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فكّر معنا !
عندما تنتهً من استخدام شًء ما  ،ربما تسمٌه "لمامة" أو "نفاٌات" وترمٌها بعٌدا لتتخلص منهاٌ .طلك الناس
لفظ "النفاٌات" أو "الممامة" على أي شًء انتهٌنا من استخدامه ونرٌد التخلص منه .تزٌد الممامة ٌومٌا بطرٌمة
بسٌطة فمثال ،الورق المغلف للوجبات السرٌعة ،علب المشروبات الغازٌة ،اللعب المكسورة ،وعلبة لعبتن
الجدٌدة  ....وبنهاٌة الٌوم ،كل هذه النفاٌات تحتاج الن تتجمع فً مكان ما.
فً مدٌنة اسنسٌون ،عاصمة باراجوايٌ ،نمل الناس نفاٌاتهم الى مكب كبٌر خارج المدٌنة .المكب كرٌه الرائحة
وخطر ولكنة ٌحتوي على العدٌد من االشٌاء التً ٌمكن اعادة استخدامهاٌ .أتً الناس للمكب ٌومٌا للبحث عن
جرات او زجاجات بالستٌكٌة أو علب الكرتون التً ٌمكنهم بٌعها لشركات اعادة التدوٌر .وأنشأ هؤالء الناس
ّ
الذٌن ٌبحثون عن المواد القابلة للتدوير ،لرٌة اسموها كاتٌورا بالمرب من المكب.
كان هنان شخص ٌعمل بالمكب وبدعى فافٌو شافٌه ،أراد مساعده الناس فً كاتٌورا ،ألنه ٌرى ان المكب ٌسبب
العدٌد من المشاكل .فكٌف ٌمكنه تمدٌم المساعدة ؟ لمد كان فافٌو ٌعزف الموسٌمى باإلضافة لعمله بالمكب.
فأخذ ٌفكر" :ربما ٌمكننً تكوٌن فرله موسٌمٌة من أطفال كاتٌورا ! .استطٌع ان اعلمهم العزف على اآلالت
الموسٌمٌة"
المكب :هو مكان ٌتم تخزٌن الممامة فٌه .معظم المكبات تبدأ بحفرة فً األرض مغطاة ببطانة والٌة .تحتها
طبمات من الممامة والتربة والمواد االخرى.
المواد القابلة للتدوير هً المواد التً ٌمكن تفكٌكها لنصنع منها شٌئا جدٌدا مثل الزجاجات والعلب المعدنٌة.
لمد ادرن فافٌو ان االطفال فً كاتٌورا سٌستمتعون بالعزف فً فرلته الموسٌمٌة .ولكنٌ ،واجه الخطة مشكلة.
فلم ٌكن لدٌه االموال الكافٌة لشراء آالت موسٌمٌة لكل األطفال.
وفً هذا الولت ،جاءت فكرته المجنونة .لمد وجد رجال ٌدعى السٌد كوال جومٌز وكان ٌعٌش فً المرٌة وعادة
ما ٌجده ٌملّب فً المكب .وضع فافٌو وكوال خطة لتوفٌر اآلالت للفرلة الموسٌمٌة ،وبدأ كوال العمل.
عندما وصل األطفال لاللتحاق بالفرلة الموسٌمٌة ،وجدوا مفاجأة كبٌرة .كل اآلالت الموسٌمٌة تم تصنٌعها من
الممامة و النفاٌات .وجد األطفال مالعك ،وعلب طعام وفرش شعر مستخدمة كأجزاء من اآلالت الموسٌمٌة .لمد
بدت هذه اآلالت مضحكة بعض الشًء  ،ولكن كان تعلم العزف ممتعا بالتأكٌد باستخدام هذه اآلالت المصنوعة
من المهمالت.
والٌوم ،تسمى فرلة كاتٌورا الموسٌمٌة "الفرلة او االوركسترا المعاد تدوٌرها" .ولامت الفرلة بعمل حفالت لها
فً مدن عدٌدة حول العالم .والزالت آالتهم الموسٌمٌة تبدو غرٌبة بعض الشًء ،ولكن أطفال الفرلة ٌحبونها جدا
كما هً.
لمد استطاع فافٌو وكوال ان ٌثبتوا لنا أن رمً اشٌائنا فً المهمالت ال ٌعنً ابدا ان ال لٌمة لها .فحتى ما نسمٌه
لمامة او مهمالت ٌمكن ان ٌكون شٌئا رائعا اذا استخدمنا بعض التخٌل.

فكل منا له نفاٌات -انت ووالدٌن واصدلائن ومعلمٌن وأجدادنا...الجمٌع! و هذا ٌعنً ان الكثٌر من الناس ٌنتج
الكثٌر من النفاٌات .لذا ،لمد حان الولت لنتعلم ماذا ٌحدث فعال لكل هذه النفاٌات فً مجتمعاتنا  .لمد حان الولت
لتصبح Waste Wise
ان موضوع مسابقة  Jr. FLLهذا الموسم هو:




ان تختار انت وفرٌمن شٌئا من الممامة التً ترمٌها.
ابحث وتحمك من ما ٌحدث لهذه الممامة بعد استغنائن عنها.
ثم استعرض ما تعلمته من خالل تركٌبات اللٌجو  LEGO modelو ملصك .Show Me Poster

تعلم المزيد عن ذلك
سٌصبح فرٌمن مثل فرٌك مباحث/محمك الممامة .ستجمعون كل المعلومات الممكنة عن شٌئا من الممامة وأٌن
تذهب .تأكد من اختٌارن شٌئا من الممامة ٌعجب الفرٌك كله ألنكم ستتعلمون الكثٌر عنه.
اختر شيئا من القمامة
أوال ،اختر شٌئا من الممامة ٌمكن لن أو ألحد مثلن أن ٌلمٌه فً المهمالت .وأن ٌكون من ضمن احدى الفئات
التالٌة:

فئة الممامة
قمامة قابلة إلعادة االستخدام :وهً
اشٌاء ٌمكن استخدامها مرة اخرى
بواسطتن او بواسطة أحد غٌرن.

قمامة قابلة إلعادة التدوير :وهً
األشٌاء التً ٌمكن تفكٌكها وصناعة
شًء جدٌد منها.

قمامة لالستخدام مرة واحدة :وهً
األشٌاء التً تستخدم مرة واحده لبل
التخلص منها.

أمثلة علٌها (أضف المزٌد من األمثلة كما تشاء)






















مالبس صالحة لالستعمال
كتب
جرة زجاجٌة
أطباق وأكواب
األلعاب المدٌمة.
أكٌاس البمالة البالستٌكٌة .
ماذا أٌضا ٌمكن ان تعٌد استخدامه ؟
زجاجات المٌاة الغازٌة
علب معدنٌة
المالبس الغٌر صالحة لالستعمال
اطارات السٌارات
ورق المدرسة المدٌم
علب كرتون
لشر الموز
ماذا أٌضا ٌمكنن إعادة تدوٌره؟
ورق تغلٌف الحلوى
أدوات المائدة لالستخدام الواحد
المنادٌل الورلٌة ومنادٌل الطعام
األغلفة البالستٌكٌة
ادوات التعبئة والتغلٌف المصنوعة من خلٌط من االدوات.
ماذا اٌضا تتخلص منه بعد استعمال واحد؟

لد تجد ان بعض األشٌاء ٌمكن ان تصنفها فً اكثر من فئة وذلن بحسب المكان الذي تعٌش فٌه واستخدامن لتلن
االشٌاء.

استكتشف !
ماذا تعرف بالفعل عن اختٌارن من الممامة؟ لد تحتاج الن تسأل نفسن مثل هذه األسئلة:



من أي المواد ٌتم صناعة ما اخترته من الممامة؟ وهل ٌؤثر ذلن على اٌن وكٌف تتخلص منها؟
اٌن تذهب هذه المطعة من الممامة بعدما تلمٌها وتتخلص منها ؟ لد تنمل الى:
 )iمحطة نمل حٌث ٌتم تصنٌف النفاٌات المابلة إلعادة التدوٌر لبل اعادة تصنٌعها.
 )iiالمكبات ،حٌث تخزن النفاٌات وتغطى.
 )iiiمحرلة ،حٌث ٌتم حرق النفاٌات إلنتاج الطالة.
المحرقة :هً ألة لحرق النفاٌات لتمد المنازل أو الشركات بالطالة .






هل ٌمرر أحد ما فً مصٌر اختٌارن من الممامة بعد التخلص منه؟ ما هً مثل هذه الوظائف؟ لد تجد
بعضها مثل:
 )iمهندس بٌئً ،الذي ٌعمل لحل أو لمنع المشاكل البٌئٌة التً تسببها الممامة.
 )iiعامل النظافة الذي ٌجمع الممامة من المنازل والشركات وٌنملها لمكان تجمٌع الممامة.
 )iiiموظفو التخطٌط بالمدٌنة الذٌن ٌضعون الخطط المستمبلٌة للمدن لكٌفٌة جمع ومعالجة النفاٌات
بها.
هل ٌتم التعامل مع الممامة فً بلدن باستخدام عربات وآالت خاصة؟ وكٌف ٌعملون ؟
هل ٌمكن انتاج شًء جدٌد تصنعه من اختٌارن من الممامة؟ ما هو هذا الشًء وكٌف ٌمكن ان ٌصنع؟

ابحث عن مصادر لتتعلم اكثر عن اختيارك من القمامة وما يحدث له:



ابحث فً الموالع االلكترونٌة على االنترنت ،الكتب او االفالم الوثائمٌة.
نظم رحلة مٌدانٌة الى المكان الذي ٌنمل الٌه النفاٌات بعدما تتخلص منها .ولكن تأكد أوال من حصولن
على تصرٌح لذلن!

نالش األمر مع افراد اسرتن ،عمال النظافة او غٌرهم من األفراد فً مجتمعن الذي تعٌش فٌه.




هل ٌعرف احدهم الى اٌن تنمل اختٌارن من الممامة بعد تخلصن منها فً المهمالت؟
هل تغٌرت طرٌمة التعامل مع اختٌارن من الممامة مع الولت ؟
كٌف ٌتم التملٌل منها ،اعادة استخدامها ،أو إعادة تدوٌرها ؟

لم بتجمٌع كل المعلومات والبٌانات عن اختٌارن من الممامة ونالش ذلن مع فرٌمن .هل تشعر االن انن تعرف
الكثٌر عن اختٌارن من الممامة؟ حسنا ،هٌا بنا نبنً نموذجا لذلن!

هيا نبني نموذجا
حان االن ولت تركٌب نموذج اللٌجو  .LEGO modelاستعرض اختٌارن من الممامة ،ف ّكر ،ماذا ٌحدث لها بعد
تخلصن منها أو الى اٌن تنمل؟
شًء ما فً النموذج الخاص بن ٌجب أن ٌتحرن باستخدام محرن من اللٌجو .LEGO Motorتحتاج لفكرة؟
تذكر ،الناس تتحرن طول الولت .فاذا لم تتحرن الممامة بنفسها ،هل ٌمطن ان تظهر شخصا ما ٌتعامل مع
األمر؟ الٌن بعض األمثلة:

عناصر ٌمكن اعادة استخدامها بواسطتن أو بواسطة آخرٌن:






اعرض شخص ٌموم بتمطٌع المالبس المستهلكة الى خرق الستخدامها فً التنظٌف.
اعرض كٌف تنمو زهرة فً إناء مصنوع من زجاجه بالستٌكٌة لدٌمة.
اعرض شخص ٌموم بصب حلوى الجٌلً الطازجة فً جرات زجاجٌة لدٌمة بعد تنظٌفها.
اعرض شخص ٌموم بتمطٌع صندوق الشحن المدٌم لعمل لوحة لمشروع مدرسً.
اعرض شخص ٌرتدي نظارة تم التبرع بها له.

عناصر ٌمكن تفكيكها وإعادة تدويرها إلنتاج شًء جدٌد:






اظهر شخصا ٌشرب من علبة مٌاه غازٌة مستعملة.
اعرض آلة تموم بتصنٌف الزجاجات المابلة إلعادة التدوٌر ،والعلب المعدنٌة والورق وغٌرها.
اعرض آلة تموم بتمزٌك الزجاجات البالستٌكٌة لتصنٌع شٌئا جدٌدا.
اعرض دودة تساعد فً تحلل بماٌا الطعام لتحوٌله الى سماد.
اظهر شخصا ٌصنع لمٌصا باستخدام البالستٌن المعاد تدوٌره.

عناصر تستخدم مرة واحده لبل التخلص منها:




اظهر شخصا ما ٌزٌل التغلٌف الغٌر لابل إلعادة التدوٌر من على لعبته الجدٌدة.
اظهر عربة الممامة وهً تجمع النفاٌات.
اظهر جرار وهو ٌغطً المكب بطبمة جدٌده من النفاٌات.

اليك بعض القواعد والقوانين التي تحكم النموذج الخاص بك :LEGO Model








ركب النموذج الخاص بالفرٌك باستخدام خٌالن( .ولٌس من خالل تعلٌمات العدة ).
ابنً النموذج باستخدام منتجات اللٌجو فمطٌ .مكنن استخدام المكعبات والشخصٌات واالجزاء
المتحركة من لٌجو.
شًء ما فً النموذج الخاص بن ٌجب أن ٌتحرن باستخدام أي من محركات اللٌجو.
ٌجب ان ٌتضمن النموذج الخاص بن آلة واحدة على االلل ،استخدم التروس ،البكر ،الروافع ،العجل،
محور العجلة أو المسامٌر.
ٌجب ان ال ٌزٌد حجم النموذج عن  08بوصة فً  08بوصة .هذا هو مماس اكس الرج للوحة الماعدة
من لٌجو ،ولكن ٌمكنن اٌضا استخدام أي لوحة لاعدة من لٌجو مادامت اصغر او تساوي  08بوصة
فً  08بوصة.
ال تمم بتلوٌن او تزٌٌن لطع اللٌجو باي شكل من األشكال.

شارك
لمد اكتشفت الكثٌر مع فرٌمن االن! وحان ولت المشاركة لما تعلمتموه ،حتى ٌستطٌع االخرٌن االستفادة اٌضا.

اعرض فكرتك
اصنع االن ملصك  Show Me Posterالستعراض فرٌمن وما تعلمتموه .هذا البوستر سٌساعدكم فً تعرٌف
االخرٌن عن فرٌمن ورحلتكم الشٌمة عن الممامة – وٌظهر اٌضا كٌف عملتم بجد فً هذا المشروعٌ .جب ان
ٌعرض البوستر الخاص بكم ما ٌلً:


ما تعلمته عن اختٌارن من الممامة وأٌن ٌذهب بعد إلمائه فً النفاٌات.





االماكن التً زرتها واالشخاص الذٌن لابلتهم لمساعدتن الكتشاف المزٌد عن األمر.
ماذا ٌمثل النموذج الذي بنٌته وكٌف صنعته.
الفرٌك .اذكر شٌئا لطٌفا عن كل عضو بالفرٌك وعن المدرب.

إليك بعض القواعد والقوانين التي تحكم البوستر الخاص بك:




استخدم لوحة ذات مماس إما  55بوصة فً  52بوصة (مسطحة) أو  69بوصة فً  72بوصة (
مطوٌة ثالثٌا) ولٌس اكبر من ذلن.
استخدم الكلمات والرسومات والصور وغٌرها لتحكً عن ما تعلمه فرٌمن.
احكً عن النموذج المتحرن الخاص بكم -لٌشمل عرض لألجزاء المتحركة وكٌف لمت بتطبٌك آلة
بسٌطة فً النموذج.

قم بتقسيم البوستر الخاص بفريقك الى أقسام كما يلي:
بما أنن تتعلم عن النفاٌات وإعادة التدوٌر ،هل ٌمكنن استخدام احد كراتٌن/صنادٌك الشحن المدٌمة لتجهز
البوستر الخاص بكم؟ لم بمطع الكرتونة بالمماس المطلوب ثم لم بتلوٌنها وتزٌٌنها أو استخدامها كما هً.

اسم الفرٌك
فريقنا Our Team
اعرض فرٌمن و اذكر شٌئا لطٌفا عن كل عضو بالفرٌك وعن المدرب.
بحثنا Our Research
احكً عن رحلتكم للبحث عن المعلومات .اعرض واحكً عن فرٌمن اثناء العمل او اللماءات مع الخبراء.
واحكً او اعرض صورا عن أي من رحالتكم المٌدانٌة.
اختيارنا من القمامة Our Piece of Trash
اعرض اختٌارن من الممامة واحكً لنا عنه:




كٌف كانت تبدو لبل ان تتحول لنفاٌات.
ماذا ٌحدث لها بعد التخلص منها.
ماذا ٌحدث لها بالنهاٌة.

النموذج الخاص بنا Our Model




ماذا ٌمثل؟
كٌف صنعته.
ماذا ٌتحرن به ولماذا.

قدّم الفكرة وشارك
هنان العدٌد من الطرق لكً تشارن االخرٌن ما تعلمتموه .اختر ما ٌناسب فرٌمن .حٌث ٌمكنن:




لم بدعوة األشخاص الذٌن ساعدوا الفرٌك الى لماء خاص بالفرٌك مثل والدٌن او ولً امرن او
مدرسٌن او غٌرهم .اعرض النموذج الخاص بن والبوستر للحضور فً هذا اللماء.
شارن فً المسابمة  Jr.FLL Expoفً منطمتن .حٌث ٌمكنن التواصل مع الفرق األخرى والمهتمٌن
بمشروعن .كل الفرق المشاركة تحصل على جائزة تكرٌمٌة بالنهاٌة.
شارن فً معرض  Jr.FLLاالفتراضً على االنترنت عبر الرابط ://jrfllshowcase.usfirst.org.
ج ّهز ملف للفرٌك ،شارن البوستر والنموذج الخاص بالفرٌك ،واجمع نماط اعجاب من الفرق االخرى.

للمدربين !
هذه الملفات االضافٌة تمدّم للفرق التً لامت بالتسجٌلٌ .مكنن ان تجدهم على رابط المدربٌن
://jrfllshowcase.usfirst.org





ستجد ممترحات عدٌدة لكٌفٌة تنظٌم فرٌمن ،دورن كمدرب ،وجدول الموسم من دلٌل المدرب.
ستجد ممترحات لجدول لماءات الفرٌك واوراق عمل اختٌارٌة فً دلٌل Team Meeting Guide
ستجد فً ملف مصادر التعلم للمدربٌن العدٌد من اسماء موالع الكترونٌة ،كتب ،كلمات ذات عاللة
لتساعد فرٌمن لٌبدأ البحث.
هل ما زال لدٌن أسئلة ؟ ارسل لنا عبر البرٌد األلكترونً

