشرّي في الفضاء، إلى زخٍم إقتصادّي وتكنولوجّي؛ إّن أي نشاط جديد في ذلك الحيِّّز، يولِّّد التحّديات، 

الحاجيّات، وفَُرَص األعمال، التي تحاول المشاريُع المباَدرة الحديثة مواجتها والتعاُمل معها. ندعوكم لتتعّرفوا على شركات 

ال الفضاء، هذا عدا عن الشركات التي تعّرفنا عليها في المراحل السابقة. إنَّ المواقع المقتَرحة هنا، كبيرة تنشط في مج

معروضة باللغة اإلنجليزية، ولكن يمكنكم االستعانة بأداة الترجمة بواسطة الزر األيمن في جوجل كروم، أو أن تقوموا بحل 

 واستخدام دالّة الترجمة ألجل تحسين فهمكم وإدراككم. ORDWو"فك" نصوص طويلة عن طريق نسخها إلى برمجية الـ 

ب عملية الفهم، وسيكون علينا أن نفحصها ونقارنها  الِحظوا أّن في هذه الترجمات، تَْحُدث أحيانًا بعُض األخطاء التي تصعِّّ

 مع المصدر في الحاالت التي يظهر لنا فيها وجود خطأ في الترجمة.

 في تجهيز مباٍن سكنية قابلة للنفخ:  Bigelow Aerospaceتختّص شركةُ 

https://bigelowaerospace.com/pages/firstbase/ 

 في الفضاء: في مجال الروبوتات Maxar شركةُ  تختصّ 

https://bigelowaerospace.com/pages/firstbase/
https://bigelowaerospace.com/pages/firstbase/
https://bigelowaerospace.com/pages/firstbase/
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https://www.maxar.com/products/robotics-and-servicing 

يمكنكم أخذ انطباع عن الشركات الناشئة )ستارت أب( الشابّة، العديدة والمتنّوعة، العاملة على استهالك  في الموقع التالي

موارد الفضاء في مختلَف مجاالت النشاط. تَظهر لنا قائمةُ مجاالت النشاط، في الجهة اليُمنى من الصفحة الرئيسية وضمَن 

في المجال. يمكنكم االستعانة بهذه القائمة ألجل اختيار المجال الذي  أي مجال كان؛ تظهر كذلك تفاصيُل الشركات العاملة

 تنشط فيه شركتُكم وأن تتعّرفوا عليه بشٍكل أفضل:

https://www.factoriesinspace.com/ 

وبوسعكم التعّرف عليها من خالل التمعُّن في مواقع  إنَّ الشركات اإلسرائيلية أيًضا، تنشط في شتّى مجاالت الفضاء،

ظوا أنّه يتّم تصنيف الشركات  الشركات الظاهرة في مستند "شركات فضاء إسرائيلية" المرفَق إلى البريد اإللكتروني. الحِّ

فَق مجاالت النشاط.  وِّ

ةَ، ِوفَق التوجيهات اآلتية. بعد االنتهاء من العمل ، يمكنكم أن تعرضوا اإلنتاجات في معرض أو في نفِّذوا ووثِّقوا الَمَهمَّ

مناَسبة كشف بوسعكم تنظيمهما في مدرستكم من أجل صفوف أخرى أو من أجل جمهور مستهَدف آَخر )أهالي، معلِّمون، 

 وما إلى ذلك(.

 :One Pager :واحدة صفحة في الشركة تطلّعات .1

فوا  روا ما اسم الخدمة التي ستوفّرونها واسم الشركة، ووثِّّقوا ذلك وفق التوجيهات المذكورة في المستند التوثيقي. صِّ  -قّرِّ

وذي صفحة واحدة، وبصورة مختَصرة مفيدة، مع القيام بفصل  ماركات( موثَّق –من خالل مستنَد )بالعالمات التجارية 

 تواجهونها: المشكلةَ التي -الموضوعات إلى فقرات 

فوا البيئةَ الفضائية التي فيها تتولّد المشكلةُ. •  صِّ

فوا الحلَّ المقتَرح وما يميِّّزه. •  صِّ

فوا نموذَج األعمال. •  صِّ

 َمن هم الزبائن/العمالء وكم يدفعون؟ •

 

 عملية وضع الماركات: .2

رون، العمالء، شركاء األعمال، والعّمال اإلجتماعيّون، بإجراء تواصل  –سيكون عليكم  من أجل أن يرغب المستثمِّ

روا في اسم الشركة، شعارها الرمزّي،  –معكم وتقييمكم بل حتى أن يحبّوكم  وضع الماركات كما يجب ألنفسكم. فّكِّ

مون    الشركة على نحٍو الفت وجذّاب.الشعارات )عبارات(، والرسائل ذات المغزى، التي بواسطتها ستقّدِّ

 ما هي القِّيَم التي تعملون على تنميتها والحفاظ عليها، ضمن إطار نشاط الشركة؟ •

 ما هي الخواطر )أفكار( التي يُثيرها اسُم الشركة؟ •

كم. اِعرضوا عبر عرٍض تقديميّ   الجرافيكس )التصميم الجرافيكي( وعمليةَ وضع الماركات، التي تُخصُّ

  مجال األعمال:تعاُون في  .3

ل، أحيانًا، أن تنشطوا بتعاُون مع جهات  تقوم كل شركة باستخدام خدمات ومنتَجات شركات أُخرى. من المفضَّ

أخرى، من أجل مالَءمة منتَج أو خدمة مع متطلَّبات شركتكم. إّن إيجاد المنظَّمة المالئمة وبناء برنامج تعاونّي، قد 

https://www.maxar.com/products/robotics-and-servicing
https://www.factoriesinspace.com/
https://www.factoriesinspace.com/
https://www.factoriesinspace.com/
https://www.factoriesinspace.com/
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دوا منظََّمةً حقيقية وفعلية، توّدون يساعدانكم على اختيار المنتَج أو ا دوا وحّدِّ لخدمة، اللذَين توّدون تطويرهما. جِّ

 شرائح شفّافة على األكثر، المنظَّمةَ  10اِعرضوا، عبر عرٍض تقديمّي مؤلَّف من التعاون معها في مجال األعمال. 

  ها.الُمختارة بحسبما تعلّمتم حولها من موقع اإلنترنت الخاّص ب

فوا البرن •  امج التعاونّي والخدمة التي ستشّكلونها بواسطته.صِّ

لوا ما الذي ربحه كلُّ طرٍف منهما.WIN-WINيجب أن يربح الطرفان من التعاون:  •  . سّجِّ

ع المسؤوليّات بين  • رها كل طرف من خالل هذه الشراكة، وكيف ستوزَّ لوا ما هي الممتلكات التي يُحضِّ سّجِّ

 الشركات.

 

 نموذج: .4

 – تينكركادسيتم تصميم النموذج وعرضه، عن طريق التصميم بمساَعدة الحاسوب؛ مثاًل عبر برمجية 

https://www.tinkercad.com. ننا هذه البرمجية من تصميم نموذج ثالثّي األبعاد، من خالل التعلّم عن بُعد،  تمّكِّ

. بوسعكم التعّرف على بعض أقسام google docsضمَن عمٍل تعاونُّي على نحو مشابِّه لنمط استخدامكم لملفّات 

 المواصفات الفنّيّة ألقمار صناعية ومركبات فضائية، عبر الموقع التالي:

https://satsearch.co/ 

عليكم بناء نموذجٍ إفتراضّي لمنتَجٍ ملموس تخّططون لتصنيعه أو تفعيله ضمَن إطار الخدمة. اَضيفوا  نموذج لمنتَج: •

ضوا األنظمة واألجهزة، على اختالفها، المدَمجة به ونمَط دمجها مع الخدمة. ناٍت مفيدة لفعّالية المنتَج، واعرِّ   مكّوِّ

ر المنتَج: •  .ُصَور على األقل 3اِّعرضوا مراحَل بناء النموذج، بواسطة  تطوُّ

نات النموذج: • للنموذج النهائّي )من زوايا نظر  ُصَور على األقل 6اِّعرضوا تفاصيَل النموذج، بواسطة  صور لمكّوِ

 مختلفة، من خاللها تُعَرض مكّونات مختلفة للنموذج(.

 

لكي تَبلغوا  والخبرة، كجزء من العملية التعليمية، يُعتبر خطوةً مباَركة.تذكَّروا: إّن تلقّي االستشارة من ذوي المعرفة 

أن تحرصوا دائًما على التمييز بين تلقّي المساَعدة  ننصحكم أقصى حد ممكن من المتعة وتشعروا بكامل الفخر،

 والتنفيذ. أيّها الطالب، أنتم المنفِّذون!

 

 فيديو قصير تسويقّي: .5

اِّعرضوا النموذَج أو الخدمة، في فيديو قصير سيتّم رفعه إلى يوتيوب. نعتبر هذا الفيديو فرصتكم )بالتعاُون مع المنظَّمة 

رون، ومرشَّحون  الشريكة( لتكشفوا عن الخدمة أو المنتَج، أمام جهات من شأنها إبداء اإلهتمام به: زبائن وعمالء، مستثمِّ

الل إعداٍد جذّاب والفت ونّصٍ دقيق، إقناَع أصحاب الشأن المحتَملين، أنَّ الخدمة للعمل عندكم. سيكون عليكم، من خ

رة أو بمواد من اإلنترنت ألجل  التي تقّدمونها أو منتَجكم، بوسعهما أيًضا دعم وترقية أهدافهم. اِّستعينوا بمواد مصوَّ

ألجل توضيح وإبراز الخواّص الفنية وصف المشكلة والَمْوضوعة المبحوثة. اِّستعينوا بصور النموذج اإلفتراضي 

للمنتَج. من المهّم أن يتضّمَن الفيديو القصير تصويراٍت واضحة للنموذج بكافّة تفاصيله )من جميع االتجاهات(، ُشروًحا 

مدة الفيديو صوتية وواضحة، تصويرات ماكرو )تصوير عن قُرب( ونمط عملها، وكذلك الطاقم العامل على التطوير. 

 دقائق. 3نصوح بها، لن تتجاوز الـ الم القصير

file:///C:/Users/admin/Downloads/تينكركاد
https://www.tinkercad.com/
https://satsearch.co/
https://satsearch.co/
https://satsearch.co/
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 معلومات ِعلمية، تكنولوجية، وتجارية .6

تَشاَركوا فيما بينكم، بصيغٍة رقمّية، تشكيلةً متنّوعة من مصادر المعلومات المثيرة لالهتمام وذات صلة بتطوير أعمالكم 

زوها في جدوٍل مثل هذا: )فيديوهات قصيرة، مقاالت، صفحات إنترنت(.   مصادر معلوماتيمكنكم أن ترّكِّ

كيف عمل المصدر على  عنوان المصدر واسم الناشر
تحسين إدراك 

 منتَجكم/خدمتكم؟

 رابط أو مالحظة هامشية ببليوجرافية

   

 

 عمل الفريق .7

روا اللقاءات التي أجريتموها خالل هذه الفترة.  .أ زوا بوك )ألبوم( ألنفسكمصّوِّ ر عمَل ، جّهِّ يشتمل على ُصَور تُظهِّ

لوا في عناوين الصَور، تاريَخ التصوير وماهيّةَ اللقاء.  الفريق؛ العمَل الذي تعايشتموه سويّةً. سّجِّ

لوا نشاطات ب.  تتناول تطلّعات/رؤية الشركة وموضوعات مختلفة توّدوَن أن تتّخذوا قراًرا  عصٍف ذهنّي موثَّقةفعِّّ

باإلجماع )كمجموعة( حولها. يُعتبر العصُف الذهنّي نقاًشا مفتوًحا فيه تُطرح أفكار )خواطر( قدَر المستطاع، دون 

ار فكرة لنطبِّّقها، مأخوذة من عند االنتهاء من العصف الذهني، أو بعده، سنقوم باختيإلغاء إحداها أو الُحكم عليها. 

  القائمة بتالؤم مع الشؤون التي ُطرحت خالل النقاش.

 
 بالنجاح!


