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ة ـامـرة عـظـن  

 القيم األساسية

  األساسية  FIRST® قيمسيتم تقييم 

 "لعبة الروبوت جوالت " أثناء

 "مشروع االبتكارعرض "وأثناء 

 ".تصميم الروبوت عرض " و

 تصميم الروبوت 
  قصير شرحفريقكم بإعداد  سيقوم

تصميم الروبوت، والبرامج،   عن

 .الخاصة بكم واالستراتيجيات 

 :بما يلي مسيقوم فريقك

 .التحديالستطالع ودراسة  واالستكشاف  العمل الجماعي تطبيق •

 الخاص بكم.  بأفكار جديدة حول الروبوت والمشروع االبداع •

 !شامل  وكيف يكون    را  ـأث محلولكلفريق ولر كيف سيكون لاظهإ •

 ! هونفي كل ما تفعل المرحجو من ل باحتف اال •

 

 :بما يلي مسيقوم فريقك

 الخاصة بكم.  تحديد استراتيجيات تنفيذ المهام •

 م.بك  ةالخاصوالبرامج باتباع خطة العمل تصميم الروبوت  •

 . مهامول بما يتناسب مع استراتيجياتكم للحل ة برمجبناء الروبوت و  •

 تكرار واختبار الروبوت والبرامج الخاصة بكم.  •

التواصل مع اآلخرين حول عملية تصميم الروبوت، وبرامجكم،  •

 والحلول الخاصة بالروبوت. 

•  

 لعبة الروبوت
ثالث جوالت   مفريقك سيلعب 

  دقيقة 2.5 كل منها تستغرق

 . إلكمال أكبر عدد ممكن من المهام

 :بما يلي مسيقوم فريقك

 بناء نماذج المهام واتباع تعليمات "إعداد الملعب" لوضع •

 النماذج على أرضية الملعب. 

 مراجعة المهام والقوانين.  •

 تصميم وبناء الروبوت. •

 استكشاف مهارات البناء والبرمجة أثناء التدّرب على الروبوت  •

 على أرضية الملعب.

 التنافس في مسابقة!  •

 مشروع االبتكار 

بإعداد عرض سيقوم فريقكم 

لشرح  دقائق 5تقديمي مدته 

 .م مشروع االبتكار الخاص بك

 :بما يلي مسيقوم فريقك

 حلها. وإجراء بحث عنها ل تحديد مشكلة •

 .ممجتمعكيساعد اآلخرين أو يساعد لمشكلة تلك تصميم حل ل •

 أو نموذج أولي لحلكم.  نموذج نهائيإنشاء  •

 إعادة  و  جمع آراء وتعليقات اآلخرين، م،أفكارك ةشاركم •

 الحل. ذلك ني حست

 . عرض ومشاركة الحل الخاص بكم في المسابقة •



 

 

 

  

Saudi Aramco: Company General Use 

 تصميم الروبوت ولعبة الروبوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمتعلق  ،لهذا العام SMCARGO CONNECT إن تحدي

الروبوت أن يقوم هو من أجل بمجال نقل البضائع، 

أشكال مختلفة من  عبرتسليم بضائع ب مالخاص بك

 متنوعة على مستهدفة مستهدفةالنقل ومواقع وسائل 

جب أن يقوم الروبوت الخاص ي على أرضية الملعب.

نماذج المهام التي تمثل سالمة وكفاءة النقل   فعيلبت  مبك

 . والوصول والتوصيل

 ابدأوا 
".  لعبة الروبوت"يكمل المهام في  الذي سروبوت ال وبناءبتصميم  وام وق

 ،م الواضحةاالمهتنفيذ  اتواستراتيجي ،المبتكر "تصميم الروبوت "عد ي  

 .mSCARGO CONNECT عناصر أساسية في تحدي التنفيذيةوالبرامج 

  وحددواالمهام ببناء نماذج قوموا 
 ات تنفيذها. استراتيجي

توفر كل مهمة ونموذج مصدر إلهام  أيضاً، 

م.  الخاص بك "لمشروع االبتكار"للحلول الممكنة 

أربع فئات: السالمة،  تحتالمهام  تندرج

 .ل، والتوصيلووالكفاءة، والوص

 

 تنافسوا في جوالت "لعبة الروبوت". 

تنفيذ  ويحاول  "،اإلطالقمنطقة "  منيبدأ الروبوت 

المهام بالترتيب الذي يختاره الفريق، ثم يعود إلى 

مكن لفريقك تعديل  منطقة "البيت". يأي مكان في 

منطقة عندما يكون في  مالروبوت الخاص بك

 مسيلعب فريقك.  مرة أخرى إطالقهقبل "البيت" 

أعلى تحصيل    هويهم  مامتعددة، ولكن جوالت 

 في أي جولة.  للنقاط

  ذاتي الحركة  روبوت بناء و  قوموا بتصميم
 الخاصة به. والبرامج 

  "لتصميم الروبوت"ضع خطة عمل اعملوا على 

م  باستخداالملحقات الروبوت وم. ابنوا الخاص بك

أو أي   LEGO® Education SPIKE ™ Prime حقيبة

. برمجوا  ®LEGO® MINDSTORMSمن  مجموعة

الروبوت إلكمال سلسلة من المهام بشكل مستقل في 

للحصول  دقيقة  2.5 " التي تستغرقروبوتاللعبة "

 . النقاط على

أخبروا الحكام عن حلول "تصميم الروبوت"  
 أثناء جلسة التحكيم. الخاصة بكم 

التي  اإلجراءاتبوضوح  يبينشرح قصير استعدوا ل

ء الروبوت والبرامج الخاصة  بنال ماستخدمها فريقك

. احرصوا على أن يشارك جميع  وكيفية عملها مبك

 أعضاء الفريق في الشرح.

الروبوت   ولحلاختبار  واوكرر  وااختبر
 إلكمال المهام مبك ةالخاص

 كموالبرامج الخاصة ب "تصميم الروبوتتحققوا من "

 .وتحسينات مستمرة اختبارات بعمل
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 .أو دولة  واليةه مجرد بلدة أو مدينة أو منطقة أكبر مثل  *يمكن تعريف المجتمع على أن 

.  يعتمد الجميع على نقل البضائع الحتياجاتهم اليومية

مع زيادة الطلب على أنظمة النقل، سنستمر في و

 ً أو تحسين  ،جديدة مواجهة التحديات ما لم نجد طرقا

 . لنقل المنتجات من مكان إلى آخر ،الطرق الحالية 

مشكلة   واتحسين نقل المنتجات؟ حدد مكيف يمكنك

 وموابعد ذلك، ق. حلها ونتريد المجالمعينة في هذا 

من المعدات أو التكنولوجيا أو  أيٍ بإنشاء أو تحسين 

 هذه المشكلة بالتحديد.النقل لحل  ائلوس

 

 ابدأوا 
الذي يقود الطريق إلى  مالنقدي وخيالك م بتفكيركاألمر يبدأ من هنا، 

أن تساعد في تغيير  ألفكاركم يمكن . رحلت نقل أفضل للمنتجات

 . هذا mSCARGO CONNECT في تحدي -العالم   تغيير حتى وأ -* م مجتمعك

  ت مشكلة معينة تتعلق بتحسين رحال واحدد
 . نقل المنتجات

 Project "المشروع لىإضاءات ع"ستكشف ت

Sparks (من   4-1في الجلسات  اتناولهتم ي توال

( بعض الهندسي ودليل اجتماع الفريق كتيبال

  ميمكن أن يأتي مشروعك. المشاكل المتعلقة بالتحدي

،  Project Sparks  "ضاءاتهذه "اإلاالبتكاري من 

على  "اإلضاءات" كم ساعدتس. ذلك يُشترطلكن ال 

 .كيفية نقلهبووالبحث فيه نتج معين التركيز على مُ 

 

سالمة  أو الالوصول أن مواضيع: في كيفية  وافكر

ات  برحالت المنتجمرتبطة  التوصيل،أو الكفاءة أو 

تحسين أي منها لمنتج   مومعرفة ما إذا كان بإمكانك

 ون فيه. معين تبحث

 

 

جديدة من    أداةوإنشاء  قوموا بتصميم
التكنولوجيا أو معدات أو وسيلة نقل  

 . أن تحسن رحلة المنتجات هايمكن 

مشروع االبتكار الخاص لحل السيكون هذا هو 

ً  وااصنعم. بك ً نهائياً  نموذجا أوليًا  أو نموذجا

على  ملتوضيح كيف يعمل الحل الخاص بك

 . نقل المنتجات عمليةتحسين 

ابحثوا في المشكلة التي اخترتموها وأفكار  
 . الحل الخاص بكم

ً ما هي الحلول الموجودة  ؟ هل هناك أي خبراء حاليا

في المنتجات التي يتم   وا؟ فكرميمكنهم مساعدتك

عن بعض  واابحثم. نقلها داخل وخارج مجتمعك

الرحالت التي تقوم بها المنتجات إلى وجهاتها  

 . النهائية

جمع آراء  و  م،أفكارك ةشارك قوموا بم
  ذلك نيحسإعادة تو وتعليقات اآلخرين،

 .الحل

كلما  م،أفكاركتحسين وتطوير  مكلما كررت

على  مما هو تأثير الحل الخاص بك. أكثر متعلمت

 م؟مجتمعك

  ومؤثرا   ا  مبتكر  ا  تقديمي  ا  عرض صمموا 
خالل   مالحل الخاص بك إليصال فكرة 

 . حدث ما 

 5 إعداد عرض تقديمي مدتهاعملوا على 

مشروع االبتكار  لحل الدقائق يشرح بوضوح 

من  واتأكد. وتأثيره على اآلخرين مالخاص بك

 أثناء العرض. فريقجميع أعضاء المشاركة 
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، نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية نقل المواصالتعلى أنظمة  لزيادة الطلب نظراً 

 . المنتجات من مكان إلى آخر

 

هو تحسين طرق الخاص بفريقكم التحدي 

 . نقل المنتجات

 

كيف يمكننا إيجاد طرق  

 لحل التحدي؟ 

ً  نجعل   رحلة المنتج أكثر أمانا

 !كفاءة أكثر أو 

 

نجعله يصل إلى  

 .الوجهات الصعبة

 

بإنشاء تواصل 

أفضل بين األجزاء  

 . المختلفة من الرحلة

 

نا نخطط لكيفية ودع! أفكار رائعة

 نا.تصميم الحل الخاص ب

 

هل يمكنكم  

 مساعدتنا؟

 


