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 قم بحل مشاكل في:

 المشروع
 يتفاعل مشكلة عندماد حد  • 
 والحيوان ناسناإل
، ناسنأفضل للحيوان، واإل يجعل التفاعل حلا صمم • 
 لكليهماأو 
 مشكلتك وحلها مع اآلخرينشارك • 
 

 ساناإلنر في ، فك  للـ"التفاعل بين اإلنسان والحيوان"
 والحيوانات كحلفاء في السعي لجعل الحياة أفضل

اعد يسأحيانا و الحيوانيساعد اإلنسان للجميع. أحيانا 
 يهذا الموسم هل ك. مهمة مشروعاإلنسانالحيوان 

أن يكون  ونأمل –مع الحيوان أفضل  تناجعل تفاعل
 .أفضل لنا جميعاا 

 

 التي  مختلفةالر في كل طرق فك   دحدّ 

تفاعل ال مع الحيوانات. أحيانا يكونبها اإلنسان تفاعل ي
اختر حالة يتفاعل وأحيانا يحدث بالصدفة. عن قصد، 

ترغب  د مشكلة معينةالحيوان، ثم حد  بها اإلنسان مع 
 .هافي حل

 
ف على لمشكلة، ل اختياركبعد   تعر 

؟ لماذا قائمة هذه المشكلةمازالت الحلول الحالية. لماذا 
؟ ما الذي كاف  بشكل  الحالية جيدةالحلول تعتبر ال 

 يمكن تحسينه؟
 

انّ،ّالحيو"التفاعلّبينّاإلنسانّوالحيوان"فيّتحديّ
ر(ّالبشّباستثناءهوّأيّعضوّفيّالمملكةّالحيوانيةّ)

 علىّقيدّالحياة.ّحاليا ّّوموجود
 

. أي حل هو بداية تكمشكلل ، صمم حلا عد ذلكب صمم

يضيف  الهدف النهائي هو تصميم حل مبتكرجيدة. 
تحسين شيء موجود  قيمة/فائدة للمجتمع عن طريق

استخدام شيء موجود بطريقة جديدة أو أو  بالفعل
 اختراع شيء جديد كلياا.

 
تك ، تبادل فكرمن قد يستفيد من حلكفي  رفك   شارك

على  كحلاعرض  مع شخص واحد على األقل.
الحيوانات.  يرعون، أو ونبيعي يملكون، أشخاص

متخصص ربما كان قد قدم لك  شخصشارك الحل مع 
مشكلتك. هل تستطيع حول معرفة المزيد عن  مساعدة

 التفكير بأي مجموعة أخرى من الناس الذين قد
 المهتمين في فكرتك؟من  كونوني
 

. البطولة لتقديمه لحكام  اا تقديمي اا عرض جه زوأخيرا، 
عرض  القد يتضمن يجب أن يكون العرض حياا، و

، مقاطع فيديو، نماذجملصقات، عرض شرائح، 
تأكد من تقديم ولكن  ن مبدعاا،ك وغيرها. دعائم، أزياء

 .مشكلتك، والحل، وكيف قمت بمشاركة أفكارك

2016-2017 

يّمسابقةّالفيرستّليغو  تـحـد 

في الماضي، غالباا ما كان 
الناس يفكرون في كيفية 
 مساعدة الحيوانات لنا.

الوقت للتفكير  اليوم، حان
حول كيف يمكننا أن نساعد 
بعضنا البعض. ما إمكانية 
حدوث تفاعل حقيقي مع 

 الحيوانات عندما نعمل معاا؟
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M04 – التغذية ّ

 :قطعة من "الطعام" موجودة  متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة

 نقاط )لكل قطعة(.  10في "منطقة مستهدفة":     بالكامل

 :إذا كان هناك قطع متعددة من "الطعام" في منطقة واحدة،  كذلك

 يجب أن تتطابق جميع هذه القطع مع بعضها البعض:   نعم/ال. 

 قم بحل مشاكل في:              

ّلعبةّالروبوتّّ        
 قوانين لعبة الروبوت في "دليل التحدي" اقرأ• 

 العربية على هذا الرابطبموجودة 
 مهمة واحدة أو أكثر لحلها حدد• 
 روبوت باستخدام  صمم• 

®MINDSTORMS 
®LEGO

 يستطيع حل المهمة/المهام
يجب أن تكون نتائج المهام مرئية كما وصفت تماماا في نهاية  -

 الجولة )ما لم ينص على خلف ذلك(.   

لى الحيوانات، أم هي التي تحتاجنا؟ الجواب: نعم! إهل نحن بحاجة 
اللعبة تعرض مجرد جزء من قصتنا الرائعة مع الحيوانات. هذه 

وأثناء عملك على المهام، تنبه إلى العديد من طرق االبتكار 
دة، المساع والتكنولوجيا التي مك نت البشر والحيوانات من تبادل

... كما سترون، هناك العديد من والحبالصداقة، التسلية، الحماية 
 إلى حلول!المشاكل الممتعة التي تحتاج 

M05 - محاكاة الطبيعة ّ

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 جدار "محاكاة الطبيعة" يدعم ما يلي بشكل كامل: 

 نقطة  15كامل وزن الوزغ )أبو بريص( األبيض:    -

 نقطة  32كامل وزن الروبوت:    -

 كي يحصل جسم ما على النقاط، يجب أن ال يكون أي جزء من ذلك  :كذلك

الجسم ملمساا ألي شيء آخر عدا جدار "محاكاة الطبيعة" و/أو الوزغ )أبو 

بريص( األخضر، باستثناء جسمين يستحقان النقاط ملمسان لبعضهما 

 البعض:   نعم/ال

M06 –  ّالحلب اآللي

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 نقطة 15معاا:    والروثتم إخراج جميع الحليب  -

  أو

 نقطة 20الروث:    ليستم إخراج جميع الحليب، ولكن  -

  كذلك: الحركة الوحيدة التي قام بها الروبوت إلخراج الحليب و/أو 

 الروث هي فقط تحريك الذراع األحمر:   نعم/ال  

 

M09 –  ّالتدريب والبحوث

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 التدريب الكلب والمدرب موجودان بالكامل في منطقة -

 نقطة 12والبحوث:   

 نقطة  15 خبيرة علم الحيوان موجودة بالكامل في منطقة التدريب والبحوث: -

لكل  نقاط 5موجودة بالكامل في منطقة التدريب والبحوث:    *عينات السماد -

 منها

 ة الواحدة:   نعم/الكذلك  : فقط عينة واحدة من السماد يمكن نقلها في المر 
 قاطن تحسب فلن الواحدة، النقل عملية في واحدة سماد عينة من أكثر نقل تم إذا)

 (.حةصحي بطريقة المنقولة العينات باقي تتأثر لن. معاا  المنقولة العينات هذه

  عينات السماد التي بشكل قرص هي فقط التي تعتبر "عينات السماد". *

 

M07 –  ّإطالق الباندا

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
ة، بحيث تظهر صورة المنزلق يبدو مفتوحاا بالكامل باتجاه عقارب الساع -

 نقاط 10   :الباندا كاملة

M08 –  ّاستعادة الكاميرا

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 نقاط 15:   الكاميرا موجودة بالكامل في القاعدة -

M01 –  ّشحن سمكة القرش

 ّنهايةّالجولة:متطلباتّمرئيةّفي 
ان وسمكة القرش موجود -  بالكامل في المكان المستهدف ان الخز 

 نقاط  10:   2في المكان المستهدف رقم  أونقاط،   7:  1رقم 

 ب نقاط ألحد األماكناكستم ا فقط إذا )اإلضافة تحقق نقاطّإضافية 

ان وليس أي من   المستهدفة(: سمكة القرش تلمس فقط أرضية الخز 

 نقطة. 20جدرانه:   

 :بعد إطلق الروبوت لهذه المهمة، ال يسمح ألي شيء على اإلطلق  كذلك

ان  بلمس القرش باستثناء الخز 

M02 –  ّتصّرف كلب الخدمة

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 نقطة. 15سياج التحذير إلى األسفل:    -

 :يجب أن يكون السياج قد أزيح نحو أسفل ألن الروبوت عبر فوقه  كذلك

 بشكل كامل من جهة الغرب، بعد مروره بين الحواجز:   نعم/ال.

M03 –  ّالحفاظ على الحيوانات

 وضعه بيدك على المنصة الموجودة في  واحداا حيواناا  اختر :قبل بداية الجولة

نموذج "الحفاظ على الحيوانات" في ملعبك. هذا الحيوان الذي سيتم تبادله، يجب 

 :أن يتطابق مع أحد هذه الخيارات*
 الرنة متجهةا نحو الغرب  -

 الغوريل متجهةا نحو الجنوب  -

 الخف اش متجهاا نحو الجنوب  -

 الفلمنغو )طائر مائي( متجهاا نحو الشرق  -

 الضفادع  متجهةا نحو الجنوب والغرب  -

اذا وضعت حيواناا آخراا غير الرنة، فضع الرنة في المكان المخصص لذلك  -

 الحيوان متجهاا نحو الغرب

 المشاركة هي التي تتسبب في عملية تدوير المنصة  أثناء الجولة: الروبوتات
وتغيير مكانها. تعتبر عملية تبديل مكان المنصة ناجحاا بشكل رسمي عندما يتسبب 

المحور األحمر بإيقاف النظام. بعد ذلك للروبوتات خيار إزالة الحيوان الذي تم 
محور يعيد الم بحيوان آخر للتبديل مرة أخرى. الحكاستلمه من ناحيتها واستبداله 
 األحمر إلى وضعه األصلي.

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
نقطة    20حيوانان متطابقان تماماا موجودان بشكل كامل على نفس الجانب**:  -

 زوجّلكل
  األزواج. جميعكل الفريقين يحصلن على نقاط  -
 يجب أن يتم تجميع كل زوج من خلل عملية تدوير نموذج مهمة "الحفاظ : كذلك

 على الحيوانات":   نعم/ال 
 الحيوانات الخمسة االختيارية المدرجة أعله هي الوحيدة التي يسمح بتبادلها.  * 

  للمهمة **M03 نفس الجانب" تعني في أي مكان يكون بالكامل جنوب خط التماثل بين " ،
 تضمن ذلك مناطق التخزين الخاصة بكل ملعب.الملعبين، وي

 M03ّانونتحديثّللقّ
من غير الواضح متى يتم التعامل مع الضفادع على أنهما حيوانان منفصلن. لذلك، 

 إليك القانون الجديد لنموذج للضفادع

 .سيتم تسجيل نقاط كل ضفدع يحقق متطلبات تسجيل النقاط 
  الحفاظ على الحيوانات"  باليد ال بأس بوضع نموذج الضفدع على منصة نموذج"

 عند بداية الجولة.
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M10 – تربية النحل ّ

 ّالجولة:متطلباتّمرئيةّفيّنهاية 
 نقطة 12النحلة على خلية النحل، وال يوجد عسل في الخلية:    -

  أو

 النحلة على خلية النحل، والعسل موجود بالكامل في القاعدة: -

 نقطة 15   

 

M12 –  ّالفقمة في القاعدة

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 الفقمة موجودة بالكامل في القاعدة، وهي ليست مفككة:  -

 )نقطة واحدة( 1 

 

M11 –  ّاألطراف االصطناعية

 ّالجولة:متطلباتّمرئيةّفيّنهاية 
في  ليس وهوالطرف االصطناعي مثب ت للحيوان األليف بالشكل الملئم  -

 نقاط 9يد الحكم:   

ّأوّ

ان الحيووالطرف االصطناعي مثبت للحيوان األليف بالشكل الملئم،   -

 نقطة 15:   المستهدفةاألليف موجود بالكامل في مزرعته 

 

M13 –  ّالحليب في القاعدة

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 
 جميع أوعية الحليب الثلثة موجودة بالكامل في القاعدة:  -

 )نقطة واحدة( 1  

 

 

M14 –  ّالحليب على المنحدر

 :متطلباتّمرئيةّفيّنهايةّالجولة 

 (ّ1ّّّالخيار:)نقطتان( 2( 

 بشكل كاملجميع أوعية الحليب الثلثة يدعمها المنحدر  -

 (ّ2ّّّالخيار:)نقاط 3 

 ،جميع أوعية الحليب الثلثة يدعمها المنحدر بشكل كامل -

 ،وأنها هي األشياء الوحيدة التي يدعمها المنحدر -

 و أنها هي األشياء الوحيدة التي تلمس المنحدر -

 (ّ3ّّّالخيار:)نقاط 4 

 ،جميع أوعية الحليب الثلثة يدعمها المنحدر بشكل كامل -

 ،األشياء الوحيدة التي يدعمها المنحدرأنها هي و -

 ،أنها هي األشياء الوحيدة التي تلمس المنحدرو -

 روأنها جميعاا تقف بشكل عمودي مع المنحد -

M15 –   ّجميع العينات

 فيّنهايةّالجولة:ّمتطلباتّمرئية 
موجودة بالكامل في منطقة  عينات( 7السبع )جميع عينات السماد 

  (M09)نقاط تضاف إلى المهمة  5"التدريب والبحوث":   

 

من عينات السماد من  خمساا قبل بدء الجولة، يحمل الحكم بيده ّ–ّالعقوبات

القاعدة، تاركاا خمسة منها في القاعدة. في حالة مقاطعة الروبوت من قبل الفنيين 

)مشغلي الروبوت(، يضع الحكم واحدة من العينات التي تم إزالتها في المثلث 

األبيض الموجود في الجنوب الشرقي، كعقوبة مقاطعة دائمة وغير قابلة لل مس. 

( نقاط لكل 6عقوبات من هذا النوع هو خمسة، ويتم خصم )الحد األعلى لعدد ال

 واحدة من هذه العقوبات.

: على الرابط التحدي دليل في المهمات خلف قصصال على تعرف. بحثكم مشروعل الحقيقي العالم في أمثلة تقدم أن الروبوتلعبة  لمهمات يمكن

http://firstlegoleague.org/challenge#animal-allies 
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ّلحظاتّالموسمّالمفتاحية
 ’Coachesانظر إلى عينة الجدول الموجود في "دليل المدربين" "إذا كنت تحتاج للمساعدة، 

Handbook" أو ادخل "Steps ®FIRST كديل يقدم المساعدة خطوة بخطوة لهذا الموسم على "

 steps-http://www.firstlegoleague.org/firstالرابط: 

 

 
 
 
 

قم بتنزيل معايير التحكيم للتحضير للمسابقة من الرابط: 
allies-http://firstlegoleague.org/challenge#animal 

 
 
 
 
 

ّاقرأّ     

    التحدي   

 :باستخدامقم بحل مشاكل                                   

ّالقيمّاألساسيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  .نحن فريق 

  .نحن نقوم بالعمل إليجاد الحلول، بتوجيهات من مدربينا ومشرفينا 

  .نحن نعلم أن مدربينا ومشرفينا ال يملكون جميع األجوبة؛ نحن نتعلم معاا 

  .ية  نحترم روح المنافسة الود 

  .ما نكتشفه ونتعلمه يعتبر أكثر أهمية مما نفوز به 

  .نحن نتشارك بخبراتنا مع اآلخرين 

  في كل ما نقوم به.  ي"لتعاونفس اا"التنو "االحتراف الكريم"نحن ُنظهر 

 .نحن نمرح ونستمتع 

 

ل      ّّسج 

 في المسابقة      

المشكلة حددّ
 ّواستراتيجيات المهام

الروبوت ّصمم     

 وحل المشروع   

على تدربّ     
العرض والمهام 

ل عند الحاجة   وعد 

ّاحضر     

 المسابقة واحتفل   
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