القيم األساسية

رقـم الـفـريـق __________
غرفة التحكيم __________

لكل مهارة ،ضع إشارة واضحة في المربع الذي يمثل أفضل وصف إلجناااا الرري .إذا ل يظهر الرري .أية مهارة في ماال معين ،ضع
إشارة  Xفي المربع األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرة يراى تقدي أكبر عدد ممكن من التعليقا المكتوبة لتقدير الاهد الكبير
الذي بذله كل فري .ولمساعدة الرر .على تطوير ذاتها استخد ظهر/خلف هذه الورقة للتعليقا اإلضافية عجند الحااة

مـبـتـدئ

نـــام

قــدوة

بــارع

اإللـهـــام

استكشف الفريق المهارات واألفكار وحسّنها في جميع الجوانب الثالثة (الروبوت ،مشروع االبتكار ،القيم
االستكشاف
األساسية) لمسابقة FIRST® LEGO® League؛ واستخدم اإلبداع والمثابرة لحل المشاكل.
أمثلة متعددة الستكشاف مهارات
غ أمثلة بحدها األدنى ،جميع األمثلة بعض األمثلة ،األمثلة من جانبين العديد من األمثلة ،األمثلة من
وأفكار جديدة؛ أمثلة واسعة النطاق
ظ
الجوانب الثالث
اثنين
من جانب واحد
من التحسين في جميع الجوانب
®
®
تعبير مرح عن شخصية الرري.؛ يعبر الرري .عن كيرية استمتاعه بمسابقة FIRST LEGO League
شخصية الفريق
غ حد أدنى من التعبير عن الشخصية بعض التعبير عن الشخصية؛ شخصية واضحة؛ والفريق يعبر شخصية واضحة؛ والفريق يشرك
واالستمتاع غير واضح
ظ
بوضوح عن استمتاعه
اآلخرين باستمتاعه
و حد أدنى من االستمتاع
طبّق الفريق المعرفة ،والمهارات ،و/أو القيم المستفادة في مسابقة ® FIRST® LEGOلتحسين أنفسهم وعالمهم.
األثـر
المعرفة ،أو المهارات ،أو القيم أثّرت على
غ أثر غير واضح لمسابقة ® FIRSTالمعرفة ،أو المهارات ،أو القيم المعرفة ،أو المهارات ،أو القيم
جميع أعضاء الفريق واستخدم الفريق القيم
ظ
أثّرت على بعض أعضاء الفريق أثّرت على جميع أعضاء الفريق
LEGO® League
أو المهارات لمساعدة اآلخرين

العمل الجماعي
االحتراف الكريم

®Gracious Professionalism

إجراءات حل المشاكل وإجراءات اتخاذ القرار تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
الفاعلية
غ أهداف الفريق و إجراءات الفريق أهداف الفريق أو إجراءات الفريق
إجراءات الفريق الواضحة تمكنه
أهداف وإجراءات واضحة للفريق من تحقيق أهداف محددة بدقة
غير واضحة
ظ
غير واضحة
المصادر المستخدمة مرتبطة بما حققه الفريق (إدارة الوقت ،توزيع األدوار والمسؤوليات)؛ الفريق مجتمعا ً
الكفاءة
أقوى من أعضائه وهم بشكل فردي.
إدارة ممتازة للوقت  /تحديد
إدارة محدودة للوقت  /أدوار غير إدارة واضحة للوقت  /أدوار إدارة جيدة للوقت  /تحديد األدوار
غ
يتيح للفريق تجنب إضاعة الجهد األدوار يتيح للفريق تجنب إضاعة
ظ
واضحة
واضحة
الجهد و المصادر
أو المصادر
توازن مناسب بين تحمل الفريق للمسؤولية وبين توجيه المدرب.
األطفال يقومون بالعمل
الفريق يتحلى باالستقاللية مع
توازن جيد بين تحمل الفريق
الفريق يتحمل مسؤوليات بشكل
غ الفريق يتحمل مسؤوليات بشكل
توجيه مناسب من المدرب
ظ محدود و توجيه مفرط من المدرب محدود أو توجيه مفرط من المدرب للمسؤولية وبين توجيه المدرب
اعتبار وتقدير للمساهمات (األفكار والمهارات) واالختالفات من جميع أعضاء الفريق.
الشمول
غ اعتبار  /تقدير محدود للمساهمات اعتبار  /تقدير المساهمات من اعتبار  /تقدير واضح للمساهمات مساهمات جميع أعضاء الفريق يتم
من جميع أعضاء الفريق
ظ
الترحيب بها وتقديرها بشكل نشط
معظم أعضاء الفريق
يتصرف ويتكلم أعضاء الفريق باحترام بحيث يشعر اآلخرون بأنهم موضع تقدير – خاصة عند حل
االحترام
المشكالت أو حل الخالفات.
هناك أدلة واضحة ،عند جميع
هناك أدلة واضحة ،عند جميع
هناك أدلة ،عند معظم
ال يوجد دليل ،عند معظم
غ
أعضاء الفريق و الفريق يشجع
ظ
الفريق
أعضاء
الفريق
أعضاء
الفريق
عضاء
أ
االحترام عند اآلخرين
التعلّم أهم من الفوز؛ يتعلم الفريق من تعليم ،ومن التعاون فيما بينهم ،ومن منافسة الفرق األخرى .يتنافس
التعاون خالل التنافس
الفريق بروح المنافسة الودودة.
®Coopertition
فريق يساعد ،أو يتعلم ،أو يتعاون
فريق يتعلم بنشاط من/ويعلم
غ غير واضح أو عدم وجود أعضاء أعضاء الفريق يتعاونون مع
زمالئه ،يحتفل بنجاحات الفرق مع الفرق األخرى بنشاط و يحتفل
بعضهم البعض
ظ في الفريق يتعاونون مع بعض
بنجاحات الفرق األخرى
األخرى

التعليقات
عمل ممتاز …

ف ّكر بما يلي …
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رقـم الـفـريـق __________
غرفة التحكيم __________

مـشـــــروع االبتكار

لكل مهارة ،ضع إشارة واضحة في المربع الذي يمثل أفضل وصف إلجناااا الرري ياب على الرري .أن يظهر كل شيء في أي ماال؛
وإذا كان هجناك ااء مرقود ،حدد الماال أدجناه ضع إشارة  Xفي المربع األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرة يراى تقدي أكبر
عدد من التعليقا المكتوبة لتقدير الاهد الكبير للرري .ولمساعدته على التطور استخد ظهر/خلف الورقة للتعليقا اإلضافية عجند الحااة
*متطلب من أجل الفوز بالجوائز

مـبـتـدئ

نـــام

قــدوة

بــارع

البحث العلمي

تعريف واضح للمشكلة التي درسها الفريق
تحديد المشكلة *
بعض
فقدان
؛
جزئي
بشكل
واضح
غ
واضح؛ ومفصّل جداً
معظمه واضح؛ ومفصّل
غير واضح؛ تفاصيل قليلة
ظ
التفاصيل
جودة وتنوع البيانات/األدلة والمصادر المذكورة
مصادر المعلومات
كاف من الجودة و التنوع؛ الجودة و التنوع شاملتان؛ يتضمن
حد أدنى من الجودة؛ والتنوع الجودة أو التنوع يحتاج للتحسين؛ مقدار
غ
ٍ
ظ
العديد من المختصين
يتضمن مختص أو أكثر
ال يتضمن مختصين
محدود
العمق الذي تمت به دراسة المشكلة وتحليلها من قبل الفريق ،بما في ذلك مدى تحليل الحلول القائمة حاليا ً
تحليل المشكلة
غ حد أدنى من الدراسة؛ ال يوجد حد أدنى من الدراسة؛ يوجد بعض
دراسة وتحليل شامالن
كاف من الدراسة والتحليل
مقدار
ٍ
ظ
التحليل
تحليل
شرح واضح للحل المقترح ووصف لكيفية أن هذا الحل قام بمعالجة المشكلة
حل الفريق للمشكلة *

الحل اإلبداعي
الـعرض التقديمي

غ
يسهل فهمه من قبل الجميع
قابل للفهم
بعض الجوانب مربكة
صعب الفهم
ظ
الدرجة التي يساهم فيها حل الفريق بجعل الحياة أفضل ،سواء بتطوير خيارات الحلول الموجودة حاليا ً ،أو
االبتكار
بتطوير تطبيق جديد لألفكار الموجودة حاليا ً أو حل المشكلة بطريقة جديدة كليا ً
غ الحل/التطبيق موجود في الخارج الحل/التطبيق يحتوي على بعض الحل/التطبيق من ابتكار الفريق؛ الحل/التطبيق من ابتكار الفريق؛
ظ
العناصر الجديدة من ابتكار الفريق
ويظهر أنه يضيف قيمة
وقابل ألن يضيف قيمة
كما هو
العملية المنهجية المستخدمة في اختيار ،وتطوير ،وتقييم ،واختبار ،وتحسين الحل (تنفيذ الحل يمكن أن يشمل
تطوير الحل
التكلفة ،سهولة التصنيع ،وغيرهما)
عملية ممنهجة تأخذ التقييم،
غ العملية المنهجية و الشرح يحتاجان العملية المنهجية أو الشرح يحتاج
عملية ممنهجة تشمل التقييم
ظ
والتطبيق بعين االعتبار
للتحسين
للتحسين
الدرجة التي شارك بها الفريق مشروعه قبل البطولة مع آخرين قد يستفيدون من جهود الفريق
المشاركة *
مشاركة خارج إطار األقرباء أو مشاركة مع جمهور واحد يمكن مشاركة مع عدة جماهير يمكن
غ
أن تستفيد أو مع عدة مختصين
أن يستفيد أو مع مختص واحد
ظ مشاركة مع األقرباء أو األصدقاء األصدقاء (مثل زمالء الدراسة)
المخيلة اإلبداعية المستخدمة لتطوير وتقديم العرض
اإلبداع
ج ّذاب جداً و بمخيلة إبداعية
غ حد أدنى من الجاذبية أو بدون أي
ج ّذاب و بمخيلة إبداعية واسعة
ج ّذاب أو بمخيلة إبداعية
ظ
استثنائية
مخيلة إبداعية
إيصال الرسالة وتنظيم العرض
فاعلية العرض
أدنى
حد
الشيء؛
بعض
اضح
و
غ
واضح و منظم جداً
معظمه واضح؛ معظمه منظم
غير واضح أو غير منظم
ظ
من التنظيم

التعليقات
عمل ممتاز …

ف ّكر بما يلي …
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رقـم الـفـريـق __________
غرفة التحكيم __________

تصميم الروبوت

لكل معيار ،حدد بوضوح المربع الذي يمثل أفضل وصف لقدرة الرري .على إظهار أو تقدي أدلة (مثل التحليل أو اختبار البياجنا ) على أن
الروبو والعمليا الخاصة به تلبي هذا المستوى من اإلجنااا إذا ل يظهر الرري .معايير معيجنة على اإلطال ،.ضع إشارة  Xفي المربع
األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرة يراى تقدي أكبر عدد ممكن من التعليقا المكتوبة لتقدير الاهد الكبير الذي بذله كل فري.
ولمساعدة الرر .على تطوير ذاتها استخد ظهر/خلف هذه الورقة للتعليقا اإلضافية عجند الحااة

مـبـتـدئ

نـــام

قــدوة

بــارع

التصميم الميكانيكي
البرمجة
االستراتيجية واإلبداع

روبوت مصمم للحفاظ على السالمة الهيكلية ولديه القدرة على تحمل قسوة المنافسة
المـتـانـة
غ
ً
ً
هيكلة متينة؛ ال يحتاج إلصالح
كثيرة
أو
متكررة
أعطال
/
إصالحات
إصالحات  /أعطال نادرة
ظ هش جدا؛ يتحطم كثيرا
روبوت مصمم ليكون سهل اإلصالح ،والتعديل ،والتعامل معه من قبل المشغلين
الفعالية الميكانيكية
استخدام مبسّط للوقت الالزم
استخدام مالئم للوقت الالزم
غ استخدام مفرط للوقت الالزم
غير فعّال في عملية اإلصالح  /التعديل
ظ
لإلصالح  /التعديل
لإلصالح  /التعديل
لإلصالح  /التعديل
آليات الروبوت مصممة للتحرك أو التصرف بالسرعة ،والقوة ،والدقة المناسبة للمهام المطلوبة (الدفع والتنفيذ)
آلية التحريك
غ عدم توازن ما بين السرعة عدم توازن ما بين السرعة والقوة والدقة توازن مالئم ما بين السرعة توازن مالئم ما بين السرعة والقوة
والدقة في كل مهمة
والقوة والدقة في معظم المهام
في بعض المهام
ظ والقوة والدقة في معظم المهام
البرامج مالئمة للغرض المحدد وتؤدي إلى جنتائج ثابتة ،بافتراض عد واود أعطال ميكاجنيكية
جودة البرمجة
غ ال تحقق الغرض و تؤدي ال تحقق الغرض أو تؤدي إلى نتائج
تحقق الغرض في كل مرة
تحقق الغرض عدة مرات
ظ
غير ثابتة
إلى نتائج غير ثابتة
البرامج مصممة على شكل وحدا  ،ومبسطة ،وقابلة للره
فعالية البرمجة
برمجة مبسطة ويمكن ألي
غ برمجة مفرطة وصعبة الفهم برمجة غير فعّالة وتحتاج إلى مجهود
برمجة مناسبة وسهلة الفهم
ظ
شخص أن يفهمها
لفهمها
الروبوت مصمم للتحرك أو التصرف كما هو مخطط له باستخدام تغذية راجعة ميكانيكية و/أو تغذية راجعة من
التشغيل/التنقل الذاتي
الحساسات (بحد أدنى من تد ّخل المش ّغل و/أو بحد أدنى من البرمجة بالتوقيت)
الروبوت يتحرك/يتصرف كما هو الروبوت يتحرك/يتصرف كما هو
تدخل متكرر من قبل
غ
تدخل متكرر من قبل المش ّغل
مخطط له في كل مرة بدون أي
مخطط له عدة مرات وبتدخل
ظ المش ّغل لتوجيه و استرجاع
الروبوت
استرجاع
لتوجيه أو
تدخل من المش ّغل
بسيط من المش ّغل
الروبوت
مطورة وتشرح دورا التحسين بحيث يت الجنظر في البدائل وتضييقها ،وفحص االختيارا  ،وتحسين
عملية التصميم
التصامي (يجنطب .على البرماة وكذلك على التصمي الميكاجنيكي)
منهجي ومشروح بشكل جيد
غ التنظيم و الشرح يحتاجان
منهجي ومشروح بشكل جيد
التنظيم أو الشرح يحتاج إلى تحسين
ظ
وتوثيق جيد
إلى تحسين
محددة بوضوح وتصف استراتيجية الفريق في "لعبة الروبوت"
استراتيجية المهام
ال توجد أهداف واضحة
غ ال توجد أهداف واضحة
استراتيجية واضحة إلنجاز
استراتيجية واضحة إلنجاز
معظم/جميع مهام اللعبة
أهداف الفريق المعرّفة بشكل جيد
أو ال توجد استراتيجية واضحة
ظ و ال استراتيجية واضحة
يحدد الفريق مصادر اإللهام الخاصة به ويقوم بإنشاء ميزة (أو ميزات) جديدة أو فريدة أو غير متوقعة (مثل
اإلبداع
تصاميم أو برامج أو استراتيجيات أو تطبيقات) تساعده في أداء المهام المحددة
استخدام ميزة (أو ميزات) أصلية في استخدام ميزة (أو ميزات) أصلية
استخدام ميزة (أو ميزات) أصلية في
غ ال يوجد ميزة (أو ميزات)
ظ
البرنامج ببعض القيمة المضافة أو المحتملة البرنامج بإمكانية إضافة قيمة كبيرة في البرنامج بإضافة قيمة كبيرة
جديدة

التعليقات
عمل ممتاز …

ف ّكر بما يلي …
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