
 info@firstsaudi.net|| يمكنكم مراسلتنا على   www.firstsaudi.net ||شركة ذكاء    تمت الترجمة لصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022 – 2021مسابقة التحدي التقني
"  2دليل اللعبة الجزء "    
 حدث عن بعد

 تدقيق: أحمد طوالبة 
atawalbeh@firstpartners.org 

http://www.firstsaudi.net/
mailto:info@firstsaudi.net
mailto:atawalbeh@firstpartners.org


2 | FIRST® Tech Challenge Game Manual Part 2 - Remote 

Revision 1.2: 10/19/2021 

 info@firstsaudi.net|| يمكنكم مراسلتنا على   www.firstsaudi.net ||شركة ذكاء    تمت الترجمة لصالح

 

 

  راعي المسابقة في المملكة العربية السعودية شكراً لك
 
 

http://www.firstsaudi.net/
mailto:info@firstsaudi.net


FIRST® Tech Challenge Game Manual Part 2 - Remote | 3 

Gracious Professionalism® - “Doing your best work while treating others with respect and kindness - It’s what makes FIRST, first.” 

 info@firstsaudi.net|| يمكنكم مراسلتنا على   www.firstsaudi.net ||شركة ذكاء    تمت الترجمة لصالح

 

  

 
 

 المحتوى 
 5...................................................................................................................................................................مقدمة  1.0
 5........................................................................................................................................... التحدي التقني ما هو تحدي 1.1
 5......................................................................................................................................................... القيم األساسية  1.2
 5.......................................................................................................................................................® االحتراف قيم 2.0
 5.............................................................................................................................................. كيفية استخدام هذا الملف  3.0

 6............................................................ ....................................................................................................المسابقة  4.0

 6.................................... ............................................................................................................................. المقدمة  4.1
 6........................... ............................................................................................................................. وصف المسابقة 4.2

 6.......................................................................................................................................................سرد المسابقة  4.2.1

 7...................................................................................................................... الرسوم التوضيحية الميداانية في حال عن بعد 4.3

 8......................... .............................................................................................................................تعريفات المسابقة 4.4

 12............................................................................................................. .............................................كيفية اللعب 4.5
 12....................................................................................................................................................... قبل المباراة 4.5.1
 13................................................................................................................................................ فترة التحكم الذاتي 4.5.2

 14............................................................................................................. ...................................فترة تحكم الالعب  4.5.3
 14.....................................................................................................................................................نهاية المباراة   4.5.4

 15....................................................................................................................................................ما بعد المباراة 4.5.5

 15............................................................... ........................................................................................نقاط الجزاء  4.5.6

 15......................................................................................................................................... مخطط انسيابي للمباراة 4.5.7

 16........................................................................................................................................................قواعد اللعب  4.6

 16................................................................................... ................................................................قواعد السالمة 4.6.1

 16..............................................................................................................................................قواعد اللعبة العامة  4.6.2

 18............................................................................................................................................ قواعد اللعبة الخاصة  4.6.3

 19......................................................................................................................................................ملخص النتائج 4.7

 19..................................................................................................................................................... " أ " الموارد الملحق 

 20..................................................................... ...............................................................................  وإجابات   أسئلة
 20.................................................................................................................................................... اللعبة  تفاصيل
 21............................................................................... .........................................................  ما قبل الحدث  دعمفريق  
 22......................... .................. ............ ............................................................................................. الويب  مواقع
 24...................................... ..................................................................................................  التواصل اإلجتماعي وسائل
 26.......................................................................................................................................... ..........  الراجعة  التغذية

 27..........................................................................................................................................الملحق " ب " تفاصيل الملعب
 28....................................................................................................................................الملحق " ج " عناصر تسجيل النقاط

 29..........................................................................................................................البداية الملحق " د " منطقة وضع الحلقات في 
 29............................................................................................................ الملحق " هـ " أمثلة على نقاط  األهداف الخاصة بالتحالف

 30..........................................................................................................................................الملحق " و " صور اإلتجاهات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.firstsaudi.net/
mailto:info@firstsaudi.net


4 | FIRST® Tech Challenge Game Manual Part 2 - Remote 

Revision 1.2: 10/19/2021 

 info@firstsaudi.net|| يمكنكم مراسلتنا على   www.firstsaudi.net ||شركة ذكاء    تمت الترجمة لصالح

 

 

  المقدمة  1.0
 

ما هو التحدي التقني   1.1  

 
اء واختبار وبرمجة  هو برنامج يركز على الطالب ويركز على منح الطالب تجربة فريدة ومحفزة. ففي كل عام ، تشارك الفرق في لعبة جديدة حيث تقوم بتصميم وبن 

 الروبوتات الذاتية وذات التحكم عن بعد والتي يجب أن تؤدي مجموعة من المهام. 
 www.firstinspires.org® األخرى ، تفضل بزيارة  FIRSTوبرامج  FIRST® Tech Challengeول لمعرفة المزيد ح 

 
 

 
 
 

 قيم اإلحتراف 2.0

 
 

 نستخدم هذا المصطلح لوصف نية برامجنا. 
 عالية ، وتؤكد على قيمة اآلخرين ، وتحترم األفراد والمجتمع.قيم اإلحتراف® هي طريقة لعمل األشياء التي تشجع العمل بجودة 

 

 

  كيفية استخدام هذا الملف 3.0
 

. هناك نوعان قد يواجهها الفريق هذا الموسم ؛ األحداث  عن بعدالتي تتنافس  FIRST® Tech Challenge هو مورد لجميع فرق "عن بعد"   -2-دليل اللعبة الجزء 

 FIRST Tech Challenge أحداث لتكون مشابهو لـ. تم تطوير األحداث عن بُعد عن بعد. يصف هذا الدليل قواعد األحداث عن بعدواألحداث   الرسمية التقليدية

وجهاً لوجه ، فقد تم    الرسمية تقليدية، أثناء ممارسة إرشادات التباعد االجتماعي. نظًرا ألن الفرق غير قادرة على التجمع والمنافسة في شكل المنافسة ال الرسمية التقليدية

لملعب هذا الموسم أو التنافس  ي إصداًرا رسميًا نصف عن بعدتكييف ملعب اللعب الرسمي الكامل للموسم للسماح للفرق بلعب المباريات كفريق واحد. قد تطلب الفرق 

 .باستخدام إصدار منخفض التكلفة من الملعب

 

، أو تنفيذ القواعد السابقة ، أو كيف يمكن  يرجى تجنب تفسير النص بناًء على افتراضات حول النية. تم ذكرهعني بالضبط وفقط ما الهدف من هذا الدليل هو أن النص ي 

 .إذا كنت قد قرأت كل شيء ، فأنت تعرف كل شيءأن يكون الموقف في "الحياة الواقعية". ال توجد متطلبات أو قيود خفية. 
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المسابقة  4.0   

 

 مقدمة   4.1
 

قبل قراءة هذا   الرسمية  . نوصي بمشاهدة الرسوم المتحركة للعبة األحداث التقليدية2021- 2020عن بُعد لموسم  FIRST® Tech Challenge لعبة يصف هذا المستند

ن الوصول إلى توثيق األحداث عن بعد والرسوم المتحركة للعبة  الدليل الكتساب فهم عام للعبة. ال يُقصد بالرسوم المتحركة أن تكون بديالً عن قواعد اللعبة الرسمية. يمك
  على موقعنا على اإلنترنت

 
. يتم إصدار توضيحات لقواعد اللعبة في  عن بعداألحداث  - 1-يجب أن تمتثل الفرق لجميع القواعد والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المستند وفي دليل اللعبة الجزء  

 .ftcforum.firstinspires.org قسم األسئلة واألجوبة في المنتدى على موقع
 

 وصف المسابقة 4.2
 

 المسابقة سرد  4.2.1
 

بين جميع يمر عالم النقل ببعض أكبر التغيرات في عصره ، في حين تحدث الكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية ونقص الغذاء في كل مكان حولنا. من 
 ه التحديات العالمية؟ التطورات التكنولوجية التي يتم إدخالها باستمرار في حياتنا اليومية ، أي منها سيساعدنا في نقل البضائع الصعبة وحل هذ

نظام نقل قوي إليصال   إن توفير االحتياجات األساسية ضروري لبناء عالم آمن وأكثر إنصافاً. لكن القيام بذلك يمكن أن يكون معقًدا للغاية. يعتمد عالمنا على
ان. عندما تتحسن شبكات النقل لدينا بكفاءة وعلى نطاق  العناصر األساسية إلى أيدي من هم في أمس الحاجة إليها ونقل أولئك المعرضين للخطر إلى بر األم

 واسع ، يسود شعبنا وحيواناتنا وسبل عيشنا. 

 ذها من حولهم. إن مستقبل نقل اإلغاثة للمحتاجين يدور حول ابتكار حلول إبداعية ، مدفوعة باالعتراف بأوجه القصور وعدم المساواة والخيارات التي نتخ
   

 وتقديم حل في السباق مع الزمن؟ فقط الوقت كفيل بإثبات. عالم أفضل وأكثر أمانًا ممكن. هل سنتمكن من العمل معًا
 

 وصف سريع للمسابقة 4.2.2
 

. يتم لعب المباريات في ملعب تم إعداده مبدئيًا كما هو موضح في  Raytheon Technologiesالمقدمة من  FREIGHT FRENZYSMمرحبًا بكم في 
 أدناه الشكل 

 الهدف من اللعبة هو الحصول على أعلى الدرجات من خالل تنفيذ اإلنجازات الموضحة أدناه.  
دام البطة المطاطية أو  مهمة الروبوتات في هذه الفترة هي تسليم الكمعبات المحملة مسبقاً إلى محور الشحن بغض النظر على المتسوى ، ولكن قد تختار الفرق استخ

بالفريق لتحديد مستوى وضع المكعب على محور الشحن بناء على موقع البطة أو العنصر ، وتكسب التحالفات أيضاُ نقاط عند الوقف على  عنصر الشحن الخاص  
 ملعب منطقة التخزين أو منطقة المستوع ، ووضع أيضاً عناصر الشحن في منطقة التخزين أو على محور الشحن وإسقاط البطة المطاطية على أرضية ال

وضع عناصر الشحن من المستودع إلى منطقة التخزين أو محور الشحن  الذاتي. تكسب الفرق النقاط عن طريق    التحكم التي تبلغ دقيقتين فترة    تحكم الالعب ترة  تتبع ف
 الخاص لكل تحالف أو المحور المشترك

 
لملعب، وإذا اختار الفريق وضع عنصر الشحن الذي قام بتصميمه في  مهمة الروبوتات في هذه الفترة هي إسقاط البط من القطعة الدائرة الموجودة على زاوية ا

سيكسب التحالف  منطقة البط المطاطي فيمكنه إسقاط هذا العنصر في هذه الفترة ، ويمكن للفريق وضع هذا العنصر على أعلى محور الشحن الخاص بالتحالف ، و
 سيكسب نقاط إلى كان محور الشحن المشترك من منطقة لون التحالف مالمسة ألرضية الملعب نقاط في حال موازنة محور الشحن الخاص به وباإلضافة إلى أنه 

 

 

 في حال عن بعد الرسوم التوضيحية الميدانية    4.3
 

اللعبة   عناصرلمعرفة أبعاد  andymark.com/FTC تحدد الرسوم التوضيحية التالية عناصر اللعبة وتعطي فهًما بصريًا عاًما للعبة. يجب على الفرق الرجوع إلى

 الموقع اإللكتروني  ، متاحة على عن بعد –الدقيقة. وثائق ميدان اللعب الرسمية ، بما في ذلك دليل اإلعداد الميداني الرسمي 
 .مالحظة: الرسم التوضيحي التالي يوضح حقل اللعب مع جدار محيط اختياري كحدود ميدان اللعب
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 الحدود 

 منطقة المستودع 

 محور الشحن 

 صور اإلتجاهات 

 القطعة الدائرية 

 الحدود 

 محور الشحن 

عناصر  
تسجيل النقاط  

 )الشحن( 

الرموز  
 الشريطية 

 منطقة التخزين الجمهور  تحميل البط 
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 تعريفات المسابقة 4.4
 

 يتم استخدام التعريفات والمصطلحات التالية 

 

. مستويات التسجيل الثالثة هي كما يلي  شحنمحور   ( 1. يوجد واحد )لتسجيل النقاط( مستويات 3عنصر لعبة محدد للتحالف بثالثة ) - محور الشحن

 )جميع األبعاد تقريبية(: 

 ملم( فوق أرضية الملعب.  76.2بوصات ) 3ملم( و  457بوصة )  18قطر ال: 1أ( المستوى 

 ملم( فوق أرضية الملعب.  215.9بوصة ) 8.5ملم( و  381بوصة ) 15قطر ال: 2ب( المستوى 

 ملم( فوق أرضية الملعب.  374.6بوصة ) 14.75ملم( و  305بوصة )  12قطر ال: 3ج( المستوى 

 والمدرب  الطالب رة لملعب اللعب حيث منطقة الفريق المخصصة المجاو -  محطة التحالف

أي  اللعب(.  ميدانالمساحة المحددة باإلسقاط العمودي للحافة الخارجية لحدود المنطقة )على سبيل المثال ، شريط الصق ، هدف ، حدود  -  المنطقة

 عنصر الحدود )شريط ، عالمات ، إلخ( هو جزء من المنطقة ألغراض تحديد الداخل والخارج. 

واألوامر المبرمجة مسبقًا من قبل الفريق    من خالل المستشعراتفترة المباراة مدتها ثالثون ثانية حيث يعمل الروبوت ويتفاعل فقط  -  الذاتي  كم التحفترة 

 .على نظام التحكم في الروبوت. ال يُسمح بالتحكم البشري في الروبوت خالل هذا الوقت

الشحن متوازنًا عندما يكون مدعوًما بشكل كامل من خالل أرضية ميدان اللعب وال تالمس أرضية ميدان اللعب   محوريكون  -  متوازن / غير متوازن 

 غير متوازنة.  اي حالة اخرى تعتبر. السفليةالشحن محور دة سوى قاع

الموقعان الموجودان في ساحة اللعب ويتكون كل منهما من ثالثة مربعات ، حيث يتم وضع البطة أو عنصر شحن الفريق أثناء اإلعداد   -  الرمز الشريطي 

 المسبق للمباراة. 

التي تحدد المناطق. ال تنتمي الحواجز وال   مم( في ميدان اللعب  139.7مم ×  25.4ة )بوص  5.5بوصة وعرض   1عوائق تقريبية بارتفاع  -  الحدود 

 تشكل حدود أي منطقة محددة. 

   رأس محور الشحن فوق  الشحن الخاص بالفريق وضع عنصر  -  رأس محور الشحن 

  القطعة الدائرية(. ال يتم تشغيل 1)ة  واحد  قطعة دائرية في زاوية ساحة اللعب المجاورة لمحطة التحالف. يوجد   تقع القطعة الدائرية – القطعة الدائرية 

 . 4.5فقط بواسطة روبوت في ميدان اللعب بالطريقة الموضحة في القسم  اذاتيًا ويمكن تدويره

 .  عضو في فريق الطالب أو معلم بالغ يتم تعيينه كمستشار فريق -  المدرب 

 .المنطقة التي يقع فيها ملعب اللعب -  اللعب قة منط

 Possess / Possessing . الكائنات التي يتحكم فيها الروبوت هي جزء من الروبوت. راجعأي كائن يتم التحكم به عن طريق الروبوت  –  التحكم

 :للتعرف على مصطلح ذي صلة. تشمل األمثلة على سبيل المثال ال الحصر

 خاص بالتحالف يل حيث يقوم الروبوت بإيداع هدف إنجاز للتسج -  التسليم

 يتبع التسليم القانوني هذا التسلسل: 

بالقطعة  بالكامل. يجب أن يكون البطة أو عنصر شحن الفريق على اتصال  القطعة الدائرية فريق على الفريق عنصر بطة أو عنصر شحن الأ( يضع  

 ؛ ومن بعد الدائرية

 الدائرية ، بعد ذلك  القطعة ب( يجب أن يقوم الروبوت بتدوير 

 البطة أو عنصر شحن الفريق من الرف الدائري في أرضية ملعب اللعب.  القطعة ج( يجب أن تطرد 

 .روبوت لم يعد نشًطا لبقية المباراة بسبب فشل الروبوت  -  تعطيل

 .إنسان( العب 1( مدرب ، وواحد ) 1، واحد )  طالب (  2ما يصل إلى أربعة ممثلين ؛ اثنان ) -  فريق القيادة

 عضو فريق طالب ما قبل الكلية مسؤول عن تشغيل الروبوت والتحكم فيه  -  طالب

 .خاللها بتشغيل الروبوت الخاص بهم الطالب فترة المباراة التي تبلغ دقيقتين والتي يقوم   -  الطالبالفترة التي يتحكم فيها  

للتحكم في الروبوت الخاص بهم أثناء المباراة. تم سرد وصف مفصل   فريقالاألجهزة والبرامج التي يتم توفيرها أوالً والتي يستخدمها  -  منطقة الالعب

 عن بعد  – 1في دليل اللعبة الجزء   الالعبلمحطة 

 .الالعبآخر ثالثين ثانية من فترة الدقيقتين التي يتحكم فيها  -  المباراة نهاية 

والتي تتزامن مع بداية الصوت  تحكم الطالب  لفترة  0:00الذاتي أو  التحكملفترة  2:00إلى  الوقتاللحظة التي يصل فيها عداد  -  السابقة الفترة نهاية 

 .الذي يشير إلى نهاية الفترة
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عد. تشمل األنشطة النموذجية التي يقوم بها  األشخاص الذين يختارهم الفريق للمساعدة في إجراء مباراة رسمية للمنافسة عن بُ  -  الموظفون الميدانيون

وتشغيل نظام  الموظفون الميدانيون إعداد حقل اللعب للمباراة ، وضبط عدد الحلقات المختارة عشوائيًا ، واسترداد الحلقات ، وتتبع نقاط المباراة ، 

 أثناء اإلعداد المسبق للمباراة. قد يقوم شخص واحد بعدة أدوار.  فريقالالتسجيل القائم على السحابة ، وتقديم المساعدة الفنية حسب الحاجة إلى  

ليكونوا موظفين  فريقاعضاء ال ، يتم تنفيذ هذه األنشطة من قبل متطوعين مدربين. قد تختار الفرق أي شخص باستثناء  الرسمية  في المسابقة التقليدية 

. على سبيل المثال ، يجب أن يكون الشخص الذي يسجل المباراة قادًرا على استدعاء  ميدانيين. تتطلب بعض أدوار الموظفين الميدانيين معرفة متخصصة

 .القواعد والعقوبات في الوقت الفعلي أثناء مشاهدة مباراة رسمية

 . المطاطي   والبط   والمكعبات الكرات الشحن من  تتكون عناصر –  عناصر الشحن 

 ( 20جرام(. الكمية: عشرين )  33.5أونصة. )  1.18مم( ، الوزن:  69.9بوصة )  2.75كرات قطرها  -  الكراتأ( 

 : المكعبات( أنواع من 4مم(. هناك أربعة ) 50.8بوصة ) 2 -  المكعبات ب( 

 ( 2جرام(. الكمية: اثنان ) 50.5أونصة ) 1.79  -التحميل المسبق   ..  1

 ( 13جرام(. الكمية: ثالثة عشر )  50.5أونصة )  1.79  -. خفيف  . 2

 ( 10جرام(. الكمية: عشرة ) 93.1أونصة )  3.28  -. متوسطة  . 3

 ( 5جرام(. الكمية: خمسة )  135.4أونصة. )  4.78  -. ثقيل  . 4

جرام(. الكمية:   15.8. )أونصة  0.56ملم( ، الوزن:   50.8ملم ×  50.8ملم ×  54.0بوصة ) 2.0بوصة ×   2.0بوصة ×   2.125 - المطاطيالبط ج(  

 ( 10عشرة ) 

 .  انسانأي عنصر يتفاعل معه روبوت أو العب  -  صر اللعبة اعن

 دفع أو نقل عنصر أو أكثر من عناصر التسجيل إلى الموقع أو االتجاه المطلوب   -  اإلطالق

هو داخل  )أي في الزاوية اليمنى ألرضية اللعب( لحد المنطقة المحددة  يتم رؤيته بطريقة رأسيه علوية  الكائن الذي -  بالكامل في )تماًما من الداخل(

لحد منطقة محددة هو داخل المنطقة تماًما. عنصر الحدود )شريط ، جدار ، عالمات ،   العلويالمنطقة. الكائن الذي يقع بالكامل داخل االمتداد الرأسي 

 .إلخ( هو جزء من المنطقة ألغراض تحديد الداخل والخارج ، ما لم ينص على خالف ذلك

نتيجة ليست إستراتيجية مخططة وليست نتيجة متوقعة ألفعال مستمرة أو متكررة. ال تعتبر إجراءات الروبوت غير القسرية أو غير   -  غير مقصود 

 .المتوقعة المستندة إلى أوامر البرنامج غير مقصودة 

 .نتيجة ال تؤثر على التسجيل أو اللعب -  غير منطقي

 ومحطة التحالف.   ميدان اللعب الواقعة بين حدود ميدان اللعب المنطقة غير المميزة خارج -  التحميل  منطقة

لمدة دقيقتين بإجمالي وقت يبلغ دقيقتين وثالثين  الالعبالذاتي مدتها ثالثون ثانية متبوعة بفترة يتحكم فيها  التحكمتتكون المباراة من فترة  -  المباراة 

 .ثانية

 ق الطالب أي شخص يختاره الفريق لإلشراف على المباراة الرسمية واألفراد الميدانيين. ال يمكن أن يكون مدير المباراة جزًءا من فري  -  مدير المباراة

 .في منطقة محددةمهمة تسجيل النقاط لفترة ذاتية حيث يتم إيقاف الروبوت  -  اإلتجاهات 

( صور فريدة موضوعة على حدود ساحة اللعب والتي يمكن للروبوت استخدامها للتنقل في ساحة اللعب. تتم طباعة  3ثالث ) -  اإلتجاهات صورة 

باإلضافة إلى  ملم(. للحصول على مواقع مفصلة ، يرجى االطالع على دليل اإلعداد الميداني الرسمي ،  297ملم ×    210) A4 الصور على ورق بحجم 

 .لمواقع الصور العامة F الملحق

 .غير متصل جسديًا أو مدعوًما بجسم أو سطح أو ما إلى ذلك. كما يتم اعتبار الكائنات التي تم إيقاف تشغيلها معطلة تماًما -  إيقاف التشغيل

ا إلى ذلك مدعوًما جزئيًا على األقل قيد التشغيل. الكائن يعتبر الكائن الذي يكون على اتصال جسديًا مع كائن أو سطح أو م -  تشغيل / تشغيل بالكامل 

 .المدعوم بالكامل بواسطة كائن أو سطح آخر وما إلى ذلك قيد التشغيل بالكامل

 .الكائن الذي لم يعبر إلى أي جزء من منطقة محددة هو خارج المنطقة  -  خارج

 .الحالة التي يكون فيها الروبوت ساكنًا -  إصطفاف

نتيجة المفروضة على انتهاك قاعدة. عندما تحدث عقوبة ، سيتم خصم النقاط من النتيجة. يتم تحديد العقوبات بشكل أكبر في العقوبات  ال -  العقوبة

 .( نقطة(30( نقاط( والعقوبات الكبرى )ثالثين )10الصغرى )عشر ) 

يث توجد عناصر اللعبة ، ويلعب الروبوت المباريات. هناك م( وح 2.44م ×   3.66أقدام )  8قدًما ×   12المنطقة التي تتضمن حقل   -  ساحة اللعب

 .نسختان رسميتان متكافئتان من ساحة اللعب: األحمر واألزرق ، وهما صورتان متطابقتان لبعضهما البعض

 خط مسّجل أو جدار يشير إلى المنطقة التي يعمل فيها الروبوت   -  حدود مجال اللعب

اللعبة أو ميدان اللعب الذي يؤثر على طريقة اللعب أو إجراء يتسبب في إلحاق الضرر بإمكانية اللعب لعنصر   تغيير مادي لعنصر -  ضرر ميدان اللعب

 .اللعبة أو ميدان اللعب

 .السطح العلوي للمنطقة داخل حدود ميدان اللعب -  أرض الملعب 
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االتصال غير المقصود بعناصر اللعبة أثناء تحرك الروبوت في ميدان اللعب والذي ال يوفر أي مزايا إضافية بخالف التنقل   -  إتصال غير مقصود 

 الميداني.

ه( ،  الكائن في حيازة الروبوت ، إذا كان الروبوت يتحرك أو يغير اتجاهه )على سبيل المثال ، يتحرك لألمام ، يدور ، يتراجع ، يدور في مكان  -  الحيازة 

 روبوت.  يظل الكائن في نفس الموضع تقريبًا بالنسبة إلى الروبوت . تعتبر األشياء الموجودة في حيازة الروبوت خاضعة للتحكم ، وهي جزء من ال

 .الذاتي التحكمأثناء اإلعداد المسبق للمباراة بحيث يلمس الروبوت أو يمتلكه الروبوت في بداية فترة  فريقالعنصر اللعبة الذي يضعه  -  التحميل المسبق

 .عن بُعد -  1لعبة الجزء  من دليل ال  7أي آلية تم إنشاؤها للمنافسة في تحدي اللعبة وتتوافق مع قواعد الروبوت الموضحة في القسم   -  الروبوت

والوقوف في مناطق معينة من ملعب اللعب. عناصر التسجيل   تسجيل النقاط يربح الروبوت النقاط من خالل التفاعل مع عناصر  -  التسجيل / النتيجة 

 .4.6أو  4.5التي ال تزال على اتصال مع الروبوت ليس لها قيمة نقاط ، ما لم ينص على خالف ذلك في القسم  

 .: يعتبر اإلنجاز قد تم تسجيله لحظة اكتماله بنجاح ، أي استيفاء جميع المعاييرمباشرسجل 

 العناصر التي يتالعب بها الروبوت لكسب نقاط لفريقه. عناصر التسجيل  -  عناصر التسجيل

الشحن. تقع وحدة  عناصر يمكن للروبوت وضع  سم( حيث   57.8سم ×    57.8بوصة )  22.75بوصة ×  22.75مساحة تقريبية  -  التخزين  منطقة

 التخزين في اتجاه جانب الجمهور في ساحة اللعب. 

يتم دعم الكائن )مثل الروبوت ، عنصر التسجيل ، عنصر اللعبة ، إلخ( بواسطة كائن آخر إذا كان الكائن الثاني يحمل   -  دعم / مدعوم / مدعوم بالكامل

 .الثاني يحمل كل وزن الكائن األول ، فإنه مدعوم تماًما من الكائن الثانيعلى األقل بعًضا من وزن الكائن األول. إذا كان الكائن 

  FIRST الموجهون والداعمون والطالب في سن ما قبل الكلية المنتسبون إلى كيان مسجل في  -  الفريق 

جزء مصمم ومصنع من قبل الفريق يمكن استخدامه في المباراة. يوجد تعريف مفصل لعنصر شحن الفريق باإلضافة إلى قواعد   -  عنصر شحن الفريق 

 األحداث البعيدة.  -  1البناء في دليل اللعبة الجزء 

 .ملم(  609.6ملم ×  609.6بوصة ) 24بوصة ×  24سجادة مطاطية رغوية تقريبية مقاس   -  البالط 

سم( من ميدان اللعب يحدها من الجانبين شريط أبيض وجانبين  110.5سم ×    110.5بوصة ) 43.5بوصة ×  43.5مساحة تقريبية  -  ودع منطقة المست

 بحدود ميدان اللعب. 

 إلزالة قطعة شحن من المستودع ، يجب أن يقوم الروبوت بالتسلسل التالي:  -  تشغيل المستودع 

 أ( ابدأ بالكامل خارج المستودع ، ثم

 ثمالقيادة بالكامل في المستودع ، ب( 

 ( ، ثم1ج( اجمع قطعة شحن واحدة ) 

 الشحن الذي تم جمعه. عنصرد( القيادة بالكامل خارج المستودع مع 

 

الفريق  تنطبق التحذيرات على الفريق بأكمله. ليس للتحذيرات أي تأثير على نقاط الفرق. سيتم احتساب اإلجراءات الفردية لعضو واحد في  -تحذير 

 كتحذير للفريق بأكمله. 

 

 اللعب  كيفية 4.5
 

تتكون المباريات من عدة فترات يبلغ مجموعها دقيقتين وثالثين ثانية. هناك  ،بعض خطوات إعداد الروبوت األساسية   فريق القبل بدء المباراة ، ينفذ 
 .اسم نهاية اللعبة الالعب . يُطلق على آخر ثالثين ثانية من فترة التحكم في الالعبمدتها ثالثون ثانية ، تليها فترة دقيقتين يتحكم فيها  التحكمفترة ذاتية 

 

 قبل المباراة 4.5.1
 

 أعاله الموظفون الميدانيون بإعداد ميدان اللعب كما هو موضح في الشكل  يقوم  (1
 

 . الفريق ( في موقع بدء الروبوت للتحميل المسبق بواسطة 1التحميل المسبق واحد ) مكعب أ( يتم وضع 
 ستودعالثقيل( في الم المكعب ، المتوسط  المكعبالخفيف ،  المكعب ،  الكرات )  ةالشحن المتبقي عناصر ب( يتم وضع 
 في موقع البداية.  محور الشحن ج( يتم وضع 

 على النحو التالي: مطاطي  ( بط 10د( توضع عشرة )
 في حالة مالمسة للسطح الرأسي الخارجي   ةالدائري  القطعة ( على  1يتم وضع بطة واحدة ).. 1
 ( على كل رمز شريطي مركزي.  1. يتم وضع بطة واحدة ).2
 التحميل.  منطقة. يتم وضع البط المتبقي في .3
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 فريق بإعداد الروبوت الخاص بهم في ميدان اللعب بالقيود التالية: ال( يقوم 2
 

 أ( موقع البدء 
 فريق موقع بدء الروبوت الخاص بهم. ال. يختار .1
 التحميل المسبق الخاص به بالكامل داخل حدود ميدان اللعب.  ومكعب . يجب وضع الروبوت .2

 فريق الروبوت الخاص بهم ، في أي اتجاه ، مالمًسا حدود ميدان اللعب المجاور لمحطة التحالف الخاصة بهم. ال. يجب أن يضع .3   
 من أي مكان غير مكان البدء . ال يمكن أن يبدأ الروبوت .4
 (  1واحد بالضبط ) لمكعبيجب أن يقوم الروبوت بالتحميل المسبق  -حن المحّمل مسبقًا  ب( الش

 لفريق الذي يعتزم استخدام عنصر شحن الفريق الخاص به خياران: ليتوفر  -الفريق  الخاص ب شحن الج( عنصر 
 التحميل ، أو  منطقة . يمكن وضع عنصر شحن الفريق في .1
 التحميل.  منطقة . يمكن وضع عنصر شحن الفريق على الرمز الشريطي للمركز المقابل مع نقل البطة إلى .2

 الخاص بهم من أجل:  Android Stationفرق جهاز التستخدم  - د( وضع التشغيل 
 ات. وضع التشغيل المستقل. إذا لم يكن لدى الفريق وضع التشغيل المستقل ، فيمكن تخطي هذه الخطو  تحديد. .1
 . يجب أن يظل جهاز ضبط الوقت ذو الثالثين ثانية ممّكنًا..2
 "التهيئة".  Driver Station. اضغط على زر .3
لفرق أن تلمس محطات السائق أو وحدات التحكم الخاصة بها حتى تنتهي الفترة الذاتية ، باستثناء بدء برنامجها المستقل بلمسة واحدة  ل. ال يجوز .4

 باستخدام عداد مدمج مدته ثالثون ثانية.  Android Stationلشاشة جهاز 
 

 ( بمجرد أن يعطي مدير المباراة إشارة كاملة لإلعداد: 3
 

 فريق بعد اآلن بلمس الروبوت الخاص بهم حتى نهاية المباراة.الأ( قد ال يقوم 
 Driverفريق لمس محطات القيادة أو وحدات التحكم الخاصة بهم حتى انتهاء فترة الحكم الذاتي. تشمل االستثناءات من ذلك استخدام لب( ال يجوز ل

Station  .لبدء برنامجهم المستقل أو تعطيل الروبوت الخاص بهم وفقًا لتعليمات الحكم 
( تكوينات كما تم اختيارها بواسطة  3يون بترتيب الحقل عشوائيًا في واحد من ثالثة )ج( بعد اكتمال عملية إعداد الروبوت ، سيقوم الموظفون الميدان 

 نظام التسجيل أو رمي النرد  
 فريق. السيحاول الموظفون الميدانيون الحفاظ على اتجاه عنصر شحن الفريق حيث تم وضعه في الميدان بواسطة  (د
 

 مرحلة التحكم الذاتي 4.5.2
( ثانية حيث يتم تشغيل الروبوت فقط من خالل تعليمات مبرمجة مسبقًا. ال يُسمح للفريق بالتحكم في سلوك  30ذاتي تبلغ ثالثين ) تحكمتبدأ المباراة بفترة 

  التحكمل فترة الذاتي. يتم وضع محطة السائق في مكان عدم التدخل خال التحكمالروبوت من خالل محطة السائق أو أي إجراءات أخرى خالل فترة 
ببدء تشغيل الروبوت الخاص بهم بأوامر   Drive Teamالذاتي بحيث يتضح أنه ال يوجد تحكم بشري في الروبوت. االستثناء الوحيد هو السماح لفريق  

 . يجب أن يستخدم الفريق المؤقت الذي يبلغ مدته ثالثين ثانية.Driver Station"بدء" الصادرة على شاشة لمس  
  Android Stationباستخدام جهاز  Robot startفريق أمر الالذاتي. قد يصدر  التحكمتنازلي من قبل الموظفين الميدانيين ، تبدأ فترة بعد العد ال

   وبةلفريق لعقالخاص بهم لتشغيل وضع التشغيل الذاتي الذي تمت تهيئته أثناء إعداد ما قبل المباراة. قد يؤدي عدم االلتزام بهذا اإلجراء إلى تعرض ا
 القطعة الدائرية  الفريق فيالخاص ب شحن ال أو عنصر  المطاطي  لفريق وضع البط ل خالل فترة الحكم الذاتي ، ال يجوز 

 

 

 يتم تسجيل النقاط لإلنجازات التالية: 
 ( نقاط. 10عشر ) ةالدائري  على القطعة المعبأة مسبقًا  المطاطية  تسليم البطة  يحصل  -  القطعة الدائرية( 1
 -   اإلصطفاف( 2

 ( نقاط. 3التخزين ثالث )  منطقة في  المتوقف الروبوت  يحصل أ( 
 ( نقاط. 6ست )على   يحصل التخزين ،  منطقة ب( روبوت متوقف تماًما في 

 ( نقاط. 5المستودع خمس ) منطقة الروبوت المتوقف في  يحصل ج( 
 ( نقاط. 10المستودع عشر )منطقة الروبوت المتوقف تماًما في  يحصل د( 

 نقاًطا على النحو التالي:  عناصر الشحنالروبوت الذي يضع  يحصل  -  الشحن( 3
 (. 2التخزين نقطتين ) منطقةشحن موضوع بالكامل في   عنصركل  يحصل أ( 

 ( نقاط. 6، بغض النظر عن المستوى ، ست )  محور الشحن شحن موضوعة بالكامل على  عنصر كل  يحصلب( 
الذي يتوافق مع   3أو   2أو   1محور الشحن  الُمحّمل مسبقًا على مستوى  مكعبه( نقاط إضافية لوضع 10الروبوت عشر )  يحصل -   المكافأة المستقلة( 4

( فقط لوضعه لصندوق التحميل المسبق الخاص به  1ة ) الروبوت مكافأة واحد يحصل (. قد 3، رقم  2، رقم   1موقع الرمز الشريطي المحدد عشوائيًا )# 

 بشكل صحيح. 
 ( نقاط 10عشر )على    يحصلأ( الروبوت الذي يستخدم البطة الموضوعة مسبقًا للكشف عن المستوى الصحيح 

 ( نقطة. 20عشرين )على   يحصل للكشف عن المستوى الصحيح عنصر الشحن الخاص بالفريق ب( الروبوت الذي يستخدم 
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 فترة تحكم الالعب  4.5.3
" إلعداد محطة السائق الخاصة بهم لبدء فترة  go-1-2-3( ثواٍن باإلضافة إلى العد التنازلي "5فريق خمس )المباشرة بعد نهاية فترة الحكم الذاتي ، أمام 

  Driver Stationفريق على زر بدء  ال، ويضغط  الالعب " ، تبدأ الفترة التي يتحكم فيها go. عند كلمة العد التنازلي "الالعب ثانية التي يتحكم فيها  120

 الستئناف لعب المباراة. 
 :   الالعبحتى نهاية اللعبة. يتم تسجيل المهام التي يتحكم فيها  ة الدائري  القطعة ،  ال يتم تدوير  الالعب خالل الفترة التي يتحكم فيها 

 -   الشحن( 1
 (. 1التخزين نقطة واحدة ) منطقة شحن مسجلة بالكامل في   عنصركل  يحصل أ( 

( نقاط لكونها على المستوى رقم  4، وأربع ) 1( لكونها تماًما في المستوى رقم 2نقطتين ) محور الشحن في   تسجيلهشحن تم  عنصر كل  يحصلب( 

 . 3( نقاط تماًما على المستوى   6بالكامل وست ) 2
 

 قترة نهاية اللعبة  4.5.4
أثناء   الالعباسم نهاية اللعبة. ال يزال من الممكن إجراء تسجيل النقاط الذي يتحكم فيه  الالعب يُطلق على آخر ثالثين ثانية من الفترة التي يتحكم فيها 

 المباراة النهائية.
 بة النهائية ، ، التي بدأت قبل بدء اللع محور الشحن وموضع التوازن في  الروبوت مهام إنهاء اللعبة ، باستثناء موقف 

 يتم تسجيل مهام إنهاء اللعبة  
أرضية الملعب  Play Field Floorلعبة   فريق إلى اليتم تسليم كل بطة أو عنصر شحن  -  الفريق  الخاص شحن الو عنصر  المطاطي  تسليم البط  ( 1

 ( نقاط. 6ست ) تحصل 
 ( نقاط. 10متوازنًا ، يتلقى الفريق عشر ) محور الشحن إذا كان  -  حالة مركز الشحن ( 2
 -   الروبوتوقوف ( 3

 ( نقاط. 3المستودع ثالث )منطقة في  المتوقف الروبوت  يحصل أ( 
 ( نقاط. 6المستودع ست ) منطقة بالكامل في  المتوقف الروبوت  يحصلب( 

( نقطة. تعتبر عناصر  15خمس عشرة ) رأس محور الشحن الخاص بالفريق يربح عنصر شحن الفريق المدعوم بالكامل من قبل   -  األقصى  الحد( 4

 شحن الفريق الذي حصل على نقاط واحدة هي الحد األقصى لتحقيق الحد األقصى للنقاط  
 

 ما بعد المباراة 4.5.5
لخاص به. يجب أن يعيد  إلى الدخول إلى ميدان اللعب واسترداد الروبوت ا فريقلبعد المباراة ، سيُنهي العاملون الميدانيون النتيجة. سيشير مدير المباراة ل 

يمتلكها الروبوت إلى ميدان اللعب. سيقوم طاقم إعادة تعيين ساحة اللعب بإعداد ميدان اللعب للمباراة  عناصر شحن أو عناصر اللعبة التيأي  فريقال
 .التالية

 

 نقاط الجزاء  4.5.6
العقوبات الكبرى  في كل مرة. تطرح   ( نقاط10العقوبات الصغرى عشر )يتم خصم نقاط الجزاء من نتيجة الفريق المخالف في نهاية المباراة. تطرح 

 .في كل مرة  ( نقطة30ثالثين ) 
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 لمباراة لمخطط انسيابي    4.5.7
 واإلجراءات التي تم اتخاذهايوضح الشكل التالي تدفق المباراة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل ما قبل المباراة 

وضع  
الروبوت  
 على الملعب 

تحديد وضع  
التحكم عن  

 بعد

عمل التوزيع  
 العشوائي  

 
3 2 1   

GO 

 
بدء فترة  

 التحكم الذاتي 

انتهاء فترة  
 التحكم الذاتي 

يجب على  
الروبوت  

 الوقوف لوحده 

التحضير لبدء  
مرحلة التحكم  
 من خالل الطالب 

تحديد وضع  
التحكم عن  
عن طريق  

 الالعب 

الضغط على  
 رز ابدأ 

 
3 2 1   

GO 

استخدام  
محطة  

 الالعب للبدء

انتهاء فترة  
التحكم عن  
 طريق الالعب 

الضغط على  
انتظار اشارة   زر إيقاف 

 اعادة التعيين

الحصول على  
الروبوت من  

 الملعب 

إعادة  
عناصر  
 الملعب 

الخروج من  
 المنطقة 

 فترة التحكم الذاتي 

الالعب فترة تحكم   
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 قواعد اللعب  4.6
 

القواعد األخرى التي يجب االنتباه إليها هي  .(<# GS>) الخاصة باللعبة، والقواعد  (<# G>) ، والقواعد العامة (<# S>) طريقة اللعب مقيدة بقواعد السالمة

. قد يؤدي انتهاك القواعد إلى عقوبات و / أو استبعاد الفريق المخالف من  عن بعد األحداث  –  1قواعد الروبوت وقواعد البطولة المحددة في دليل اللعبة الجزء  

  لها األسبقية  السالمةإذا كانت القواعد متعارضة ، فإن قواعد ما لم ينص على خالف ذلك على وجه التحديد.  المباراة. تنطبق القواعد على جميع فترات اللعب 
 على جميع القواعد والقواعد الخاصة باللعبة لها األسبقية على القواعد العامة.  

 
فرق المتنافسة عن بُعد. تمت إزالة هذه القواعد من هذا الدليل ؛ ومع ذلك  ، ال تنطبق على الالرسميةاألحداث التقليدية  - من دليل اللعبة  2توجد قواعد في الجزء 

 .لفردي، تم االحتفاظ بترقيم القواعد كما هو من أجل االتساق. قد تحتوي القواعد المتبقية على تعديالت حسب االقتضاء لممارسة لعبة الروبوت ا

 
 

 قواعد السالمة   4.6.1
 

<S1>  إذا تم اعتبار تشغيل الروبوت في أي وقت غير آمن أو أضر بملعب اللعب ، فقد يتم تعطيل الروبوت   -  غير آمن أو ضرر بميدان اللعب   روبوت

 .المخالف
 

<S2>   ن اللعب.  ألسباب تتعلق بالسالمة ، ال يجوز ألي جزء من الروبوت االتصال بأي شيء خارج حدود ميدا -  امتداد الروبوت خارج حدود ميدان اللعب

 .للحصول على وصف كامل لحدود ميدان اللعب 4.4سيتم تقييم عقوبة كبرى في كل مرة. راجع تعريفات اللعبة في القسم  

 
 

 القصد من هذه القاعدة هو التمديد اآلمن أو غير المقصود للروبوت خارج حدود ميدان اللعب.
 4.6.3استثناء ما تسمح به القواعد الخاصة باللعبة المدرجة في القسم  ال يُسمح بتمديد الروبوت المتعمد خارج ميدان اللعب ، ب

 
 

<S3>  واقيًا معتمًدا للعين وأحذية بأصابع مغلقة وظهر مغلق فريق اليجب عدم لعب المباريات حتى يرتدي جميع أعضاء  -  معدات السالمة. 
 

 قواعد اللعبة العامة   4.6.2
 

<G1>  الذاتي ، سيظل الروبوت في حالة عدم التدخل. لن يدخل الموظفون   التحكمفي نهاية فترة  -  الالعب الذاتي إلى الفترة التي يتحكم فيها  االنتقال

ج إشارات مرئية  . ستوفر شاشة نظام تسجيل النتائ الالعب الذاتي إلى الذي يتحكم فيه  التحكمالميدانيون الحقل ولن يلمسوا الروبوت في الحقل أثناء االنتقال من 
ثواٍن ، سيكون هناك عد   5الخاصة بهم. بعد  الالعبثواٍن اللتقاط وإعداد محطة  5 فرقالالخاصة بهم. سيكون أمام  الالعبيناللتقاط محطات  فرق لوصوتية ل

 .الالعبوستبدأ فترة المباراة التي يتحكم فيها  go 1- 2- 3تنازلي 
 

<G2>   في  الذاتيأو   الالعبسيتم تتبع النتائج من قبل الموظفين الميدانيين طوال فترات المباراة التي يتحكم فيها  -  اراة التصديق على النتيجة في نهاية المب .

راة بعد تسجيل النتيجة  نهاية المباراة ، سيتم اعتماد النتيجة النهائية في أسرع وقت ممكن. لن يؤدي التغيير في حالة عنصر اللعبة أو الروبوت في نهاية المبا
 .خاصة باللعبة النهائية إلى تغيير النتيجة المسجلة بالفعل. لن يتم إعادة احتساب عناصر التسجيل في نهاية المباراة ما لم يتم تحديدها بواسطة قاعدة 

 
<G4>   ند تحديد موقع الروبوت  التي يتحكم فيها الروبوت أو يمتلكها هي جزء من الروبوت إال ع تسجيل النقاطعناصر  -  معالجة الروبوت لعناصر التسجيل

 .أو تحديده بطريقة أخرى بواسطة قاعدة خاصة باللعبة

 

 على سبيل المثال: إذا كان الروبوت يمتلك عنصر تسجيل ، 

 وفقط عنصر التسجيل هذا يكسر مستوى منطقة التسجيل ، فإن الروبوت ال يتلقى نقاًطا لوجوده في تلك المنطقة 

 

 

 

<G5>   يربح الروبوت أو عناصر التسجيل الموجودة في منطقتين أو أكثر من مناطق   -  أو عناصر التسجيل في مجالين أو أكثر من مناطق التسجيل الروبوت

لهذه القاعدة  متساوية ، يتم احتساب إنجاز واحد فقط على أنه تم تسجيله. يمكن تحديد استثناءات  التسجيل نقاًطا فقط لتحقيق أعلى قيمة. إذا كانت قيم اإلنجاز
 .( أو في القواعد الخاصة باللعبة4.5العامة في قسم اللعب )
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<G6>   الروبوت المعاق غير مؤهل للتسجيل أو ربح النقاط أو تكبد عقوبات للفترة المتبقية من المباراة. القواعد الخاصة باللعبة   -  أهلية روبوت معطل

 .لها األسبقية على قاعدة اللعبة العامة هذه 4.6.3المدرجة في القسم 
 

<G7>   مم(. يجب على الفرق   25.4بوصة )  1.0 - وتات قد تختلف بقدر +/سيبدأ حقل اللعب وعناصر اللعبة كل مباراة بتفا  -  لعب التسامح في الملعب

 .تصميم الروبوتات الخاصة بهم وفقًا لذلك

 
 

 وافعل ذلك بنفسك من المتوقع أن يتم تصنيع وتجميع وإعداد حقول اللعب وعناصر اللعبة باستخدام 
 بوصة هو استيعاب  1.0 - معايير عالية لدقة األبعاد والموقع. القصد من التفاوت السخي +/

 التغيرات غير المقصودة في الحجم والموقع التي قد تحدث. التسامح ليس عذرا عن الدقة المتعمدة أو غير الدقيقة في البناء أو اإلعداد 
 
 
 

<G8>   بمجرد البدء ، ال يتم إيقاف المباريات مؤقتًا أو إعادة تشغيلها -  المباراة إعادة تشغيل. 
 

<G9>  قد يُحكم على تصرفات الروبوت التي تنتهك إحدى القواعد بأنها غير منطقية وغير مقصودة ، ولن يتم معاقبتها -  غير منطقيغير مقصود و. 
 

<G10>    عناصر التسجيل في منطقة التسجيل التي تكون على اتصال أو يتحكم فيه الروبوت لمنطقة التسجيل لها   -  عناصر التسجيل عند االتصال بالروبوت

والتي تسمح لجهة اتصال الروبوت مع عناصر التسجيل لها األسبقية على قاعدة   4.6.3رية. القواعد )القواعد( الخاصة باللعبة المدرجة في القسم قيمة صف

 .اللعبة العامة هذه
 

<G11>  واحد  انسانومدرب واحد والعب  طالبينما يصل إلى   فريقال يجب أن يشمل  - الفريق. 
 

<G12>  الدخول إلى ميدان اللعب ألي سبب بخالف وضع الروبوت الخاص بهم أو استرداده. يتم تقييم  فريق الال يمكن ألعضاء  -  إلى ميدان اللعب  الوصول

 العقوبة البسيطة لمخالفة هذه القاعدة 
 
 

 

 .انيين قبل بدء المباراةإذا شعر الفريق أن ملعب اللعب لم يتم إعداده بشكل صحيح ، فيجب على الفرق إخطار العاملين الميد

 

 

<G13>    قبل المباراة. بعد إعداد الروبوت في ساحة   4.5.1في بداية المباراة ، يجب إعداد الروبوت في ميدان اللعب وفقًا للقسم  - وضع الروبوت قبل المباراة

 .االنسانداخل محطة التحالف أو محطة الالعب  فريقالاللعب ، يجب أن يقف 
 

<G14>  ملم( في   457.2بوصة ) 18ملم( في   457.2بوصة ) 18قبل بدء المباراة ، يجب أال يتجاوز حجم الروبوت في موقع البداية   -  حجم بدء الروبوت

. قد يمتد عنصر التسجيل المحّمل مسبقًا خارج قيد  4.6.3القسم  ملم( ما لم يُسمح بخالف ذلك أو مقيدة بقواعد خاصة باللعبة مفصلة في  457.2بوصة ) 18

 .تشغيل حتى يتم استيفاء قيد حجم بدء الروبوتالمم(. يجب أال يبدأ  457.2بوصة )  18حجم  
 

 .4.6.3بعد بدء المباراة ، قد يمتد الروبوت في أي بُعد ما لم يكن مقيًدا بالقواعد الخاصة باللعبة المفصلة في القسم 
 

<G15>  بمحاذاة الروبوت الخاص به أثناء اإلعداد المسبق للمباراة إذا فعلوا ذلك مع المكونات القانونية التي تشكل   فريقالقد يقوم  -  إعداد / محاذاة الروبوت

ًضا بمحاذاة الروبوت عن  أي  فريقالملم( حجم القيد. قد يقوم عضو واحد من  457.2بوصة )  18جزًءا من الروبوت ويمكن إعادة ضبطها لتكون داخل مكعب  

 .دةطريق البصر إذا كان بجوار الروبوت وال يؤدي عملهم إلى تأخير بدء المباراة. سيتم تقييم العقوبة البسيطة للفريق لمخالفتها هذه القاع
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<G16>   في محطاتهم   االنسانوالمدرب والالعب  الطالب أثناء المباراة ، يجب أن يظل  -  االنسانمحطة التحالف ومحطة الالعب 

سالمة  أ( سينتج عن أول خروج من المحطة تحذير ، مع أي حاالت تالية أثناء المباراة ستؤدي إلى عقوبة طفيفة. إن ترك المحطة ألسباب تتعلق بال
 .لن ينتج عنه تحذير أو عقوبة

 
أال يعيق رؤية الموظفين الميدانيين الذين   االنسان. يجب على الالعب االنسانمكان في محطة التحالف ومحطة الالعب   في أي  فريق الب( قد يكون 

 .سجلوا المباراة

 
 

 من مغادرة المحطة المخصصة لهم أثناء المباراة للحصول على ميزة تنافسية.   فريقالالهدف من هذه القاعدة هو منع أعضاء 
 ، االنتقال إلى جزء آخر من الملعب لمشاهدة أفضل ، والوصول إلى الملعب ،  على سبيل المثال 

 وما إلى ذلك ، ببساطة ، ال يعتبر كسر مستوى المحطة أثناء لعب المباراة بمثابة عقوبة.  
 .السترداد الحلقات  االنسانمحطة الالعب  االنسانمن المعقول أن يترك الالعب 

 
 
 

 

<G17>   يجب تصميم الروبوت للسماح بإزالة عناصر اللعبة بسهولة من الروبوت بعد المباراة. يجب أيًضا أن يكون الروبوت   -  الروبوت بعد المباراة إزالة

 .من ميدان اللعب دون اإلضرار بملعب اللعب. سيتم تقييم عقوبة بسيطة النتهاك هذه القاعدة االزالةقادًرا على 

 

 القاعدة هو إزالة الروبوتات في الوقت المناسب من ميدان اللعب بعد المباراة. الهدف من هذه 

 بإعداد الروبوتات الخاصة بهم لمباراة ، وإزالتها من ساحة اللعب بعد ذلك ، بأمان وسرعة.   فريق المن المتوقع أن تقوم 

 ادة تعيين حقل اللعب.  التي تؤخر عن قصد أو عن غير قصد بداية المباراة أو إع الفرقال يُسمح بجهود 

 :تشمل األمثلة على سبيل المثال ال الحصر 

 .عدم الخروج من ميدان اللعب بمجرد إرشاد الموظفين الميدانيين (1

 في الوقت المناسب  الالعبينعدم إزالة محطات  (2

 
 
 

<G18>  ( قبل بداية فترة المباراة عقوبة بسيطة. يتمتع الموظفون  الالعبيتلقى الروبوت الذي يبدأ اللعبة )فترة ذاتية أو يتحكم فيها  -  بدء اللعب مبكًرا
 .الميدانيون بخيار إصدار عقوبة كبرى بدالً من العقوبة الصغرى إذا كانت البداية المبكرة تؤدي إلى ميزة للفريق المخالف 

 
<G19>   ثانية" على جهاز 30الذاتي على زر "البدء بـ  التحكم من المتوقع أن يضغط الفريق المشارك في فترة  -  الذاتي  التحكمة لفترة البداية المتأخر 

Android  الذاتي. يتم فرض   التحكمفي موقع عدم التدخل دون تأخير عندما يشير الموظفون الميدانيون إلى بداية فترة   الالعبالخاص بهم ثم وضع محطة
داية إلى ميزة  بسيطة على مخالفة هذه القاعدة. يتمتع الموظفون الميدانيون بخيار إصدار عقوبة كبرى بدالً من العقوبة الصغرى إذا أدى التأخير في الب  عقوبة

 .للفريق المخالف 
 

<G20>   قصارى جهده   فريقال. يجب أن يبذل الالعبيجب أن يوقف الروبوت في نهاية فترات القيادة الذاتية وفترات التحكم في   -  متوقف في نهاية الفترة
فات الروبوت في نتيجة  إليقاف اللعب فوًرا عند بدء صوت نهاية الفترة. يتلقى الروبوت الذي لم يتم إيقافه عند انتهاء اللعبة ركلة جزاء طفيفة وال تحتسب تصر

 .العقوبة الصغرى إذا أدى التوقف المتأخر إلى ميزة )بخالف التسجيل( للفريق المخالف فريقه. يتمتع الموظفون الميدانيون بخيار إصدار عقوبة كبيرة بدالً من 
 

سجلة. إنجازات الروبوت  عناصر التسجيل التي تم إطالقها )ما لم يتم حظرها بواسطة القواعد الخاصة باللعبة( قبل نهاية الفترة مؤهلة ليتم احتسابها على أنها م
أو التي يتحكم    الذاتيةها ضمن نقاط الفترات ، ال يتم احتساب  الالعبالذاتي المعلنة وقبل بدء الفترة التي يتحكم فيها  التحكماألخرى التي تحدث بعد انتهاء فترة  

 .الالعبفيها 
 

<G21>  أو يتفاعل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الروبوت أو   فريق الالذاتي ، قد ال يتحكم  التحكمخالل فترة   -  التحكم في الروبوت أثناء فترة الحكم الذاتي
ت أثناء تشغيل الكود الذاتي ، إال في حاالت السالمة الشخصية أو سالمة المعدات. سيتم فرض  محطة القيادة الخاصة بهم. ال يُسمح باإليقاف المبكر للروبو

 .عقوبة كبرى على مخالفة هذه القاعدة
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<G22>   االتصال بملعب اللعب أو الروبوت أو أي عنصر لعبة )باستثناء  فريقالأثناء المباراة ، يُحظر على  -  بملعب اللعب أو الروبوت  فريقالاتصال
المسموح بها(. سينتج عن أول مثيل لالتصال تحذير ، مع أي حاالت تالية تؤدي إلى عقوبة بسيطة. لن يؤدي االتصال بملعب اللعب أو   االنسانأنشطة الالعب 

 ألسباب تتعلق بالسالمة إلى تحذير أو عقوبة  عنصر اللعبة أو الروبوت 
 
 

 
 

 على سبيل المثال ،
 يتم إطالق عنصر اللعبة من روبوت في ميدان اللعب ويصطدم عن غير قصد بأحد أعضاء الفريق في محطة التحالف   

 وينحرف مرة أخرى إلى الميدان. لن يتلقى الفريق عقوبة ألن عضو الفريق كان يحمي نفسه )السالمة(. ومع ذلك ،  
 .قع محدد في ملعب اللعب ، فقد يتم إصدار عقوبة للفريقإذا تم القبض على عنصر اللعبة نفسه و / أو توجيهه إلى مو 
 

 
 
 

<G23>   بواسطة برنامج يعمل على   الطالبيجب تشغيل الروبوت عن بُعد فقط بواسطة  -الالعب  أثناء فترة تحكم  فريقالمدرب  الالعب التحكم في محطة

تحذير ، مع أي حاالت تالية   Gamepad على سبيل المثال ، تشغيل روبوتال في . سينتج عن أول مثيل يتحكم فيه المدرب  د نظام التحكم في الروبوت الموجو

 Team Driver Station Android باالحتفاظ بجهاز  الطالب و / أو  فريقال، يُسمح لمدرب  الالعبتؤدي إلى عقوبة كبيرة. خالل الفترة التي يتحكم فيها 
 .معروضة على الشاشة ، والتهيئة ، والبدء ، واإليقاف ، و إعادة ضبط الروبوتوالتفاعل معه لتحديد وضع التشغيل ، وعرض المعلومات ال

 
<G24>  ال يجوز للروبوت فصل األجزاء عمًدا أثناء المباراة أو ترك اآلليات في ميدان اللعب ما لم تسمح به   -  فصل الروبوت عن األجزاء بشكل متعمد

المتعمد لجزء ما هي  قاعدة خاصة باللعبة. ال تعتبر عناصر تسجيل النقاط التي تم حيازتها أو التحكم بها جزًءا من الروبوت لغرض هذه القاعدة. نتيجة الفصل 
ل مرة. سيحصل الروبوت على عقوبة طفيفة في كل مرة تتأثر فيها طريقة اللعب بالمكون أو اآللية المنفصلة عن عمد. تعتبر أجزاء  عقوبة بسيطة في ك 

 .الروبوت التي يتم تحريرها ولكنها تظل متصلة بواسطة حبل منفصلة ألغراض هذه القاعدة

 
 

 .بوت الرئيسي مكونًا منفصاًل وغير قانونيتعتبر المكونات المربوطة التي تتحرك بشكل مستقل عن الرو

 

 

<G25>  ال يجوز للروبوت أن يمسك و / أو يربط بأي عنصر لعبة ، أو بنية أخرى غير عناصر التسجيل ، ما لم   -مسك الروبوت ألي من عناصر الملعب

تج عن الحالة األولى تحذير بأي انتهاكات تالية أثناء البطولة تؤدي  . سين 4.6.3تسمح به على وجه التحديد القواعد )القواعد( الخاصة باللعبة المدرجة في القسم  

 .إلى عقوبة كبرى
 

<G26>  .إجراءات الروبوت التي تهدف إلى تدمير عناصر اللعبة أو إتالفها أو قلبها أو تشابكها ال تتماشى مع روح  -  التدمير ، الضرر، إلخ FIRST Tech 
Challenge  ها القواعد الخاصة باللعبة . قد يحدث بعض االنقالب والتشابك والضرر كجزء من طريقة اللعب العادية. إذا تم الحكم  وال يُسمح بها ما لم تسمح ب

 .متعمد ، فسيحصل الفريق على عقوبة كبرى على االنقالب أو التشابك أو الضرر على أنه 
 

<G27>   قد ال يقوم الروبوت بإزالة عناصر اللعبة عمًدا من ميدان اللعب أثناء المباراة. سيتم إرجاع عناصر اللعبة   -  إزالة عناصر اللعبة من ميدان اللعب

األهداف.    التي تقع عن غير قصد خارج ميدان اللعب إلى ميدان اللعب من قبل الموظفين الميدانيين في أقرب فرصة آمنة ومناسبة في مكان ال يسجل فيه
تمت إزالتها من ميدان اللعب في محاولة للتسجيل ال تخضع أيًضا لهذه العقوبة. الفريق الذي يزيل عن عمد عناصر اللعبة من ميدان اللعب  عناصر اللعبة التي 

سجيل  والتي تتناول إزالة عناصر ت  4.6.3سيتعرض لعقوبة طفيفة لكل عنصر لعبة تمت إزالته من حقل اللعب. القواعد الخاصة باللعبة المدرجة في القسم 

 .محددة من ميدان اللعب لها األسبقية على قاعدة اللعبة العامة هذه
 

<G29>  ال يجوز للروبوت استخدام عناصر اللعبة عن عمد لتخفيف صعوبة أي تسجيل أو نشاط لعبة أو    -  االستخدام غير القانوني لعناصر اللعبة

 .تضخيمهما. سيتم تقييم عقوبة كبرى في حالة انتهاك هذه القاعدة
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 قواعد خاصة باللعبة 4.6.3
 
<GS1 >4.6.2الحاالت التالية من طريقة اللعب هي استثناءات خاصة باللعبة من قواعد اللعبة العامة في القسم   - استثناءات القواعد العامة : 

 <. G22كاستثناء للقاعدة > ه التحميل في أي وقت أثناء المبارا منطقة فريق مع عناصر التسجيل في الأ( قد يتفاعل 
فريق أيًضا بوضع أو استرداد عنصر شحن الفريق الخاص بهم  البعد المباراة ، قد يقوم  ب( كجزء من وضع الروبوت قبل المباراة أو استرداد الروبوت 

 <. G12كاستثناء للقاعدة >
<GS3 > بمحور شحن التحالف فيما يلي القيود الموضوعة على الروبوت فيما يتعلق   -  محور الشحنقيود : 
مسموح به ولكن الحركة المتعمدة التي تؤثر على طريقة اللعب   االتصال الغير مقصود اللمس أو  . محور الشحنعن قصد بنقل  ال يجوز أن يقوم الروبوتأ( 

 تعتبر عقوبة كبرى. 
 وعنصر شحن الفريق المسجل.  وعناصر الشحن المسجلة الشحن  محور الشحن فقط من خالل وزن وموقع  محور  نقاطب( يتم تحديد 

 الشحن هذا غير متوازن.  محورؤدي إلى اعتبار الشحن في نهاية المباراة سي  بمحور. الروبوت الذي يتصل .1
<GS5 >  قيود الشحن  - 

تعتبر قد تمت إزالتها بالفعل   مسبقًا ةمحّمل الشحن بالنسبة لعناصر ال المستودع عمليات المستودع المحددة. منطقة أ( يجب أن تتبع البضائع التي يتم إزالتها من 
 من المستودع. 

 الشحن. كل انتهاك لهذه القاعدة سينتج عنه عقوبة بسيطة.  عناصر  المستودع لتسجيل منطقة ب( يجب أن يكون الروبوت بالكامل خارج 
<GS6من هذه   القطعة الدائريةعناصر التسجيل. تُستثنى البط أو عناصر شحن الفريق المتساقطة من )رمي( قد ال يتم إطالق   -  < إطالق عناصر التسجيل

 سارية(. وينتج عن كل مخالفة لهذه القاعدة عقوبة بسيطة.  < ب GS9> دة )اعتماًدا على الظروف ، قد تظل القاعدة القاع
<GS7 ال يجوز للروبوت:   -  القطعة الدائرية < قيود 
 وينتج عن كل مخالفة لهذه القاعدة عقوبة بسيطة.   القطعة الدائريةضع العناصر عمًدا على و أ( 

  عقوبةفورية لكل مخالفة  بسيطة  عقوبةفقط. سيتم تقييم  الرف الدائري . قد يتصل الروبوت بحافة للقطعة الدائريةباألسطح العلوية أو السفلية  االتصال ب( 
 ثوان من االتصال.  5إضافية لكل  بسيطة

 . يتم تقييم عقوبة بسيطة لكل مخالفة. على الرف الدائري   بعنصر تسجيل النقاط  االتصال ج( 
 

 
 
 
 
<GS8 (  1( كحد أقصى وعنصر شحن فريق واحد )1يجوز للروبوت التحكم أو امتالك عنصر شحن واحد ) -  < حدود التحكم / االمتالك لعناصر التسجيل

 في المرة الواحدة. 
عقوبة التحكم أو حيازة أكثر من الكمية المسموح بها  ،توجيهها أعلى من الحد المسموح به ب أ( يُسمح بالعبث في أي كمية من عناصر التسجيل ولكن ال يُسمح 

ثواٍن   5إضافية لكل عنصر تسجيل تتجاوز الحد األقصى  بسيطةفورية لكل عنصر من عناصر التسجيل فوق الحد باإلضافة إلى عقوبة  بسيطة هي عقوبة 
 يستمر فيها هذا الموقف. 

 يمتلك أكثر من الكمية المسموح بها. تي تم تسجيلها أثناء سيطرة الروبوت أو ب( سيتم تقييم عقوبة كبيرة لكل عنصر من عناصر التسجيل ال
 حد السيطرة / الحيازة.  الذي تم تسجيله بالفعل في منطقة نقاط تحالف الروبوت ال يُحتسب من عنصر الشحنج( 

يبدأ المباراة على الرمز الشريطي الخاص بهم ويظل على   الذاتي ، يعتبر اتصال الروبوت مع بطة فريقهم أو عنصر شحن الفريق الذي التحكمد( خالل فترة  
 اتصال بأرضية اللعب مسموح به. 

<GS9فيما يلي القيود الموضوعة على الروبوتات فيما يتعلق بالتسليم:  -  < قيود التسليم 
ن كل مخالفة لهذه القاعدة عقوبة بسيطة. لن يتم  أ( يجب أن يتصل البط المسلم وعنصر شحن الفريق باألرض قبل أن يتمكن الروبوت من التحكم بها. وينتج ع

 معاقبة أي اتصال غير مقصود وغير منطقي مع الروبوت. 
 الميدان عن طريق التسليم. ينتج عن كل انتهاك لهذه القاعدة عقوبة كبرى.  ارضية  ب( بمجرد بدء المباراة ، ال يجوز تقديم البط وعناصر شحن الفريق إال إلى

ع أو التفاعل مع البط أو عنصر شحن الفريق على الرف الدائري أثناء فترة الحكم الذاتي. ينتج عن كل انتهاك لهذه القاعدة عقوبة  لفرق وضلج( ال يجوز 
 كبرى. 

عقوبة  دة ينتج عنه القاع د( ال يجوز تسليم البط أو عناصر شحن الفريق إلى أرضية الملعب إال خالل فترتي الحكم الذاتي ونهاية اللعبة للمباراة. كل انتهاك لهذه
 ( نقاط التسليم. 0وقيمة صفر )  بسيطة

 كبرى.  بعقوبة ( أو عنصر شحن الفريق على الرف الدائري في المرة الواحدة. يعاقب كل انتهاك لهذه القاعدة 1هـ( يُسمح فقط بطة واحدة )
قبل أن يتمكن الروبوت من تدوير الدائرة. ينتج عن كل  رية بالقطعة الدائ و( يجب أن تكون البط أو عناصر شحن الفريق على الرف الدائري على اتصال 

 انتهاك لهذه القاعدة عقوبة كبرى. 
 
 
 
 

معاقبة االتصال العرضي  القصد من هذه القاعدة هو أن الروبوت قد يتفاعل فقط مع الرف الدائري عند الحافة ، ولن يتم 
 .مع الجزء العلوي أو السفلي من الرف الدائري
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فريق لمس أي بطة موضوعة أو عنصر شحن فريق ما لم يسقط من تلقاء نفسه خارج الميدان.  الالدائري في التحرك ؛ لم يعد بإمكان  الرف ز( بمجرد أن يبدأ 
فريق أو الموظفين الميدانيين اعتماًدا على  الالتحميل بواسطة  منطقة إلى  الملعب ينتج عن كل انتهاك لهذه القاعدة عقوبة كبرى. سيتم إعادة البط التي تقع خارج 

 مكان سقوطها. 
كون الرف الدائري في حالة حركة. كل  ي ريق مع الرف الدائري )على سبيل المثال ، اللمس أو وضع بطة أو عنصر شحن الفريق( عندما فالح( ال يتفاعل 

 عقوبة كبرى.  يحصل على انتهاك 
 ط( بمجرد تسليم بطة أو عنصر شحن الفريق ، ال تصبح مؤهلة للتسليم مرة أخرى. 

<GS11 الخاصة   الالعبال يُسمح للفرق بلمس الروبوت أو محطة  - بعد التوزيع العشوائي للرموز الشريطية  الالعبس الروبوتات أو محطات < الفرق تلم
مؤهالً  يكون الروبوت  بهم أو التفاعل معها بمجرد أن يبدأ الموظفون الميدانيون عملية التوزيع العشوائي. في حالة حدوث ذلك ، سيتم تقييم عقوبة بسيطة ، ولن

لكسب المكافأة المستقلة في فترة الحكم الذاتي. 
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ملخص النتائج   4.7   
 .للعبةيوضح الجدول التالي إنجازات التقييم المحتملة وقيم النقاط الخاصة بها. الجدول هو دليل مرجعي سريع وليس بديالً عن فهم شامل لدليل ا

 

 

 
 

 نقاط التحكم الذاتي  تحقيق النقاط 
نقاط تحكم  

 الالعب

نقاط  
نهاية 
 اللعبة

   10 إيصال البطة إلى أرضية الملعب من خالل الرف الدائري 

   3 الروبوت في منطقة التخزين 

   6 الروبوت بالكامل في منطقة التخزين

   5 الروبوت في منطقة المستودع 

   10 الروبوت بالكامل في منطقة المستودع

التخزينعناصر الشحن بالكامل في منطقة   2   

   6 عناصر الشحن بالكامل على محور الشحن 

نقاط إضافية : عنصر الشحن المحمل مسبقاً تم وضعه بناء على  
 موقع البطة المطاطية التي على الرموز الشريطية 

10   

نقاط إضافية : عنصر الشحن المحمل مسبقاً تم وضعه بناء على  
على الرموز الشريطية  الذي عنصر الشحن الخاص بالفريقموقع   

20   

    

 1  عناصر الشحن بالكامل في منطقة التخزين

1عناصر الشحن بالكامل على محور الشحن    2 

2عناصر الشحن بالكامل على محور الشحن    4 

3الشحن بالكامل على محور الشحن عناصر    6 

    

تم إيصال البطة أو عنصر الشحن الخاص بالفريق إلى أرضية  
 الملعب

  6 

 10   محور الشحن في حالة إتزان 

 3   اإلصطفاف في منطقة المستودع 

 6   اإلصطفاف بالكامل في منطقة المستودع 

 15   عنصر الشحن الخاص بالفريق على رأس محور الشحن 
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  الملحق " أ " الموارد 
 

 نموذج األسئلة واإلجابات
https://ftcforum.firstinspires.org/  

بدون كلمة مرور. إلرسال سؤال جديد ، يجب أن يكون لديك اسم  مسابقة التحدي التقني  ®  بـاألسئلة واألجوبة الخاص  نموذجاألسئلة واألجوبة في   تصفحمكن ألي شخص ي

 مستخدم وكلمة مرور لنظام األسئلة واألجوبة لفريقك. 
. 

 

 كتيب المسابقة
 الجزء األول والثاني هنا 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info 
 

 فريق دعم ما قبل المسابقة
Phone: 603-666-3906  

Mon – Fri 
8:30am – 5:00pm 

Email: Firsttechchallenge@firstinspires.org 
 

 مواقع الويب
www.firstinspires.org -  FIRST homepage   

 
FIRST Tech Challenge Page – For everything FIRST Tech Challenge. 

 
FIRST Tech Challenge Event Schedule – Find FIRST Tech Challenge events in your area. 

 

  وسائل التواصل اإلجتماعي
Tech Challenge Twitter feed  FIRST , follow theTwitterIf you are on  - Tech Challenge Twitter Feed FIRST

for news updates. 
 

FIRST Tech Challenge Facebook page - If you are on Facebook, follow the FIRST Tech Challenge 
page for news updates. 

 
FIRST Tech Challenge YouTube Channel – Contains training videos, game animations, news clips, 

and more. 
 

FIRST Tech Challenge Blog – Weekly articles for the FIRST Tech Challenge community, including 
outstanding volunteer recognition 

 
FIRST Tech Challenge Team Email Blasts – contain the most recent FIRST Tech Challenge news for 

teams. 
 

 التغذية الراجعة
 حول هذا الدليل ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  بأفضل ما يمكن. إذا كانت لديك أية مالحظات   أدلةنحن نسعى جاهدين إلنشاء 

firsttechchallenge@firstinspires.org

http://www.firstsaudi.net/
mailto:info@firstsaudi.net
https://ftcforum.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
mailto:FTCTeams@firstinspires.org
http://www.firstinspires.org/
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://www.firstinspires.org/team-event-search
https://twitter.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.youtube.com/user/FIRSTTechChallenge
http://firsttechchallenge.blogspot.com/
http://www.firstinspires.org/node/4311
mailto:ftcteams@firstinspires.org
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 الملحق " ب " تفاصيل الملعب
 

 

 
Warehouse 

 

 
Storage Unit 

قبل  مالحظة : عناصر الشحن يجب وضعها في منطقة المستودع خالل فترة ما  
 بدء المباراة ويجب أن تكون جميعها داخل حدود منطقة المستودع 

 منطقة المستودع 

 منطقة التخزين 

http://www.firstsaudi.net/
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Barcode Locations 
 
 

 

 
Barrier 

 الرموز الشريطية 

 الحدود )العقبات( 

    2مربع 
 بوصة 

 قطر الدائرة 
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Carousel 
 

 
Carousel 

 القطعة الدائرية 

 القطعة الدائرية 

 المنصة 

مكان وضع  
 البطة 

 الحافة 

 قطعة اإلسقاط 

اإلرتفاع من أعلى األرضية إلى  
 اعلى القطعة الدائرية 
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Alliance Shipping Hub 
 
 

 
Alliance Shipping Hub 

 محور الشحن 

 محور الشحن 

1المستوى   

2المستوى   

3المستوى   

http://www.firstsaudi.net/
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 الملحق " ج " عناصر تسجيل النقاط 
 

 

 
 
 
 

C-1 Freight 

 

 البطة المطاطية 
 الكرة 

 المكعبات 

 المكعب الثقيل الوزن  المكعب المتوسط الوزن  المكعب الخفيف الوزن  المكعب مسبق التحميل 

http://www.firstsaudi.net/
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القرعةالملحق " د "   
 

 

 
 

 قم بعمل القرعة بناء على الشكل السابق 

 حجر النرد 

http://www.firstsaudi.net/
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 الملحق " هـ " امثلة على النقاط
 

 

 
 
 

 

عنصر الشحن الخاص بالفريق على  
الشحن رأس محور   

عنصر الشحن الخاص بالفريق ليس  
 على رأس محور الشحن 

 متزن 
 أسفل المحور ليس منصل مع أرضية الملعب 

 متزن 
 الروبوت متصل مع محور الشحن للتحالف اآلخر 

http://www.firstsaudi.net/
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 غير متزن 
 المحور متصل مع عنصر شحن 

 غير متزن 
 المحور متصل مع الحدود 

متزن غير   
 الروبوت متصل مع محور الشحن  

 غير متزن 
 قاعدة محور الشحن متصلة مع أرضية الملعب 
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 الملحق " و " صور اإلتجاهات
 

 

  

 
 

 
 

يقع مركز الصورة على جدار ساحة اللعب األقرب إلى محطة التحالف الزرقاء ومحاذاة لمركز البالطة الرابعة   -  1صورة 

 األقرب إلى الجمهور. من جدار ساحة اللعب 

يقع مركز الصورة على جدار ميدان اللعب األقرب إلى الجمهور ومحاذاة لمركز اللوحة الثانية من محطة   -  2الصورة 

 التحالف الزرقاء. 

يقع مركز الصورة على جدار ميدان اللعب األقرب إلى الجمهور ومحاذاة لمركز اللوحة الثانية من محطة   -  3الصورة 

 مراء. التحالف الح

يقع مركز الصورة على جدار ساحة اللعب األقرب إلى محطة التحالف الحمراء ومحاذاة لمركز البالطة   -  4الصورة 

 الرابعة من جدار ميدان اللعب األقرب إلى الجمهور. 

 

 

المنافسة الفعلية.  في  الطالب ال تطبع الصور من هذا الدليل ألغراض التدريب ، حيث إنها ليست بنفس الحجم الذي سيراه

 .يرجى الرجوع إلى موقع الويب للحصول على إصدارات قابلة للطباعة من هذه الصور

 
 

: أحمد طوالبة تدقيق  
atawalbeh@firstpartners.org 

http://www.firstsaudi.net/
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