دليل اجتماعات
الفريق

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

FIRST ® LEGO® League
Global Sponsors

دليل اجتماعات الفريق

مقدمة عن تحدي FIRST ® LEGO® League Explore
خالل موسم مسابقة ®FIRST ® LEGO
 ،League Exploreتركز الفرق على

أساسيات الهندسة أثناء استكشافهم لمشاكل
العالم الحقيقي ،وتعلّم كيفية التصميم
والبرمجة ،وبناء حلول فريدة مصنوعة
من مكعبات  LEGOومدعومة من LEGO
 Education WeDo 2.0و ™SPIKE
.Essential
مسابقة FIRST ® LEGO® League
 Exploreهي واحدة من ثالثة أقسام حسب

الفئة العمرية لبرنامج مسابقات
.FIRST LEGO League
يلهم هذا البرنامج الشباب لتجربة وتنمية
ثقتهم وتفكيرهم النقدي ومهارات التصميم
من خالل التعلم العملي في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
( .)STEMتم إنشاء مسابقة FIRST
 LEGO Leagueمن خالل تحالف بين
® FIRSTو .LEGO® Education

أهالً بكم في موسم CARGO CONNECTSM
مرحبا ً بكم في موسم

.FIRST ® FORWARDSM
في هذا العام ،يُطلق على تحدي

FIRST LEGO League Explore

اسم  .CARGO CONNECTSMسيتعلم
فيه األطفال كيفية نقل البضائع وفرزها
وتسليمها إلى وجهاتها.
مع تزايد الطلب على أنظمة النقل ،يحتاج
األطفال إلى إعادة التفكير في كيفية الشحن

من مكان إلى آخر .لدينا القدرة على بناء
طريق لألمام وابتكار مستقبل النقل .وهذا
يبدأ من هنا ،معكم.

الموضوع واألفكار ،وبناء الحلول،
واختبارها ،وتكرارها وتغييرها ،ثم
مشاركة ما تعلموه مع اآلخرين.

اا

خالل كل جلسة من هذا البرنامج ،سيختبر
األطفال عملية التصميم الهندسي .ال يوجد
ترتيب محدد لهذه العملية ،وقد يخوضون
في كل عنصر من عناصر هذه العملية
عدة مرات في جلسة واحدة .وهذا يعني أنه
خالل الجلسة ،سيقوم األطفال باستكشاف

االستكشاف

العمل في فرق
يعمل األطفال معا ً في فرق مكونة من
ستة أفراد باستخدام قطع من حقيبة

نا ء

الب

يجب تشجيع األطفال في كل جلسة على
العمل مع زمالئهم في الفريق ،واالستماع
إلى بعضهم البعض ،والتناوب ،ومشاركة
األفكار والقطع.

عملية التصميم
الهندسي
ال

ا ال خ ت ب ا ر
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مش

ا

سيتعاونون ويتواصلون للبناء والتعلّم
واللعب معاً.

ركة

LEGO® Education WeDo 2.0
أو حقيبة  SPIKE™ Essentialوكذلك
حقيبة .CARGO CONNECT Explore

أدوار الفريق
فيما يلي عينة ألدوار الفريق الستخدامها
أثناء الجلسات .يمكن لكل فرد في الفريق
تجربة كل دور عدة مرات خالل تجربة
.FIRST ® LEGO® League Explore

استخدام األدوار يساعد الفريق على العمل
بشكل أكثر كفاءة ويضمن مشاركة كل فرد
في الفريق .سيتم شَغل بعض األدوار من
قِبل العديد من األطفال خالل أي جلسة.

على سبيل المثال ،يمكن تبادل أدوار باني
النماذج والمبرمج .فقد تم تصميم التجربة
لتحتوى على اثنين من األطفال.

المرشد
يوجه الفريق خالل
الجلسات ويوجه
تعلمهم لتحقيق نتائج
الجلسة.

المبرمج

يقوم بتشغيل الجهاز
وإنشاء البرامج في
التطبيق.

كابتن الفريق
يساعد المرشد في عملية
تطور الفريق .يضمن
إكمال مهام الجلسة.

موثق رحلة الفريق

الباحث عن قطع

يوثق رحلة الفريق
بالتقاط الصور أو مقاطع
الفيديو .يمكن استخدام هذه
الوسائط لملصق الفريق.

LEGO
يحدد موقع قطع LEGO
المطلوبة والالزمة لكل
خطوة بناء.

مدير األدوات

باني النماذج
يقوم بتركيب تصميمات
 LEGOباتباع إرشادات
البناء.

يجمع المواد الالزمة
للجلسة ويعيد المواد
في نهاية الجلسة.

دليل اجتماعات الفريق
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التعلّم المرح فعّال هنا
قيم ® FIRSTاألساسية

القيم األساسية لمؤسسة ® FIRSTهي حجر
األساس في هذا البرنامج .هذه القيم هي من
بين العناصر األساسية لمسابقة ® FIRST
 .LEGO® Leagueمن خالل تبني القيم

األساسية ،يستخدم األطفال البحث واكشاف
الموضوع في كل جلسة ،ويتعلمون أن
مساعدة بعضهم البعض هي أساس العمل
الجماعي .من المهم أن يستمتع األطفال.

اإلبــداع

كلما كانت الجلسات أكثر مرحا ً  ،كلما كان
األطفال أكثر حماساً.

العمل الجماعي

استخدمنا اإلبداع والمثابرة
لحل المشاكل.

وجدنا أننا كنا أقوى
عندما عملنا معاً.

الشـمول
نحترم بعضنا البعض وتقبلنا
اختالفاتنا.

األثـر
طبقنا ما تعلمناه لتحسين
عالمنا.

الـمـرح
االستكشاف
اكتشفنا مهارات وأفكار
جديدة.
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استمتعنا واحتفلنا بما
فعلناه!

ما الذي يحتاجه الفريق؟
حقيبة LEGO® Education

جهاز إلكتروني
سيحتاج فريقكم إلى جهاز متوافق يدعم
تقنية البلوتوث مثل الكمبيوتر المحمول
أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر .لعرض
متطلبات النظام وتنزيل البرنامج  ،قم بزيارة
legoeducation.com/downloads.

لوازم ملصق الفريق
أو

سيحتاج كل فريق إلى لوحة ملصقات كبيرة
ومستلزمات ومواد فنية مختلفة في جلستي
رقم 11-10

حقيبة LEGO®Education WeDo 2.0

حقيبة LEGO® Education SPIKE™ Essential

حقيبة CARGO CONNECTSM Explore

45817

سيحصل كل فريق على حقيبة  CARGO CONNECTSM Exploreواحدة .اترك قطع ® LEGOفي أكياسها
البالستيكية لحين احتياجها خالل الجلسات .هناك كتابان مطبوعان عن إرشادات بناء نموذج .Explore

1
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الشاحنة

مركز الفرز

المحرك وقاعدة التوصيل
()Hub Build

قطع التركيب المفككة

الكيس

1

2

3

4

الكتاب

1

2

2

-

مالحظات

•تُستخدم قطع التركيب المفككة خالل الجلسات لبناء حلول لتحديات التصميم.
•يتوفر مع القطع ألواح قاعدية .يمكن استخدام هذه األلواح من قبل كل طالب على حده إلنشاء أفكاره الخاصة للبناء أو يمكن دمجها معا ً
إلنشاء نموذج الفريق.

دليل اجتماعات الفريق
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نصائح إدارية عامة
نصائح للمرشد
•حدد الجدول الزمني الخاص
بك .كم مرة ستلتقي مع الفريق
وكم المدة الزمنية؟ كم عدد
االجتماعات التي ستعقدها قبل
المهرجان؟
•ضع إرشادات حول
االجتماعات وإجراءاتها
وسلوكيات الفريق.

إدارة األدوات

•يمكن استخدام غطاء حقيبة
 LEGOكصينية لمنع القطع
من التدحرج والسقوط.

•ضع أي قطع ® LEGOإضافية
أو تم العثور عليها في كوب.

•استخدم األكياس أو الحاويات
البالستيكية لتخزين أي
نماذج غير مكتملة مع القطع
المرتبطة بها وكذلك النماذج
المبنية المكتملة.

•انتظر قبل أن تطلب من
فريقك المغادرة حتى تلقي
نظرة على مجموعة ®LEGO
الخاصة بهم.

•خصص مساحة تخزين
للنماذج المبنية ولحقيبة
 Exploreوحاوية لقطع
.LEGO

•اطلب من األطفال الذين فقدوا
قطعا ً أن يأتوا إلى ذلك الكوب
للبحث عنها.

•ادخل في عقلية أن أعضاء
الفريق هم من يجب أن يقوموا
بمعظم العمل والتعلّم .أنت
هنا لتسهيل رحلتهم وإزالة أي
عقبات كبيرة أمامهم.
• قم بقيادة فريقك من خالل
أنشطة “المقدمة” وأنشطة
”المشاركة” الموجودة في كل
جلسة.
•استخدم األسئلة اإلرشادية في
الجلسات لتوفير التركيز

•اقرأوا “الكتيب الهندسي”
بعناية .يجب أن تتوفر نسخة
منه مع كل عضو في
الفريق.
• يحتوي الكتيب على
جميع المعلومات التي
يحتاجها الفريق ويوجههم
خالل الجلسات.
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•هناك قائمة بالوظائف ،التي
قد يحتاجها الفريق في بعض
الجلسات والتي تتعلق بترابط
الوظائف ،في الجزء الخلفي
من “الكتيب الهندسي”.
•هناك مجموعة إضافية من
األنشطة اإلثرائية في هذه
الصفحات.

•يتمثل دور “مدير األدوات”
في المساعدة في عملية
تنظيف المكان وتخزين
األدوات.

•نصائح “الكتيب الهندسي”

CARGO CONNECTSM

والتوجيه بشأن ما سيفعله
الفريق.

•ستوجهك النصائح الواردة في
هذا الدليل “دليل اجتماعات
الفريق” إلى كيفية دعم كل
جلسة.
•كمشرف ،ساعد في توجيه
أعضاء الفريق ألداء أدوارهم
خالل كل جلسة.
•تحتوي الجلسات على مهام
فردية وجماعية لمساعدة
أعضاء الفريق على أداء
أدوارهم بشكل مستقل.

قائمة تفقّد ما قبل الجلسة
يرجى قراءة “الكتيب الهندسي” الخاص بالطالب وهذا الدليل “دليل اجتماعات الفريق”
قبل بدء الجلسات .هذه األدلة مليئة بمعلومات مفيدة للغاية إلرشادك خالل البرنامج.

استخدم قائمة التفقّد هذه لمساعدتك على البدء
وإرشادك نحو النجاح.

استكتشف قيم ® FIRSTاألساسية .هذه القيم
هي األساس الجوهري لفريقك.
شاهد فيديو FIRST LEGO League
 Explore Seasonومقاطع فيديو أخرى
على قناة اليوتيوب الخاصة بمسابقة
. FIRST LEGO League

تأكد من توفر جهاز يدعم تقنية البلوتوث مع
تثبيت تطبيق  WeDo 2.0أو ™ SPIKE
.Essential

يمكن ألعضاء الفريق إكمال المقدمة

قم بفتح عبوة حقيبة  WeDo 2.0أو
( SPIKE ™ Essentialإذا لم يتم ذلك
بالفعل) وبفرز قطع ® LEGOعلى صينية.

وبعض أنشطة البدء ()Getting Started

في التطبيق حتى يكتسبوا خبرة في البناء
والبرمجة قبل بدء الجلسات.

تأكد من أن قاعدة التوصيل ( )hubمشحونة
بالكامل أو أنها تحتوي على بطاريات.

ناقش المفردات المتعلقة بالنقل مع الفريق.
يمكن أن تشمل هذه المفردات المنتج،
والطرود ،والشحن ،والكفاءة ،والوصول،
والسالمة ،والتوصيل.

تعرف على محتويات حقيبة .Explore

مصادرمفيدة
دعم LEGO® Education

education.lego.com/en-us/support
هاتف)800( 422-5346 :

الموقع الرئيسي

firstlegoleague.org

أسئلة الدعم العامة

fllexplore@firstinspires.org

التدريب على اإلنصاف
والتنوع والشمول

firstinspires.org/about/diversityinclusion

مجتمع معلمي

LEGO Education

مصادر

CARGO CONNECTSM

community.lego.education.com
firstlegoleague.org/season

ابحث عن مصادر رقمية إضافية هنا!

مصادر المعلمين

info.firstinspires.org/curriculum

التعلًم المختلَط
()Hybrid Learning

education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
firstinspires.org/covid-19

دليل اجتماعات الفريق
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تخطيط الجلسات

كل جلسة تبدأ بمقدمة وتنتهي بنشاط تشاركي .تُذكر تفاصيل هذه األنشطة في صفحات
الجلسة التالية جنبا ً إلى جنب مع مالحظات ونصائح لمساعدتك في إدارة الجلسة.

المقدمة
( 10دقائق)

المهمة 1
( 20دقائق)

المهمة 2
( 20دقائق)

الختام
( 10دقائق)

هيا نستكشف

استكشفوا موضوع
المسابقة

أنشئوا تصاميم
للشاحنة

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

هيا يا فريق

برمجوا
الدرس 1

أنشئوا أشكاالً للنقل

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

هيا لنمرح

برمجوا
الدرس 2

ابنوا مركز الفرز

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

هيا لنبدع

برمجوا
الدرس 3

حركوا الروبوت إلى
مركز الفرز

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

الجلسة 5
لنقم بتركيب
المحرك

لنكن شموليون

عرفوا الطرود
ّ

برمجوا مركز الفرز

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

الجلسة 6
لنحافظ على
السالمة

ليكن لنا أثر

انقلوا بضائع عبر
الماء

ابنوا مزايا السالمة

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

الجلسة 7
لنقم بالتحسين

بناء االكتشاف

ابنوا الوجهات

سنوا الكفاءة أو
ح ّ
الوصول

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

أبنية العمل الجماعي
والمرح

صمموا نموذج
الفريق

ابنوا وبرمجوا نموذج
الفريق

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

الجلسة 1
هيا نستكشف

الجلسة 2

لنقم بعملية النقل
الجلسة 3

لنقم بعملية الفرز
الجلسة 4

لنقم بالتحريك

الجلستان 9-8

لنبن نموذج
الفريق

الجلستان 11-10

لنصنع ملصق
الفريق
الجلسة 12

لنستعد للمهرجان

أبنية اإلبداع
والشمول

صمموا الملصق

اصنعوا الملصق

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

بناء األثر

استعدوا للمهرجان

حددوا ما الذي
ستشاركونه

تشاركوا األفكار ونظفوا
المكان

احتفلوا بمهرجان
9
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الجلسة 1
مقدمة ( 10دقائق)
هيا نستكشف
•اقرأ تعريف االستكشاف
للفريق( .انظر الصفحة )5
• تحدث عن موضوع
االستكشاف .اطلب من
الفريق تقديم أمثلة على هذه
القيمة األساسية.

المخرجات

•سيقوم الفريق ببناء الشاحنة وإنشاء تصاميم
جديدة للشاحنة.
•سيستخدم الفريق اسلوب االستكشاف لتصفح
موضوع  CARGO CONNECTSMوكيفية
نقل البضائع إلى وجهات مختلفة.

•إضافة :اطلب من الجميع رسم
صورة لمثال على االستكشاف
على صفحة القيم األساسية في
“الكتيب الهندسي” الخاص بكل
طفل.

أسئلة توجيهية
•كيف يمكنكم تحميل البضائع ونقلها إلى
مناطق مختلفة؟

2
1

•كيف يتم تسليم الطرود إلى باب منزلك؟

تلميحات للجلسة
1

سيحتاج الفريق إلى الكتاب رقم 1

والكيس رقم  1الموجودين في حقيبة
.Explore

 2يجب أن يقوم أعضاء الفريق بأداء
معظم المهام معا ً في كل جلسة.
 3يتم توفير مساحة للكتابة والرسم لكل
طفل في كل جلسة لتسجيل أفكارهم
وآرائهم.

3

دليل اجتماعات الفريق
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هيا نستكشف
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.

•يصف تصاميم الشاحنة الخاصة بهم.

•يشرح كيف يتم نقل البضائع من وإلى
مجتمعهم.

•يشرح كيف تعمل حلولهم على أرضية
التحدي.

أسئلة توجيهية
•ما المسارات التي تسلكها شاحنات
البضائع إلتمام عملية للنقل؟
•أين ترى شاحنات تقوم بعملية التسليم في
مدينتكم؟
5

تلميحات للجلسة
 4اعط الفريق قطع ® LEGOالمفككة
(الكيس  )4لبناء تصاميمهم .ال تفتح
األكياس  2أو .3
 5ضع أرضية التحدي فوق طاولة أو
على األرض حتى يتفاعل الفريق مع
األرضية.
 6سيقدم الكلب ماكس أسئلة للتفكير
خالل جلسة الفريق.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن تبقى الشاحنة مج ّمعة (مر ّكبة)،
لكن يجب تفكيك كل شيء آخر.
•ضعوا قطع ليغو المفككة مرة أخرى في
صندوق  Exploreأو في حاوية تحمل
ملصق بعنوان “قطع ليغو المفككة”.
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6

4

الجلسة 2
مقدمة ( 10دقائق)
هيا يا فريق
•اقرأ تعريف العمل الجماعي
للفريق( .انظر الصفحة .)5
•تحدث عن موضوع العمل
الجماعي .اطلب من الفريق
تقديم أمثلة على هذه القيمة
األساسية.

المخرجات

•سيقوم الفريق ببناء وبرمجة روبوت ®LEGO

ثم تغيير البرنامج.

•إضافة :اطلب من الجميع
رسم صورة لمثال على العمل
الجماعي على صفحة القيم
األساسية في “الكتيب الهندسي”

•سينشئ الفريق شكلين من أشكال النقل.

الخاص بكل طفل.

أسئلة توجيهية
3

1

•هل يمكنكم بناء روبوت  LEGOوبرمجته
للحل؟
•كيف يمكنكم تغيير البرنامج بحيث يتحرك
روبوت الـ  LEGOبطريقة مختلفة؟

2
4

تلميحات للجلسة
 1واكب الفريق للتعرف على كيفية
الوصول إلى الدرس المناسب في
التطبيق.
 2سيستخدم الفريق إما حقيبة

 LEGO Education WeDo 2.0أو
حقيبة LEGO Education SPIKE
 Essentialوالتطبيقات المرتبطة بها.

 3ستجد التوقيت التقريبي لمهام كل
صفحة في الدرس .هذا للمساعدة في
التنظيم الذاتي لألطفال.
 4إذا كان لدى الفريق وقت قصير،
اطلب منهم القيام فقط بدرس البرمجة
وبناء الروبوت.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنقم بعملية النقل
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يشرح مهارات البرمجة التي تعلموها.
•يشرح كيف قاموا بتغيير البرنامج.

•يصف تصاميم النقل الخاصة بهم.
•يشرح كيف تعمل حلولهم على أرضية
التحدي.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم تصميم شكلين من أشكال
وسائل النقل؟
•ما هو المكان المناسب لوضع البضائع في
سياراتكم (وسائل النقل الخاصة بكم)؟

5
6

تلميحات للجلسة
 5سيحتاج الفريق إلى الشاحنة المج ّمعة
(المر ّكبة).
 6اعط الفريق قطع ® LEGOالمفككة
(الكيس  )4لبناء تصاميمهم.
 7ستجد أن العديد من عبارات التفكير
التي يقدمها الكلب ماكس تتصل
بالوظائف المدرجة في صفحات
“ترابط الوظائف” في “الكتيب
الهندسي” .هذا يوفر أمثلة واقعية
لوظائف النقل.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن تبقى الشاحنة مج ّمعة (مر ّكبة)،
لكن يجب تفكيك كل شيء آخر.
•تأكد من إرجاع قطع روبوت ®LEGO
إلى حقيبة .LEGO
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الجلسة 3
مقدمة ( 10دقائق)
هيا لنمرح

المخرجات

•سيقوم الفريق ببناء وبرمجة روبوت ®LEGO

ثم تغيير البرنامج.

•اقرأ تعريف المرح للفريق.
(انظر الصفحة )5
• تحدث عن موضوع المرح.
اطلب من الفريق تقديم أمثلة
على هذه القيمة األساسية.

•إضافة :اطلب من الجميع
رسم صورة لمثال على المرح
على صفحة القيم األساسية في
“الكتيب الهندسي” الخاص بكل
طفل.

•سيقوم الفريق ببناء مركز الفرز واستكشاف
كيفية فرز البضائع.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم بناء روبوت  LEGOوبرمجته
للحل؟
1

•كيف يمكنكم تغيير البرنامج بحيث يقوم
الروبوت بتشغيل ضوء أو صوت؟

2

تلميحات للجلسة
 1سيتعرف أعضاء الفريق على
مربعات أوامر(آيقونات)
الضوء والصوت (في التطبيق)
ويستخدمونها.

3

 2يتم توفير تحديات للفريق للمضي قدما ً
مع الروبوت الخاص بهم.
 3يمكن استخدام مساحة “الحل” لتدوين
خطوات البرمجة المخطط لها أو
تدوين مربعات أوامر البرمجة (في
التطبيق) التي سيغيرها الفريق.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنقم بعملية الفرز
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.

•يصف كيف يتم تحميل البضائع وتفريغها.

•يشرح مهارات البرمجة التي تعلموها.

•يوضح كيف يعمل مركز الفرز.

•يشرح كيف قاموا بتغيير البرنامج.

أسئلة توجيهية
•كيف يمكنكم التأكد من فرز البضائع
بشكل صحيح؟
•هل يمكنكم بناء وسائل لتحميل وتفريغ
البضائع؟
5

تلميحات للجلسة
4

سيحتاج الفريق إلى الكتاب رقم 2
( )Book 2والكيس رقم  2الموجودان
في حقيبة .Explore

 5من خالل ربط الحركة بمعرفة
الوقت ،أخبر الفريق أن تدوير الذراع
لليمين يكون في اتجاه عقارب الساعة
وأن تدويره يسارا ً يكون عكس اتجاه
عقارب الساعة.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن يبقى مركز الفرز والشاحنة
مج ّمعين (مر ّكبين) ،لكن يجب تفكيك كل
شيء آخر.
•تأكد من إرجاع قطع روبوت ®LEGO
إلى حقيبة .LEGO
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الجلسة 4
مقدمة ( 10دقائق)
هيا لنبدع

المخرجات

•سيقوم الفريق ببناء وبرمجة روبوت ®LEGO

ثم تغيير البرنامج.

•اقرأ تعريف اإلبداع للفريق.
(انظر الصفحة )5
• تحدث عن موضوع اإلبداع.
اطلب من الفريق تقديم أمثلة
على هذه القيمة األساسية.

•إضافة :اطلب من الجميع رسم
صورة لمثال على اإلبداع
على صفحة القيم األساسية في
“الكتيب الهندسي” الخاص بكل
طفل.

•سيقوم الفريق بإنشاء روبوت يمكنه نقل
البضائع.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم بناء روبوت  LEGOوبرمجته
للحل؟
1

•كيف يمكنكم تغيير البرنامج بحيث يتحرك
الروبوت بطريقة مختلفة؟

تلميحات للجلسة
 1سيتعلم أعضاء الفريق عن مربعات
المحرك (في
أوامر(آيقونات)
ّ
التطبيق) ويستخدمونها.
2

 2يمكن استخدام مساحة “األفكار”
لتدوين خطوات البرمجة المخطط لها
أو تدوين مربعات أوامر البرمجة (في
التطبيق) التي سيغيرها الفريق.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنقم بالتحريك
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يشرح مهارات البرمجة التي تعلموها.
•يشرح كيف قاموا بتغيير البرنامج.

•يصف كيف يتم نقل البضائع.
•يوضح كيف يقوم الروبوت الخاص بهم
بنقل البضائع على أرضية التحدي.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم تحديد المسارات المستخدمة
للنقل؟
•كيف يمكنكم برمجة الروبوت ليقوم بنقل
البضائع؟

3

تلميحات للجلسة
 3سيقوم الفريق بإنشاء أول روبوت
متحرك يسير على أرضية التحدي.
 4تأكد من أن الفريق يراقب مكان سير
الروبوت حتى ال يسقط إذا تم وضعه
على طاولة.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن يبقى مركز الفرز مج ّمع
(مر ّكب) ،لكن يجب تفكيك كل شيء آخر.
•تأكد من إرجاع قطع روبوت ®LEGO
إلى حقيبة .LEGO
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الجلسة 5
مقدمة ( 10دقائق)
لنكن شموليون
•اقرأ تعريف الشمول للفريق.
(انظر الصفحة )5
• تحدث عن موضوع الشمول.
اطلب من الفريق تقديم أمثلة
على هذه القيمة األساسية.

المخرجات

•سيحدد الفريق المنتجات التي يتم نقلها في
حاويات البضائع.
•إضافة :اطلب من الجميع رسم
صورة لمثال على الشمول
على صفحة القيم األساسية في
“الكتيب الهندسي” الخاص بكل
طفل.

•سيقوم الفريق ببناء وبرمجة المحرك وقاعدة
التوصيل ( )hub buildثم تغيير البرنامج
لفرز الطرود الزرقاء.

أسئلة توجيهية
•ما هي المنتجات الموجودة داخل كل
طرد؟
1

•كيف يتم نقل الطرود داخل وخارج
مجتمعكم؟

2

تلميحات للجلسة
 1اسأل الفريق عن الفًرق بين
المنتجات ،والطرود ،وحاويات
الشحن .الطرود يمكن أن تحتوي على
منتج واحد (مثل الموز) أو منتجات
مختلفة .حاويات الشحن تتكون من
العديد من الطرود.
 2اطلب من الفريق البحث عن
المنتجات التي تم إنتاجها أو نقلها في
مجتمعهم.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنقم بتركيب المحرك
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يشرح ما هي المنتجات الموجودة في
حاويات الشحن.

•يظهر كيف قاموا بتشغيل مركز الفرز
باستخدام المحرك.
•يوضح كيف قاموا بتغيير البرمجة لفرز
البضائع الزرقاء.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم تركيب محرك على مركز
الفرز؟
•ما هي التغييرات التي ستقومون بها على
البرنامج بحيث يتم فرز البضائع الزرقاء؟

تلميحات للجلسة
3

سيحتاج الفريق إلى الكتاب رقم 2
( )Book 2والكيس رقم  3الموجودان
في حقيبة .Explore

 4سيحدد الفريق كيفية تغيير اتجاه
دوران المحرك.
 5سيكون من المفيد تغطية كيفية قيام
اتجاهات دوران المحرك المختلفة
بتدوير آلية الفرز إلى اليمين أو إلى
اليسار.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن يبقى مركز الفرز المزود
بالمحرك مج ّمع (مر ّكب) ،لكن يجب
تفكيك كل شيء آخر.
•تأكد من إرجاع أي قطع غير مستخدمة
إلى حقيبة ® LEGOمرة أخرى.
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الجلسة 6
مقدمة ( 10دقائق)
ليكن لنا أثر
•اقرأ تعريف األثر للفريق.
(انظر الصفحة )5
• تحدث عن موضوع األثر.
اطلب من الفريق تقديم أمثلة
على هذه القيمة األساسية.

المخرجات

•سيصمم الفريق طرقا ً لنقل البضائع بأمان
فوق الماء.
•إضافة :اطلب من الجميع
رسم صورة لمثال على األثر
على صفحة القيم األساسية في
“الكتيب الهندسي” الخاص بكل
طفل.

•سيضيف الفريق ميزة أمان إلى مركز الفرز.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم بناء وسائل لنقل البضائع عبر
المياه؟
•كيف يمكنكم إنشاء وسائل أكثر أمانا ً لنقل
البضائع؟

1

تلميحات للجلسة
2

 1اعط الفريق قطع ® LEGOالمفككة
(الكيس  )4لبناء تصاميمهم.
 2قدم أمثلة محددة لميّزات األمان
والسالمة الموجودة في مجتمعكم.
يمكن أن يشمل ذلك مناطق تفريغ
البضائع وحواجز تقاطعات عبور
السكك الحديدية.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنحافظ على السالمة
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يظهر كيف قاموا بنقل البضائع بأمان عبر
المياه.

•يشير إلى ميزات األمان الموجودة على
أرضية التحدي ومركز الفرز.
•يشرح كيف قاموا ببرمجة مصباح األمان
المتقطع.

أسئلة توجيهية
•ما التغييرات التي يمكن القيام بها على
البرنامج لتشغيل ضوء متقطع؟
•هل يمكنكم إضافة حساس (مستشعر/
 )sensorإلى مركز الفرز وبرمجته؟
3

تلميحات للجلسة
 3سيطبق الفريق مفهوم البرمجة
لمربعات أوامر(آيقونات) الضوء
التي تعلمها في الجلسة .3
 4يمكن للفريق إلقاء نظرة على صفحة
“ترابط الوظائف” في “الكتيب
الهندسي” للحصول على أفكار أو
البحث عن مهام هذه الوظائف.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن يبقى مركز الفرز المزود
بالمحرك مج ّمع (مر ّكب) ،لكن يجب
تفكيك كل شيء آخر.
•تأكد من إرجاع أي قطع غير مستخدمة
إلى حقيبة ® LEGOمرة أخرى.
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الجلسة 7
مقدمة ( 10دقائق)
بناء االستكشاف
•اطلب من الفريق تقديم
أمثلة عن كيفية استخدامهم
لالستكشاف خالل الجلسات.

المخرجات

•سيقوم الفريق بتصميم وسائل لتحسين
الوصول وكفاءة النقل.
•اطلب من الفريق بناء تصميم
من قطع ليغو المفككة لتمثيل
هذه القيمة األساسية أو بناء
أمثلة للفريق على استخدامهم
لالستكشاف.

•سيقوم الفريق بتحسين كفاءة عملية الفرز.

أسئلة توجيهية
•كيف يمكنكم فرز البضائع بشكل أكثر
كفاءة؟
•كيف يمكنكم إنشاء وسائل لوصو ٍل أفضل
إلى الوجهات المختلفة؟

1

تلميحات للجلسة
2

 1اعط الفريق قطع ® LEGOالمفككة
(الكيس  )4لبناء تصاميمهم.
 2اطلب من الفريق تحديد األماكن التي
يصعب الوصول إليها في مجتمعهم.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنقم بالتحسين
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يعرض الوجهات التي قاموا بإنشائها
لتسليم البضائع.

•يشرح كيف قاموا بتحسين الوصول إلى
الوجهات.
•يشرح كيف قاموا بتحسين كفاءة الفرز.

أسئلة توجيهية
•كيف يمكنكم استخدام حساس (مستشعر/
 )sensorلجعل مركز الفرز أكثر كفاءة؟
•هل يمكنكم تحسين عمل مركز الفرز
باستخدام حساس (مستشعر)sensor /؟
4

تلميحات للجلسة
 3يقوم مشغل اآلالت بضبط اإلعدادات
على لوحة التحكم لضمان عمل اآللة
بكفاءة.
 4تتضمن أمثلة الكفاءة فرز البضائع
بشكل أسرع ،أو فرز البضائع حسب
اللون ،أو إيقاف عملية الفرز عند عدم
تحميل بضائع.

نصائح عند التنظيف
•يجب أن يبقى مركز الفرز المزود
بالمحرك مج ّمع (مر ّكب) ،لكن يجب
تفكيك كل شيء آخر.
•تأكد من إرجاع أي قطع غير مستخدمة
إلى حقيبة ® LEGOمرة أخرى.
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الجلستان  8و 9
مقدمة ( 10دقائق)
أبنية العمل الجماعي والمرح
•اطلب من الفريق تقديم أمثلة
عن كيفية استخدامهم للعمل
الجماعي (الجلسة  )8والمرح
(الجلسة  )9خالل الجلسات.

المخرجات

•سيقوم الفريق برسم تصميم نموذج الفريق
الخاص بهم وتسمية األجزاء المطلوبة.
•سيقوم الفريق ببناء نموذج الفريق الخاص بهم
الذي يوضح رحلة البضائع إلى وجهاتها.

•اطلب من الفريق بناء تصميم
من قطع ليغو المفككة لتمثيل
هذه القيم األساسية أو بناء
أمثلة للفريق على استخدامهم
للعمل الجماعي والمرح.

أسئلة توجيهية
•ما هو برأيكم أهم جزء في نموذج الفريق
الخاص بكم؟
•كيف سيُظهر نموذج الفريق الخاص بكم
رحلة نقل البضائع؟

1

تلميحات للجلسة

2

1

3

سيحتاج الفريق إلى نموذج Explore

ال ُمج َّمع (المر ّكب) وإلى أرضية
التحدي.

 2يمكن لكل عضو في الفريق بناء جزء
من نموذج الفريق باستخدام األلواح
القاعدية.
 3يمكن لنموذج الفريق االحتواء
على مكعبات ® ،LEGOواألشكال
المصغرة لشخصيات ليغو ،واأللواح
القاعدية ،وقطع  LEGOاألخرى .ال
يُسمح باستخدام الغراء أو الطالء أو
اللوازم الفنية.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنبن نموذج الفريق
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في الجلسة.
•يشرح البرنامج وكيف يمكنه تشغيل
مركز الفرز بالمحرك.

•يراجع قائمة األجزاء المطلوبة للنموذج
ويحددها في نموذج الفريق.
•يوضح كيف يعمل نموذج الفريق.

أسئلة توجيهية
•ما هي نقاط القوة والضعف في
تصميمكم؟
•كيف يمكنكم تزويد جزء من نموذج
الفريق الخاص بكم بمحرك؟

تلميحات للجلسة

6

5

 4يجب أن يكون نموذج الفريق مناسبا ً
لوضعه على طاولة ويمكن نقله
بسهولة.
 5سيطبق الفريق مفاهيم البرمجة خالل
الجلسات لبناء برامجهم.
 6يمكن للفريق إعادة استخدام البرنامج
الذي صمموه من الجلسة  ،5أو
يمكنهم تزويد جزء جديد تماما ً في
نموذجهم بمحرك ومن ثم برمجته.

نصائح عند التنظيف
•سيبقى نموذج الفريق مج ّمعا ً (مر ّكباً) من
اآلن وحتى االشتراك في المهرجان.
•تأكد من إرجاع أي قطع غير مستخدمة
إلى حقيبة ® LEGOمرة أخرى.

25

CARGO CONNECTSM

4

الجلستان  10و 11
مقدمة ( 10دقائق)
أبنية اإلبداع والشمول
•اطلب من الفريق تقديم أمثلة
عن كيفية استخدامهم لإلبداع
(الجلسة  )10والشمول
(الجلسة  )11خالل الجلسات.

المخرجات

•سيضع الفريق خطة لما سيضمنونه على
ملصق الفريق الخاص بهم.
•سيقوم الفريق بتصميم وإنشاء ملصق الفريق
الخاص بهم.

•اطلب من الفريق بناء تصميم
من قطع ليغو المفككة لتمثيل
هذه القيم األساسية أو بناء
أمثلة للفريق على استخدامهم
لإلبداع والشمول.

أسئلة توجيهية
•ما هي التحديات المختلفة التي
استكشفتموها؟
•ما الذي قمتم بصناعته وبنائه؟
1

تلميحات للجلسة
 1ستحتاج إلى توفير لوحة ملصقات
كبيرة ومستلزمات فنية مختلفة .لوحة
الملصق ثالثية الطيات مناسبة بشكل
جيد.
 2الهدف هو أن يقوم الفريق بإنشاء
الملصق بأنفسهم .يمكنك دعمهم
وتقديم التوضيحات.
3

2

 3يمكن للفريق إلقاء نظرة على
مواضيع “رحلة الفريق” و”القيم
األساسية” في صفحات “الكتيب
الهندسي” الخاص بهم.

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنصنع ملصق الفريق
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
•يتشارك بما فعلوه في نهاية كل جلسة.
•يعرض تصميم ملصق الفريق.

•يشرح رحلة فريقهم.
•يوضح كيف سيقومون بعرض ملصق
فريقهم.

أسئلة توجيهية
•كيف يمكنكم إظهار رحلة فريقكم على
الملصق؟

6

•ماذا الذي ستضعونه على ملصق الفريق؟
4

تلميحات للجلسة
 4يتم توفير ألعضاء الفريق
موضوعات كأمثلة نموذجية للملصق.
يمكنهم اختيار واستخدام ما يريدون!
 5قدم قصاصات ورق إضافية ألعضاء
الفريق لرسم وكتابة أفكارهم حول
ملصق فريقهم.
 6يمكن رسم مربعين في كل طيّة من
الطيات الثالث للوحة ملصق الفريق.

نصائح عند التنظيف
•تأكد من أن لديك مكانا ً آمنا ً لتخزين
الملصق ،خاصةً إذا كان يحتاج إلى إبقائه
مفتوحا ً حتى يجف.
•قد تحتاجون إلى وقت إضافي في نهاية
كل جلسة لتنظيف األدوات الفنية.
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5

الجلسة 12
مقدمة ( 10دقائق)
بناء األثر

المخرجات

•سيتأمل الفريق ويفكر في تجربة CARGO
 CONNECTSMالخاصة بهم.

•اطلب من الفريق تقديم أمثلة
عن األثر الذي أحدثوه خالل
الجلسات.

•سيضع الفريق خطة حول ما سيشاركونه في
المهرجان النهائي.

•اطلب من الفريق بناء تصميم
من قطع ليغو المفككة لتمثيل
هذه القيمة األساسية أو بناء
أمثلة للفريق على األثر الذي
أحدثوه.

أسئلة توجيهية
•هل يمكنكم شرح البرمجة التي أنشأتموها
للجزء المزود بمحرك؟
•كيف يرتبط نموذج فريقكم بموضوع هذا
العام CARGO CONNECT؟

2

تلميحات للجلسة

1

 1راجع مع فريقك “ورقة المراجعة”
(الخاصة باألسئلة أثناء المهرجان)
وكذلك “أسئلة المراجعة” (الموجودة
هناfirstlegoleague.org/ :
.)season
وتدرب
 2اسأل الفريق أسئلة المراجعة
ّ
على اإلجابات التي قد يقدمها أعضاء
الفريق للمراجعين أثناء المهرجان.

3

 3إذا لم تحضر مهرجانا ً رسمياً ،فال
يزال بإمكانك تنظيم مهرجانا ً خاصا ً
بكم أو تنظيم حدث تشاركي غير
رسمي.

3

دليل اجتماعات الفريق

 Iالجلسات
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لنستعد للمهرجان
المشاركة ( 10دقائق)
اجعل الفريق:
يتدرب على عرض ملصق الفريق
• ّ
الخاص بهم.
يتدرب على عرض نموذج الفريق
• ّ
الخاص بهم.

أسئلة توجيهية
•كيف ستقومون بعرض ملصق ونموذج
فريقكم في المهرجان؟
•كيف يمكننا إظهار القيم األساسية؟

5

4

تلميحات للجلسة
 4ال يحتاج الفريق لإلجابة عن جميع
األسئلة في هذه الصفحة .هي فقط
لمساعدة فريقك على الشعور
باالستعداد للمهرجان.
 5قدم قصاصات ورق إضافية ألعضاء
الفريق لكتابة ما يخططون لمشاركته
في المهرجان.

نصائح عند التنظيف
•تأكد من تخزين نموذج الفريق وملصق
الفريق ليكونا جاهزين للنقل إلى
المهرجان.
•تأكد من تجهيز الجهاز ،وسلك الشحن،
وبطارية مشحونة بالكامل للمهرجان.
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استعدو للمهرجان!
الهدف الرئيسي للمهرجان
هو
أن
ي
تم
تع
ال
فر
يق
ب
الم
رح وأن
يش
عروا بأن عملهم محل تقدير.
ذّ
كر الطالب بأن المهرجان
ً
هو أيضا تجربة تعليمية وأن
الهد
ف هو االستمتاع والمرح!
شجعهم على االنخراط
مع الفرق والطالب اآلخرين
لمشاركة ما تعلموه
وعلى دعم بعضهم البعض.
حدد
نوع المهرجان الذي ستح
ضرونه ومن هو منظم هذا
ال
حدث .تعرف على متطلبات
وتفاصيل المهرجان الذي
ستحضرونه.
إذا قمت بشراء “حزمة الص
ف” ،فإن المهرجان سيكون
مس
ؤوليتك .لمزيد من التفاصي
ل ،تحقق من دليل مهرجان
حز
مة
ال
صف (l Guide
!)Class Pack Festiva
اطلب
من الفريق إعداد قائمة تفقّد
للم
واد
ال
الز
مة
للم
هر
جا
ن.
را
جع الوقت والمكان الذي س
تلتقي فيه مع الفريق خالل
ال
مهرجان والمدة المتوقعة لب
قائهم هناك  -شارك هذا مع
أ
ولياء األمور .شجع أولياء ا
ألم
ور
ع
لى
ا
لح
ض
ور
إذا
كان
ذلك ممكناً.

المهرجان اكتمل وكل شيء انتهى؟
فيما يلي بعض النصائح لختام أعمال الفريق بعد المهرجان األخير الذي سيشارك فيه فريقك:
•نظفوا المكان وفككوا نموذج الفريق .تأكدوا من إعادة قطع  WeDo 2.0/SPIKE™ Essentialsإلى حقيبتها.
•اعملوا على جرد محتويات حقيبة  WeDo 2.0/SPIKE™ Essentialsللتأكد من أن كل القطع موجودة.
•قرروا ما يجب فعله بقطع حقيبة .Explore
•امنح وقتا ً للفريق للتأمل والتفكير في تجربتهم.
•نظم احتفاالً للفريق!

دليل اجتماعات الفريق
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