الـكــتـيـب
الـهـنـدســي

الكتيب الهندسي

داخل هذه المنطقة ،يمكنكم وضع شعار فريقكم وشعارات الرعاة
المحليين.
ال يجوز التغيير في منطقة الرعاة العالميين أدناه أو في الغالف
األمامي والخلفي للكتيب

FIRST ® LEGO® League
Global Sponsors
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أه الً بكم!
أنا روبي!

أنا جاكوب!

نحن متحمسون لالنضمام إليكم في رحلة
فريقكم! تعالوا معنا ونحن سنوجهكم
خالل هذا التحدي والمتعلق بمجال نقل
البضائع .CARGO CONNECTSM

أعضاء الفريق:
.1

.4

.2

.5

.3

.6

أنا ماكس!
هيا بنا!
لننطلق!

 4الكتيب الهندسي  Iلـنـبـدأ

رحلة الفريق

اكتشاف التحدي

التعلّم عن القيم األساسية

العمل على االستكشاف والبناء واالختبار
والمشاركة أثناء متابعة الجلسات

ستك
اال شاف

الب

مش

ا

ال

ركة

نا ء

بناء نموذج الفريق

تصميم ملصق الفريق

ا ال خ ت ب ا ر
االحتفال في
المسابقة
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قصة التحدي
دعونا نتأمل ونجمع أفكارا ً حول
الطرق المختلفة لنقل البضائع.

دعونا نستكشف كيف يتم نقل
البضائع إلى أماكن مختلفة
في جميع أنحاء العالم.

لنقم ببناء نموذج للفريق يوضح كيفية فرز
البضائع ونقلها إلى وجهاتها.

شاركوا بأفكاركم،
وبالنموذج الخاص
بفريقكم ،وبما تعلمه
فريقكم مع اآلخرين.
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القيم األساسية

ارسموا أو اكتبوا مثاالً خاصا ً بفريقكم يوضح كل
قيمة أساسية عند تقديمها خالل الجلسات!

االستكشاف

الشمول

نحن نستكشف مهارات وأفكار جديدة.

نحن نحترم بعضنا البعض ونتقبل اختالفاتنا.

اإلبداع

العمل الجماعي

نحن نستخدم اإلبداع والمثابرة لحل المشاكل.

نحن أقوى عندما نعمل معاً.

األثر

المرح

نحن نطبق ما نتعلمه لتحسين عالمنا.

نحن نستمتع ونحتفل بما نقوم به!

استخدموا القيم األساسية
لتوجيه فريقكم خالل
رحلتكم.

استمتعوا بالكثير من
المرح أثناء تطوير مهارات
جديدة والعمل معاً.

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 1

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

تحدثوا كفريق عن أسئلة روبي وجاكوب.
45817

اتبعوا تعليمات البناء في الكتاب  1لتصنيع الشاحنة.

1
1/7/21 8:16 PM

استخدموا المساحة أدناه لتسجيل أفكاركم اإلبداعية!
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انظروا إلى أرضية التحدي واكتشفوا كيف تعمل
الشاحنة!
كيف يتم تجميع
البضائع وتحميلها
على المركبات؟

ما هي المنتجات التي
يجب نقلها من وإلى
مجتمعكم؟
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هيا نستكشف

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

حددوا ،بوضع دائرة ،حول المسارات التي يمكن أن
تسلكها الشاحنة على صورة أرضية التحدي.
ارسموا تصميما ً خاصا ً بكم لشاحنة تنقل البضائع.
قوموا بتسمية المنتجات الموجودة في البضائع التي
تنقلها الشاحنة.
شاركوا إبداعاتكم مع الفريق!
اعملوا كفريق واحد لبناء تصاميم شاحنتكم المذهلة
باستخدام قطع نماذج ®( LEGOالكيس رقم .)4
ضعوا شاحنتكم التي قمتم ببنائها على أرضية التحدي
وأظهروا كيف تعمل.

ما الذي اكتشفتموه؟
شاركوه مع الفريق!

التصاميم
ارسموا تصاميمكم!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 2

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:
المشاريع الصفية:

Classroom Projects:

مروحة التبريد

Cooling Fan
FIRST ® LEGO® League
Explore Unit:

افتحوا تطبيق  WeDo 2.0أو .SPIKE™ Essential
وابحثوا عن درسكم.
هل يمكنكم جعل الروبوت يسير في اتجاه مختلف؟
سجلوا أفكاركم!
استكشفوا كيفية تغيير البرنامج الحالي بنا ًء على
أفكاركم.

Lesson 1
الدرس 1

قوموا بتشغيل برنامجكم الجديد .انظروا ماذا سيحدث.

تحدي لكم
هل يمكنكم إضافة مروحة أو عجلة قيادة أو دفة قارب
إلى الروبوت؟
أعيدوا تصميم الروبوت .قوموا بتشغيل البرنامج.
أروني أفكاركم
اإلبداعية!

األفـكـار
ارسموا أفكاركم!
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لنقم بعملية النقل

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

استكشفوا أرضية التحدي أثناء التفكير في سؤال
جاكوب.
ارسموا صورة لتصميم نوعين من وسائل النقل.
شاركوا تصاميمكم الرائعة مع الفريق!
قوموا بإنشاء تصميم باستخدام قطع ليغو إلظهار الحل
الذي يقدمه فريقكم.

هل يمكنكم إنشاء نوعين
آخرين من وسائل النقل
التي يمكنها أن تنقل
البضائع؟

أظهروا كيف تعمل إبداعاتكم على أرضية التحدي.

تأملوا كفريق في كيفية إنشاء
المهندسين للتصاميم المبتكرة.

لقد قمتم ببناء شاحنة
تنقل البضائع في
الجلسة الماضية.

التصاميم
ارسموا تصاميمكم!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 3

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

افتحوا تطبيق  WeDo 2.0أو .SPIKE™ Essential
وابحثوا عن درسكم.

المشاريع الصفية:

Classroom Projects:

هل يمكنكم برمجة الروبوت لتشغيل صوت مختلف
أو تشغيل ضوء متقطع؟ اشرحوا الحل الخاص بكم.

الروبوت الجاسوس
Spy Robot

قوموا بتغيير البرنامج الحالي بنا ًء على أفكاركم .ثم
اختبروا ذلك!

FIRST ® LEGO® League
Explore Unit:

Lesson 2
الدرس 2

استخدموا أسلوب
العمل الجماعي
لحل هذا التحدي!

تحدي لكم
هل يمكنكم جعل ضوء الروبوت المتقطع يظهر بلون
مختلف أو حركة مختلفة؟
قوموا بتغيير الروبوت وتشغيل البرنامج الخاص بكم.

الـحـــل
ارسموا حلكم!
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لنقم بعملية الفرز

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

اتبعوا تعليمات البناء في الكتاب  )Book 2( 2لبناء
مركز الفرز.
ضعوا مركز الفرز على أرضية التحدي.
فكروا في طرق لمساعدة روبي وجاكوب.
جربوا العمل على مركز الفرز!

45817

حاولوا تدوير الذراع إلى اليمين لفرز الحمولة
الخضراء إلى الحاوية الخضراء.

2
1/14/21 4:01 PM

حاولوا تدوير الذراع إلى اليسار لفرز الحمولة الزرقاء
إلى الحاوية الزرقاء.

45817_BI_BK2_V29_V39.indd 1

كيف يتم فرز البضائع في
الصناديق الصحيحة؟

فكروا وتبادلوا األفكار حول كيفية تحميل البضائع التي
تم فرزها لنقلها إلى وجهتها التالية.

كيف يتم تحميل
البضائع وتفريغها في
مركز الفرز؟

أتساءل كيف استخدم فريقكم
أسلوب العمل الجماعي .هل
يمكنكم التفكير في مثال؟

األفـكـار
ارسموا أفكاركم!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 4

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

قوموا بتشغيل تطبيق  WeDo 2.0أو ™SPIKE
 .Essentialوأكملوا درسكم.

هل يمكنكم برمجة الروبوت ليتحرك للخلف؟ ليقوم
بعملية دوران؟ سجلوا أفكاركم.
المشاريع الصفية:

Classroom Projects:

Milo the Science
العربة المتجولة Rover
FIRST ® LEGO® League
Explore Unit:

Lesson 3
الدرس 3

قوموا بتغيير البرنامج الحالي بنا ًء على أفكاركم.
جربوه!

تحدي لكم
هل يمكنكم إضافة حاوية شحن إلى الروبوت؟
اتبعوا خطتكم وشغلوا برنامجكم.

تأكدوا من تضمين أفكار
الجميع في حلولكم!

األفـكـار
ارسموا أفكاركم!

 14الكتيب الهندسي  Iالجلسات

لنقم بالتحريك

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

تبادلوا الحديث عن أسئلة روبي وجاكوب.
تبادلوا األفكار ،تبادلوا األفكار ،تبادلوا األفكار!
ضعوا مركز الفرز على أرضية التحدي.
استخدموا أرضية التحدي لتحديد مساراتكم التي
خططتم لها.
قوموا بإنشاء برنامج خاص بكم وشغلوه.
ضعوا الشحنة التي تم تسليمها من الروبوت.

ما هي الطرق المستخدمة
لنقل البضائع إلى مركز
الفرز؟

كيف يتم نقل البضائع
من وإلى مدينتنا؟

كيف يعرف سائق الشحن
الطرق التي يجب اتباعها عند
نقل البضائع؟ تحدثوا كفريق!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 5
يحتاج فريقكم إلى:

المهام ( 20دقيقة)
اقرأوا وراجعوا أسئلة روبي وجاكوب.
فكروا باألمر!
اكتبوا أفكاركم في الجدول.

ما هي البضائع
المنقولة داخل
وخارج مجتمعكم؟
ماذا يمكن أن يكون
داخل كل طرد من
طرود الشحن؟

طرود بضائع الشحن

المنتج داخل طرود
الشحن

نقطة االنطالق

الوجهة
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استكشفوا مناطق مختلفة على أرضية التحدي حيث يتم
نقل طرود البضائع.
اختاروا وضعوا قائمة بنقاط االنطالق والوجهات
المختلفة في الجدول.

طرود بضائع الشحن

لنقم بتركيب المحرك

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

اتبعوا تعليمات البناء في الكتاب  )Book 2( 2لتركيب
المحرك وقاعدة التوصيل (.)hub build

45817

قوموا بتوصيل المحرك وقاعدة التوصيل (hub
 )buildبمركز الفرز.

2
1/14/21 4:01 PM
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افتحوا تطبيق  WeDo 2.0أو .SPIKE™ Essential
أعيدوا صياغة البرنامج المتوفر في الكتاب Book( 2

 .)2وجربوا تشغيله!

كيف يتم فرز البضائع الزرقاء إلى الحاوية الزرقاء في
مركز الفرز؟ تبادلوا أفكاركم.

تحدثوا كفريق عن الكيفية التي
يضمن بها عامل المستودع
فرز البضائع بشكل صحيح.

اكتبوا ما تريدون تغييره في البرنامج في المساحة
الموجودة أدناه.
قوموا بتشغيل برنامجكم لفرز البضائع الزرقاء.

األفـكـار
ارسموا أفكاركم!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 6
يحتاج فريقكم إلى:

المهام ( 20دقيقة)
ابدأوا بأسئلة روبي وجاكوب أثناء النظر إلى أرضية
التحدي.
قوموا بتصميم آلية خاصة بكم لنقل البضائع عن طريق
الجو والماء.

ما هي ميزات
األمان والسالمة
الموجودة في مركز
الفرز وعلى أرضية
التحدي؟

أظهروا للفريق إبداعاتكم المبتكرة!
قوموا بإنشاء تصاميم فريقكم باستخدام قطع ليغو.
ضعوا الحلول الخاصة بكم على أرضية التحدي.
أظهروا كيف ستنقلون البضائع بأمان من مركز الفرز
إلى الجزيرة والمنطقة الجليدية.

كيف يتم نقل
البضائع من
مجتمعكم بأمان
وسالمة عبر الماء؟

اإلبداعات
ارسموا إبداعاتكم!
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لنحافظ على السالمة

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

قوموا بتشغيل تطبيق  WeDo 2.0أو ™SPIKE
.Essential

هل يمكنكم برمجة مركز الفرز للحصول على ضوء
أمان متقطع عند الفرز؟ فكروا في كيفية إنشاء برنامج.
شغلوا وجربوا برنامجكم!

تحدي لكم
هل يمكنكم إضافة حساس (مستشعر )sensor/مختلف
يجعل مركز الفرز أكثر أماناً؟

كيف يقوم أخصائي السالمة
بإجراء فحص السالمة في
مركز الفرز؟ اكتشفوا هذه
الطرق كفريق!

قوموا بعمل تغييرات على مركز الفرز .شغلوا
البرنامج الجديد الخاص بكم.

األفـكـار
ارسموا أفكاركم!

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 7
يحتاج فريقكم إلى:

المهام ( 20دقيقة)
تخيلوا كيفية اإلجابة على أسئلة روبي وجاكوب أثناء
النظر إلى أرضية التحدي .لتكن أحالمكم وطموحاتكم
كبيرة!
باستخدام قطع ليغو ،قوموا ببناء طرق لتحسين
الوصول إلى الوجهات (رسومات البيوت على أرضية
التحدي).
أظهروا كيف قمتم بتحسين الوصول إلى كل مكان
لتسليم البضائع.

هل يمكنكم بناء طرق
لتحسين وصول
وسائل النقل أو تحسين
كفاءتها؟

هل يمكنكم بناء
الوجهات التي يتم فيها
تسليم البضائع؟

20

الكتيب الهندسي  Iالجلسات

تحدي لكم
قوموا بإنشاء شكل جديد من وسائل النقل يمكنه
الوصول إلى العديد من المناطق المختلفة.

لنقم بالتحسين

المهام ( 20دقيقة)

يحتاج فريقكم إلى:

قوموا بتشغيل تطبيق  WeDo 2.0أو ™SPIKE
.Essential

هل يمكنكم استخدام جهاز حساس (استشعار) لتحسين
كفاءة عملية الفرز؟ احلموا بحلول خاصة بكم.
اعملوا على تغيير مركز الفرز ليشمل جهاز حساس
(استشعار).
اعملوا على إنشاء برنامج جديد وجربوه على مركز
الفرز.

تحدي لكم
لماذا يقوم مشغل اآلالت
بإجراء تعديالت على مركز
الفرز؟ ناقشوا ذلك كفريق!

هل يمكنكم إضافة حساس (مستشعر) مختلف لتحسين
عملية الفرز؟

الـحــل
ارسموا حلكم!

CARGO CONNECTSM
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الجلستان  8و 9
يحتاج فريقكم إلى:

المهام ( 80دقيقة)
ق لإلجابة على األسئلة.
فكروا في طر ٍ
تبادلوا األفكار على كل سؤال.
استكشفوا قائمة األجزاء المطلوبة في الصفحة التالية.

هل يمكن أن تشرحوا
كيف قمتم بتحسين نقل
المنتجات؟

هل يمكنكم إظهار
الرحلة الكاملة
للمنتجات من مجتمعكم
وحتى وصولها إلى
وجهاتها؟

 22الكتيب الهندسي  Iالجلسات

ارسموا تصميم النموذج الخاص بفريقكم واعملوا على
تسمية األجزاء المطلوبة.
أعدوا خطة! واعملوا على بناء النموذج الخاص
بفريقكم معاً.

استخدموا هاتين الصفحتين لرسم تصميم
النموذج الخاص بفريقكم:

كيف يقوم الساعي بتسليم الطرود في
مجتمعكم؟ فكروا في هذا األمر!

لنبن نموذج الفريق
المتطلبات:

يستخدم
برمجة

يحتوي على
جزء واحد
بمحرك.

يشتمل على نموذج
تحدي .Explore

يكون مصنوعا ً
فقط من قطع
.®LEGO

.LEGO

يستخدم أرضية
تحدي CARGO

.CONNECTSM

اعملوا على تسمية األجزاء المطلوبة من النموذج الخاص بفريقكم.

CARGO CONNECTSM
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الجلستان  10و 11
يحتاج فريقكم إلى:

المهام ( 80دقيقة)
ابحثوا عن لوحة الملصق واللوازم الفنية.
تشاركوا األفكار حول ما يجب وضعه
على الملصق.
استخدموا الصفحة التالية كمسودة
ألفكاركم.

اعملوا على وصف
رحلة فريقكم طوال
الجلسات.

اصنعوا ملصقا ً للفريق
لمشاركة ما تعلمتموه
عن تحدي CARGO
!CONNECTSM

ملصق الفريق

24
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اعملوا معا ً إلنشاء ملصق فريقكم .اسعوا
للعمل بروح الفريق الواحد!
يمكنكم استخدام الكلمات والرسوم
والصور على الملصق الخاص بكم.

كونوا مبدعين!
فكروا في كيفية مشاركة
رحلة فريقكم مع اآلخرين.

لنصنع ملصق الفريق

ها هي فرصتكم لتسجيل أفكار لملصق فريقكم.
مواضيع وأمثلة نموذجية :االستكشاف ،البناء ،االختبار ،المشاركة ،القيم األساسية ،رحلة الفريق.

CARGO CONNECTSM
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الجلسة 12

المهام ( 40دقيقة)
اجمعوا النموذج والملصق المكتملين
الخاصين بالفريق.

ستشاركون في مهرجان

تحدثوا عما يود فريقكم مشاركته مع
اآلخرين في هذا الحدث الخاص!

FIRST® LEGO® League
 . Exploreقدموا دعوة لعائالتكم

وأصدقائكم بهذه المناسبة
الخاصة!

أكملوا الصفحة التالية للتحضير لهذا
الحدث المميز.
استعرضوا ورقة المراجعة مع
مدربكم.

شاركوا بما تعلمتموه
وبكيفة استمتاع
فريقكم بوقته!

يمكنني التفكير في كيفية
استخدام فريقنا للقيم
األساسية.

سنوضح كيف يوثق
الملصق رحلة
فريقنا!
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استعدادات لمشاركة نموذجية
سأشرح البرنامج
وكيف يقوم بتحريك
نموذج الفريق.

أنا سأشرح نموذج
الفريق.

أنا سأشارك
ما اكتشفناه.

لنستعد للمهرجان

هيا بنا لنحتفل!

ضعوا في اعتباركم ما ستشاركونه في المهرجان.
•ماذا تعلمتم عن التحدي؟
•كيف استخدمتم القيم األساسية؟

•هل يمكنكم وصف نموذج فريقكم؟
•كيف استخدمتم أرضية التحدي لبناء نموذجكم؟

•ماذا وضعتم على ملصق فريقكم؟
•كيف يُظهر الملصق رحلة فريقكم؟

•أي جزء من نموذج فريقكم مزود بمحرك؟
•كيف قمتم ببرمجة الجزء الميكانيكي الخاص بالنموذج؟

CARGO CONNECTSM
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ترابط الوظائف
مهندس شحن
الوظيفة:
يصمم طرقا ً لنقل البضائع بأمان وكفاءة.
مرتبط بالجلسة رقم 2

سائق شحن
الوظيفة:
ينقل البضائع من مكان إلى آخر.
مرتبط بالجلسة رقم 4

عامل مستودع
الوظيفة:
فرز المنتجات ووضعها في صناديق
للشحن.
مرتبط بالجلسة رقم 5

بحث استكشافي
(يوصي بإكماله بعد الجلسة )7

•نقل وتحريك المواد

انظروا إلى الوظائف في هذه الصفحات .اختاروا وظيفةً منها ،وابحثوا عنها،
وأجيبوا عن األسئلة التالية.

•الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد

•اشرحوا الوظيفة .وما هي بعض المهام
اليومية لهذه الوظيفة؟
•ما هو التعليم أو التدريب المطلوب؟
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مجاالت الدراسة

•عمليات التصنيع والخدمات

•ما هو الدخل السنوي لهذه الوظيفة؟

•عمليات المستودعات

•ما هي الشركات األخرى التي يمكن
لألشخاص في هذه الوظيفة العمل فيها؟

•صيانة الطيران

الكتيب الهندسي  Iالعالقات بين الوظائف

أخصائي سالمة
الوظيفة:
توظيف ممارسات السالمة واألمان
ويضمن االمتثال لإلجراءات.
مرتبط بالجلسة رقم 6

مشغل آالت
الوظيفة:
مراقبة والحفاظ على آالت الفرز في
المستودعات.
مرتبط بالجلسة رقم 7

ساعي التوصيل
الوظيفة:
نقل وتسليم الطرود للعمالء.
مرتبط بالجلسة رقم  8و 9

تأمالت

وظائف النقل ذات الصلة

(يوصي بإكمالها بعد الجلسة )12

•مهندس أتمتة

انظروا إلى الوظائف في هذه الصفحات .فكروا في هذه الوظائف وما الذي يثير
اهتمامكم.

•مدير المراحل األخيرة

•ما هي المهارات المطلوبة لهذه
الوظائف؟

•هل يمكنكم التفكير في وظائف أخرى
تتعلق بنقل البضائع؟

•ما الذي يثير اهتمامكم في هذه
الوظائف؟

•هل يمكنكم البحث في إحدى هذه
الوظائف لمزيد من المعلومات؟

•مدير تنفيذ التسليم
•أخصائي تعلم اآلالت
•اخصائي نقل
•محلل التنقل والمواصالت
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استخدموا هذا الحيز لرسم تصاميمكم وأفكاركم!
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:اسم الفريق

:االسم

دعونا نتأمل ونجمع أفكارا ً حول
.الطرق المختلفة لنقل البضائع

دعونا نستكشف كيف يتم نقل البضائع إلى
.أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم

لنقم ببناء نموذج للفريق يوضح كيفية فرز
.البضائع ونقلها إلى وجهاتها

 وبالنموذج الخاص،شاركوا بأفكاركم
. وبما تعلمه فريقكم مع اآلخرين،بفريقكم
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