كـتـيـب قـوانـيـن
لـعـبـة الـروبـوت
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داخل هذه المنطقة ،يمكنكم وضع شعار فريقكم وشعارات الرعاة المحليين.
ال يجوز التغيير في منطقة الرعاة العالميين أدناه أو في الغالف األمامي
والخلفي للكتيب

FIRST ® LEGO® League
Global Sponsors

Division Sponsor
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كتيب قوانين لعبة الروبوت

لعبة الروبوت
يعمل أعضاء فريق تحدي الفيرست ليجو ®FIRST ® LEGO
 League Challengeمعا ً لتصميم وبناء روبوت من صناعة
® LEGOثم برمجته ليكمل بشكل آلي مستقل سلسلة من المهام في
 2.5دقيقة لتسجيل النقاط .بعد اتخاذ
لعبة الروبوت التي مدتها
قرار بشأن استراتيجياتهم المتعلقة بتنفيذ المهام ،يطلق الفريق الروبوت
الخاص بهم من “منطقة اإلطالق” ،ويتحرك في جميع أنحاء الملعب
للسعي إلكمال المهام.
تتم برمجة الروبوت للعودة إلى “منطقة البيت” في أي وقت ،حتى
يتمكن الفريق من تعديله قبل إطالقه مرة أخرى لتجربة تنفيذ مهام
أخرى .إذا لزم األمر ،يمكن إعادة الروبوت إلى “البيت” بواسطة اليد،
لكن سيخسر الفريق نقاط “عالمة الدقة” .سيلعب الفريق ثالث جوالت،
وما سيتم احتسابه هو أعلى تحصيل للنقاط في أي جولة.

الـمـلـعـب

M16

إن تحدي  CARGO CONNECTSMلهذا العام ،والمتعلق بمجال
نقل البضائع ،هو من أجل أن يقوم الروبوت بتسليم بضائع عبر أشكال
مختلفة من وسائل النقل ومواقع مستهدفة متنوعة على أرضية الملعب.
يجب أن يقوم الروبوت بتفعيل نماذج المهام التي تمثل سالمة
وكفاءة النقل والتوصيل والوصول.
االحتراف الكريم (® )Gracious Professionalismهي
الطريقة التي نعبر بها عن قيمنا األساسية في مسابقة الفيرست ليجو
.FIRST ® LEGO® League
تعتبر لعبة الروبوت مكانا ً مهما ً لمراقبة االحتراف الكريم ،وبالتالي
سيقوم حكامنا بتقييم ذلك لكل فريق في كل جولة.

M15

جميع الدوائر

شاحنات االرتباط اآللي ،القطار،
السطح الغربي لسفينة الشحن

M08

M06

M07

M03

M05

M07
M04

M04
M02

M09

M01

M13

M14

M00

M10
M11
M17

M12

M12

منطقة البيت

منطقة
اإلطالق
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مـعـلـومـات بـنـاء نـمـاذج الـمـهـام
رقم الكيس

رقم المهمة

محتوى الكيس

امسح رمز QR
للوصول إلى
تعليمات البناء.

اسم المهمة

مهام الكفاءة – ت ُبنى في الجلسة 1
1

 ×2شاحنات االرتباط اآللي

M15 / M13

شاحنات االرتباط اآللي
تحميل البضائع

2

تحويل المحرك

M05

تحويل المحرك

3

الحاوية ذات المفصل
محتويات الحاوية
 ×3حاويات رمادية

M16 / M15 / M02

السعة غير ال ُمستغلة
تحميل البضائع
توصيل البضائع CARGO CONNECTSM

4

عتبة الباب
الطرد

M11

التوصيل للمنازل

مهام السالمة – ت ُبنى في الجلسة 2
5

نموذج الدجاجة
شفرة التوربين
الحامل األزرق

7

تجنب الحوادث

8

سفينة الشحن

6

9

الرافعة مع الحاوية

10

سكة القطار
 ×2سيارات القطار

M12

توصيل البضائع الكبيرة

M12

توصيل البضائع الكبيرة

M06

تجنب الحوادث

M15 / M07/

إفراغ سفينة الشحن
تحميل البضائع

M07

إفراغ سفينة الشحن

مهام الوصول – ت ُبنى في الجلسة 3

11
12

الجسر الغربي مع القفل
الجسر الشرقي
الدعامة المركزية
طائرة الهيليكوبتر
طرد الطعام

M15 / M09

سكة القطار
تحميل البضائع

M14

الجسر

M08

اإلسقاط الجوي

مهام التوصيل – ت ُبنى في الجلسة 4
13

الطائرة
الشاحنة
 ×2أداة إطالق النموذج

M04

رحلة الشحن

14

طائرة الشحن
 ×1حاوية رمادية

M03

إفراغ طائرة الشحن

15

رفوف التخزين
 ×3حاويات (أخضر ليموني،
وبرتقالي فاتح ،وأزرق)

16

قطع نموذج مشروع االبتكار

17

 ×6عالمات الدقة
 ×4دبابيس الزينة للمدربين*
 ×12قطع زينة بشعار هذا الموسم*

M10

(  M16 / M15الحاويات فقط)

مركز الفرز

نموذج للمهمة  – )M01( 1ت ُبنى في الجلسة 8
M01

نموذج مشروع االبتكار

نماذج أخرى – ال يتم بناؤها
M17

* مالحظة :دبابيس الزينة للمدربين وقطع الزينة ال يتم استخدامها في الملعب أو مع أي من المهام .هذه القطه تعتبر هدايا .استخدموها كما تشاؤون.
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كتيب قوانين لعبة الروبوت  Iالمهام

عالمات الدقة

إعـداد الـمـلـعـب
يتكون الملعب من جدران حدودية خشبية ومن كل شيء بداخلها .أرضية
الملعب ونماذج المهام و”منطقة البيت” جميعها تمثل جزءا ّ من الملعب.
األرضية وقطع ® LEGOال ُمعدة لبناء نماذج المهام موجودة في حقيبة التحدي
الخاصة بكم .التعليمات الالزمة لبناء نماذج المهام موجودة على الرابط
.firstlegoleague.org/season

الخطوة  – 4اختياري – لتثبيت أرضية الملعب في مكانها ،يمكنك استخدام
شريط الصق أسود رفيع لتغطية فقط الحدود السوداء الشرقية والغربية
لألرضية.

بناء نماذج المهام

تثبيت أرضية الملعب

شرق

يتفاعل الروبوت مع نماذج المهام في الملعب للحصول على النقاط .يتم
بناء نماذج المهام في الجلسات من  1إلى  4المذكورة في الكتيب الهندسي
 .Engineering Notebookلبناء نماذج المهام (النماذج) ،استخدموا
قطع  LEGOمن حقيبة التحدي الخاصة بكم وتعليمات البناء من الرابط
.firstlegoleague.org/season
يستغرق بناء جميع المهام بواسطة شخص واحد حوالي ست ساعات.
المعلومات الواردة في الصفحة  4ستساعدكم على تصنيف األكياس قبل
عملية البناء.
يجب بناء النماذج بشكل مثالي“ .تقريبا ً مثالي” ليس كافياً .إذا كنت تتدرب
على مهام تم بناؤها بشكل غير صحيح ،فسيواجه الروبوت مشاكل في
المسابقات .أفضل الممارسات هي أن يقوم شخصان على األقل بتفقد بناء كل
منهما لآلخر أثناء البناء.

جنوب

إعداد طاولة البطولة

إعداد طاولة التدريب

الخطوة  – 1تحقق من سطح الطاولة بحثا ً عن أي نتوءات ظاهرة .قم بتسويتها
أو صقلها ثم نظف السطح جيدا ً بالمكنسة الكهربائية.
الخطوة  – 2فقط على الطاولة التي تم تنظيفها بالمكنسة الكهربائية ،قم بفرد
أرضية الملعب كما هو موضح على يسارالصفحة .ال تقم بطي األرضية أبداً،
وال تضغط على األرضية الملفوفة أو تثنيها أبداً.
الخطوة  – 3حرك األرضية باتجاه الجدران الحدودية الجنوبية والشرقية.
يجب أال يكون هناك أي فجوة عند الجدران الجنوبية أو الشرقية ،ولكن
يجب أن تكون هناك فجوة عند الجدار الشمالي بحوالي  1/4بوصة ( 6مم).
عندما تكون أبعاد الطاولة ووضعية األرضية صحيحتين ،فإن أبعاد المنطقة
الواقعة غرب أرضية الملعب تكون حوالي  X = 13.5و  Y = 45بوصة
( 343مم ×  1143مم).

CARGO CONNECTSM
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™3M™ Dual Lock
ال ُمثبِت القابل إلعادة اإلغالق

ستجدون صفائح مربعات “التثبيت المزدوج
 ”Dual Lockفي حقيبة التحدي الخاصة بكم لتثبيت
النماذج على أرضية الملعب .يُعد التثبيت المزدوج
جزءا ً مهما ً من إعدادات الملعب ألنه إذا ً لم يتم تثبيت
النماذج بشكل صحيح ،فستواجهون صعوبة في تنفيذ
المهام.
تثبيت النماذج – تشير المربعات التي تحتوي على

خطوة  :1الجانب الالصق لمربع التثبيت المزدوج
األول ،يكون نحو األسفل.

خطوة  :2الجانب الالصق لمربع التثبيت المزدوج
الثاني ،يكون نحو األعلى.

عالمة “ ”Xعلى أرضية الملعب إلى مكان
لصق التثبيت المزدوج.
استخدم التثبيت المزدوج كما في هذا المثال وكن
دقيقا ً جداً .عند الضغط على النموذج لألسفل من
أجل تثبيته ،اضغط على أدنى قاعدة صلبة منه
بدالً من سحق النموذج بأكمله .لفصل النموذج
عن أرضية الملعب ،ارفعه من قاعدته لفصل
التثبيت المزدوج.

واز النموذج واضغط لألسفل.
خطوة ِ :3

إعـداد نـمـاذج الـمـهـام
نماذج مهام على أرضية الملعب دون تثبيت مزدوج

منطقة “البيت”

 M02السعة غير ال ُمستغلة

الحاوية ذات المفصل

ضع النماذج التالية في منطقة “البيت”:
•
•
•
•
•
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 1شفرة التوربين
 1شاحنة ارتباط آلي
 6محتويات الحاوية
 1طرد
 3حاويات رمادية

كتيب قوانين لعبة الروبوت  Iإعداد الملعب

الغطاء مغلق

 M12توصيل البضائع الكبيرة
نموذج الدجاجة

 M13شاحنات االرتباط اآللي
 1شاحنة ارتباط آلي

ضعها بحيث تتجه نحو الشرق على الخطوط المتوازية وأن يكون
كل إطار موضوع على تقاطع الخطوط.

 M17عالمات الدقة

CARGO CONNECTSM
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نماذج مهام على أرضية الملعب تحتاج لتثبيت مزدوج

 M03إفراغ طائرة الشحن

 M05تحويل المحرك

ادفع الذراع األصفر نحو األسفل/الشمال
حتى النهاية.

ضع الحاوية داخل الطائرة وبعد ذلك أغلق باب
البضائع لألعلى حتى النهاية.

 M11التوصيل للمنازل

 M12توصيل البضائع الكبيرة

 M06تجنب الحوادث

اإلطار األسود واللوحة الصفراء كالهما
نحو األعلى بشكل عمودي.

 M14الجسر

ثبته كما هو موضح ،مع إبقاء سطحي الجسر
نحو األعلى.

 M04رحلة الشحن
ذراع الدفع وحافة اإليقاف

الطائرة

حرتين) على أداة اإلطالق.
ج ّهز ذراع الدفع ،وضع الطائرة والشاحنة (لتكونا ّ
إدفعهما للخلف حتى تصل كل منهما لذراع الدفع كما هو موضح.
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كتيب قوانين لعبة الروبوت  Iإعداد الملعب

الشاحنة

ضع ذراع الدفع نحو األسفل وادفعه للخلف حتى
يصل حافة اإليقاف.

M07

إفراغ سفينة الشحن
السطح الغربي للسفينة

تأكد من أن السطع الغربي للسفينة يتأرجح بسالسة

M08

الرافعة مع الحاوية

تأكد من أن الرافعة تتحرك بسالسة .حرك الرافعة إلى الغرب حتى النهاية.

اإلسقاط الجوي
الهيليكوبتر

طرد الطعام

الذراع األصفر

حرك الذرراع الألصفر إلى الغرب حتى النهاية ،وقم بتحميل طرد الطعام على مقدمة الهيليكوبتر.

M09

سكة القطار
جزء الصيانة

القطار

القطار والسكة

ثبت سكة القطار بحيث يكون جزء اإلصالح لألسفل.
اختبر هذا الجزء بيحث يتحرك بحرية ثم ارفع جزء
اإلصالح لألعلى.

ضع القطار على طرف السكة من جهة الشمال حتى
النهاية وتأكد من حركته بسالسة.

السكة والقطار جاهزان.

CARGO CONNECTSM
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M10

مركز الفرز

الرف العلوي

الرف األوسط

الرف السفلي

رصيف

رصيف

رصيف

ثبّت رفوف التخزين باستخدام التثبيت المزدوج ثم ضع الحاويات الزرقاء والبرتقالية الفاتحة وذات اللون األخضر الليموني على النحو التالي:
•يجب أن يحتوي كل رصيف على حاوية واحدة.
•ابدأ بوضع الحاوية الزرقاء على الرف السفلي في أي من األرصفة الثالثة (بشكل عشوائي).
•بعد ذلك ،ضع الحاوية ذات اللون البرتقالي الفاتح على الرف األوسط في أحد الرصيفين المتبقيين (بشكل عشوائي).
•أخيراً ،ضع الحاوية ذات اللون األخضر الليموني على الرف العلوي في آخر رصيف متبقي.
•تأكد من دفع كل حاوية نحو الجنوب حتى النهاية بشكل كامل لتالمس حافة رف التخزين من أجل الموازاة.
•في كل مرة تقوم فيها بإعداد الملعب ،جرب تشكيلة جديدة (هناك ما مجموعه ستة تشكيالت محتملة).

مثال على وضعية عشوائية
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كتيب قوانين لعبة الروبوت  Iإعداد الملعب

مثال على وضعية عشوائية

الـمـهــام
هي المهام التي يمكن إكمالها من أجل الحصول على النقاط .التفاصيل بسيطة ،لكن هناك الكثير منها .للحصول على فهم كامل ،اقرأوها وأعيدوا قراءتها كفريق،
بالقرب من ملعب فعلي.
تجدون أدناه مثال لنسق المهمة “ ”MXXلتوضيح الغرض من كل جزء في نص المهمة ،بنا ًء على موقعه ولونه.

MXX

مثال على النسق

معلومات عن كل مهمة
هذا النص ال يستخدم لتحديد النقاط

الموضع في الملعب

صورة نموذج المهمة

•نص أسود اعتيادي تحت وصف المهمة يسرد المتطلبات الرئيسية XX :نقطة باللون األحمر الغامق.
•إذا رأى الحكم أن هذه األشياء تم تنفيذها أو إكمالها XX :نقطة كما هو موصوف.
النص األزرق يكون للمتطلبات اإلضافية المهمة جدا ً أو لبعض التساهالت أو للحقائق المفيدة األخرى.

قد ال تُظهر لك الصور كل احتماالت تسجيل
النقاط ،فقط بعض األمثلة!

أحيانًا تحتوي الصور على وصف يساعد في
شرح المهمة.

بعض األحيان ،تعلمك الصور عن أمثلة
لتسجيل النقاط.

 XXنقطة باللون األحمر الغامق.

 XXنقطة باللون األحمر الغامق.

 XXنقطة باللون األحمر الغامق.

موقع نماذج المهام واالتجاهات
غالبا ً ما تستخدم المهام إحداثيات مثل الشمال ( )Nوالشرق ( )Eوالجنوب ()S
والغرب ( )Wلوصف االتجاه أو الموقع.
على سبيل المثال ،بدالً من اليمين أو اليسار ،قد نستخدم الشرق ( )Eأو الغرب (.)W
بدالً من األعلى أو األسفل ،قد نستخدم الشمال ( )Nأو الجنوب ( .)Sيمكن استخدام
البوصلة هنا كمرجع للمساعدة في تصور ذلك.
تم توفير بوصلة على أرضية الملعب .إذا واجهتك أي مشكلة في االتجاهات ،يمكنك
التحقق من أرضية الملعب الخاصة بكم أو العودة إلى هذا الكتيب كمرجع!

CARGO CONNECTSM

11

 M00النقاط اإلضافية لتفقّد المعدات
M00

يمكن للتصميمات التي تستخدم قطعا ً أقل أن توفر
لك الوقت والمساحة ،مما يسمح بالكفاءة وأحيانا ً
تقليل المشاكل.

إذا كانت جميع “معداتك” موجودة داخل وال تتعدى منطقة التفقّد الصغيرة20 :

عند وصولك ألداء كل جولة ،قم بإزالة جميع معداتك من أي حاوية لوضع المعدات وأظهر للحكم أنه يمكنك
وضع كل شيء في منطقة التفقّد .انظر ألى القانون  R09للتفاصيل.

منطقة التفقّد الصغيرة

 M01نموذج مشروع االبتكار
يعد تحديد المشكالت وإنشاء الحلول أو تحسينها أمرا ً مهما ً
للغاية عندما يتعلق األمر بالنقل .مع التغّير العالمي ،يواصل
المهندسون والمبرمجون والبناؤون استكشاف التحديات
التي نواجهها وحلها ،مما يجعل الحياة أسهل وأكثر أمانا ً
وأفضل للجميع.

M01

مجرد مثال
إذا كان نموذج مشروع االبتكار الخاص بكم يحتوي على ما يلي20:
•مصنوعة على األقل من قطعتين من قطع ® LEGOالبيضاء

•بطول ال يقل عن أربعة  studباتجاه واحد ( :studهي النتوءات أو األزرار الموجودة على قطع )LEGO
.
•أي جزء منه يالمس دائرة شعار CARGO CONNECTSM

صمموا وأحضروا نموذجا ً واحدا ً لمشروع االبتكار الخاص بكم إلى الجولة.

20

12
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M02

السعة غير ال ُمستغلة

تزداد كفاءة الشحن بملء الحاويات الفارغة بالبضائع
قبل نقلها.

M02

•إذا كانت الحاوية ذات المفصل مغلقة بشكل كامل ......................................................

ممتلئة بشكل جزئي بالمحتويات20 :
ممتلئة بشكل كامل بالمحتويات30 :

“ممتلئة بشكل جزئي” تتطلب وجود  5-1قطع من محتويات الحاوية بالكامل داخل الحاوية ذات المفصل وهي مغلقة.
“ممتلئة بشكل كامل” تتطلب أن تكون جميع األجزاء الستة لمحتوى الحاوية داخل الحاوية ذات المفصل وهي مغلقة.

مغلقة بشكل كامل

M03

مفتوحة
0

مفتوحة
0

محتويات الحاوية

إفراغ طائرة الشحن

يعتبر تفريغ الحمولة جزءا ً مهما ً من الرحلة .غالبا ً ما تكون
الطائرات كأحد أشكال النقل المتعددة المستخدمة إليصال
حاويات البضائع إلى وجهتها.

M03

•إذا كانت طائرة الشحن مهيأة للتفريغ بحيث يستقر باب البضائع لألسفل بشكل كامل ويالمس إطارها األسود20 :
•إذا تم تفريغ طائرة الشحن بحيث تكون الحاوية منفصلة تماما ً عن الطائرة10 :

10

20+10

20

0
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M04

رحلة الشحن

يعتبر نقل البضائع رحلة من البداية إلى النهاية .غالبا ً ما
يحتاج الشحن إلى أكثر من شكل واحد من وسائل النقل
إلكمال الرحلة والوصول إلى الوجهة النهائية.

M04

•إذا وصلت الشاحنة إلى وجهتها ،متجاوزة خط النهاية األزرق بشكل كامل ،على أرضية الملعب10 :
•إذا وصلت الطائرة إلى وجهتها ،متجاوزة خط النهاية األزرق بشكل كامل ،على أرضية الملعب10 :
•نقاط إضافية :إذا تحقق كال الشرطين أعاله 10 :إضافية
يتم تمديد خطوط النهاية الزرقاء في كال االتجاهين حتى أطراف أرضية الملعب حسب الحاجة عند تسجيل النقاط.

10+10+10

10

0

10

 M05تحويل المحرك

تلعب كفاءة الطاقة دورا ً مهما ً في عملية النقل .قم بتبديل
محركك من الديزل إلى الكهرباء .ستوفر المال وتكون
صديقا ً للبيئة.

M05

•إذا تم تحويل المحرك من الديزل إلى الكهرباء بحيث يستقر الذراع األصفر لألسفل  /جنوبا ً حتى النهاية20 :

20

14
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0

0

M06

تجنب الحوادث

يمكن للحوادث أن تسبب العديد من المشاكل عند نقل
البضائع .يمكن أن يتأذى الناس ،ويمكن أن تتلف البضائع
واآلالت ،أو قد تتأخر شحنتك.

M06

•إذا كان الروبوت متوقفا ً فوق خط تجنب الحوادث األزرق في نهاية الجولة ،واللوحة الصفراء  ...................................لم تسقط20 :
تم اسقاطها30 :
إذا تم إسقاط اإلطار األسود في نهاية الجولة ،فإن هذه المهمة ال تحسب لها نقاط.

خط تجنب
الحوادث األزرق
0

0

20

30

 M07إفراغ سفينة الشحن

يعتبر تفريغ الحمولة جزءا ً مهما ً من الرحلة .غالبا ً ما تكون
السفن كأحد أشكال النقل المتعددة المستخدمة إليصال
حاويات البضائع إلى وجهتها.

M07

•إذا لم تعد الحاوية تالمس السطح الشرقي لسفينة الشحن20 :
•إذا كانت الحاوية شرق السطح الشرقي لسفينة الشحن بشكل كامل10 :

20+10

20

0
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M08

اإلسقاط الجوي

يمكن استخدام طائرات الهيليكوبتر لنقل البضائع إلى
المناطق التي يصعب الوصول إليها .يتم استخدامها
لمساعدة اآلخرين ،وإحضار طرود مهمة مثل الطعام.

M08

•إذا تم فصل طرد الطعام عن الهيليكوبتر الخاصة بكم20 :
•إذا تم فصل طرد الطعام عن هيليكوبتر الملعب اآلخر وكان موجودا ً بشكل كامل في دائرة شعار  CARGO CONNECTSMفي ملعبك10 :
•إذا قام كال الفريقين بفصل طرد الطعام الخاصة بهم عن طائرتي الهليكوبتر كل في ملعبه10 :

هيليكوبتر
الملعب اآلخر

الهيليكوبتر
الخاصة بكم

10

M09

20

10

سكة القطار

يمكن للقطارات نقل البضائع إلى العديد من األماكن .يعد
الحفاظ على البنية التحتية ،مثل سكة القطار ،في حالة جيدة
أمرا ً مهما ً لضمان وصول القطارات إلى وجهاتها.

M09

•إذا تم إصالح سكة القطار بحيث تستقر بالكامل في األسفل  /غرباً20 :
•إذا وصل القطار إلى وجهته ،مثبتا ً بالقفل (األحمر) في نهاية السكة20 :

القفل

16

20+20
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20

0

M10

مركز الفرز

يشمل النقل عملية إيصال البضاعة الصحيحة إلى المكان
الصحيح .أفرز الحاويات الخاصة بك وسلّمها إلى وجهاتها.
M10

•إذا تم فرز الحاويات بحيث تكون الحاوية ذات اللون البرتقالي الفاتح هي الحاوية الوحيدة المتبقية بشكل كامل في المربع األزرق لمنطقة الفرز20 :
مالحظة :يمكن أيضا ً استخدام هذه الحاويات في مهام أخرى.

مربع منطقة الفرز
20

0

0

 M11التوصيل للمنازل

الحصول على طرد يصل إلى عتبة منزلك أمر رائع!
يمكن نقل الطرود بأمان ،وفي الوقت المحدد ،وإلى
باب منزلك.
M11

•إذا تم تسليم الطرد إلى وجهته بحيث يكون على عتبة الباب  .....................................................بشكل جزئي20 :
بشكل كامل30 :
ال تحتسب نقاط هذه المهمة إذا كان الطرد يالمس أي معدات في نهاية الجولة.

30

20

0

0

0
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M12

توصيل البضائع الكبيرة

نقل األشياء الكبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل غير متوقعة،
مثل الدوران حول تمثال دجاجة موجود في الطريق .من
المهم التخطيط مسبقا ً حتى ال يتضرر أي شيء ولكي تصل
حمولتك بأمان.

M12

•إذا كانت شفرة التوربين تالمس الحامل األزرق فقط و ..................................................... :أرضية الملعب:
ال شيء آخر:
•إذا كان نموذج الدجاج قائما ً وقاعدته في دائرته ............................................................... :بشكل جزئي:
بشكل كامل:

20
30
5
10
معدات

10

M13

5

0

30

20

0

شاحنات االرتباط اآللي
M13

االرتباط اآللي ( )Platooningللشاحنات هو عملية ربط
شاحنتين أو أكثر بشكل إلكتروني وآلي أثناء النقل والحركة
على الطريق .يسمح هذا للشاحنات بالتحرك بكفاءة ،مما
يوفر الوقت والوقود والمال.

•إذا تم ربط الشاحنتين معا ً بشكل كامل خارج “منطقة البيت”10 :
•إذا تم ربط شاحنة بالجسر10 :
•نقاط إضافية :إذا تحقق كال الشرطين أعاله 10 :إضافية

10+10+10

18

10
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مرتبطة

10

0

مرتبطة

M14

الجسر
M14

يمكن رفع هذا الجسر وخفضه للسماح بالنقل فوق كل من
النهر والطريق .اخفض سطح الجسر لالستعداد لمرور
الشاحنات.

•إذا تم إنزال سطح (سطحي) الجسر واستقر على الدعامة المركزية 10 :لكل منهما

10+10

M15

0

10

تحميل البضائع

ح ّمل حاويات البضائع بأمان وكفاءة.

إذا كانت هناك حاويات على وتالمس فقط:

M15

شاحنات االرتباط اآللي 10 :لكل منها (الحد األقصى  20نقطة)
القطار 20 :لكل منها (الحد األقصى  40نقطة)
السطح الغربي لسفينة الشحن 30 :لكل منها (الحد األقصى  60نقطة)

يمكن تسجيل نقاط حاويتين كحد أقصى لكل شكل من أشكال النقل.
يمكن للحاويات أن تالمس بعضها البعض أو أن تحتوي على محتويات.
يمكن للحاويات أن تالمس األطراف الرمادية للسطح الغربي لسفينة الشحن.
يجب أن تكون الحاويات الموجودة على شاحنات االرتباط اآللي خارج منطقة “البيت” بشكل كامل.

30+30

20+20

10+10

10

معدات

0

0
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M16

 CARGO CONNECTSMتوصيل البضائع

قم بتوصيل البضائع بجميع أشكال النقل .قم بأكبر عدد
ممكن من التوصيالت وقم بنقل البضائع الخاصة بك عن
طريق البر أو البحر أو الجو إلى وجهتها!

M16

ستكسبون نقاطا ً مقابل عدد الحاويات التي يتم إيصالها إلى الدوائر ،وكذلك إجمالي عدد الدوائر التي قمتم بإيصال الحاويات لها ،وأيضا ً إذا قمتم بأيصال الحاوية
الصحيحة إلى الدائرة الصحيحة.
•إذا كان هناك حاويات في أي دائرة  ........................................................................بشكل جزئي 5 :لكل منها
بشكل كامل 10 :لكل منها
•إذا كانت الحاوية الزرقاء (التي بدون مفصل) موجودة بالكامل في الدائرة الزرقاء 20 ...................................... :إضافية
•إذا كانت الحاوية ذات اللون األخضر الليموني موجودة بالكامل في الدائرة ذات اللون األخضر الليموني 20 ................ :إضافية
•إذا كانت أي من الدوائر تحتوي على حاوية واحدة على األقل بشكل كامل 10 ............................................... :لكل دائرة
ألوان الحاويات تشمل الرمادي ،والبرتقالي الفاتح ،واألزرق (بدون مفصل) ،واألخضر الليموني ،واألزرق (ذات المفصل).

 5بشكل كامل50 :
 1زرقاء20 :
 1خضراء20 :
 5دوائر50 :
50+20+20+50

M17

 1بشكل كامل10 :
 1خضراء20 :
 1دائرة10 :

 1بشكل كامل10:
 1زرقاء20 :
 1دائرة10 :

 2بشكل جزئي10 :
 3بشكل كامل30 :
 1دائرة10 :

10+20+10

10+20+10

10+30+10

عالمات الدقة

كلما قللت عدد مرات مقاطعة الروبوت خارج منطقة
“البيت” ،احتفظت بنقاط أكثر.

M17

•إذا كان عدد “عالمات الدقة” المتبقية في الملعب هي:
50 :6 ،50 :5 ،35 :4 ،25 :3 ،15 :2 ،10 :1
يمكنك أن تخسر عالمة واحدة من عالمات الدقة دون أن يؤثر ذلك على نقاطك .استخدم ذلك بشكل استراتيجي وتأكد من فهمك
للقوانين  R5و  R12و  R15و  R16و . R19
25

20
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السمات الظاهرة لالحتراف الكريم ® Gracious Professionalismعلى طاولة لعبة الروبوت
يتجاوز ما هو متوقع ،فسوف يسجل احتراف الفريق الكريم بمستوى
“تجاوز التوقعات ( ”EXCEEDSبـ  4نقاط) .وبالمثل ،إذا أظهر
سلوك الفريق أن احترافه الكريم ال يزال يتطور ،فسيتم تسجيله على أنه
“يتطور ( ”DEVELOPINGبنقطتين).

سـيقـوم الـحـكـام بــتـقـيـيـم ســمـات االحـتـراف الـكـريـم
® Gracious Professionalismلكل فريق في كل جولة من
جوالت الفريق .ستتم إضافة نقاط االحتراف الكريم إلى النقاط التي
تم تسجيلها في نموذج تقييم معايير القيم األساسية أثناء جلسة التحكيم
وستشكل جزءا ً من إجمالي نقاط القيم األساسية.
سيبدأ تقييم كل فريق بافتراض أن مستواه في االحتراف الكريم هو
“بارع ( ”ACCOMPLISHEDبـ  3نقاط) .إذا الحظ الحكام سلوكا ً
يتطور DEVELOPING

بــارع ACCOMPLISHED

تجاوز التوقعات EXCEEDS

2

3

4

الـقـوانـيـن
تأكدوا من قراءة القوانين بعناية! نشجع الفرق بشدة على الوقوف بالقرب من ملعب فعلي كمرجع .يمكن أن يؤثر فهمكم للقوانين بشكل كبير على أدائكم وعلى النتيجة
اإلجمالية في الجوالت.
خالل الموسم ،قد يتم تحديث أي من القوانين أو المهام .تأكدوا من قراءة هذه التحديثات بعناية والرجوع إليها عدة مرات .يمكنكم العثور على تحديثات التحدي على
الرابط  .firstlegoleague.org/seasonوكذلك هناك نسخة مترجمة منها.

RXX

مثـال علـى الـنـســق

النص البنفسجي يقدم أو يلخص سياق القوانين لفهم أسرع عندما يكون ذلك مفيداً .ال يتم استخدامه لحاالت تسجيل النقاط.
النص األسود الموجود تحت البنفسجي هو للحقائق الرئيسية للقانون.
النص األزرق الموجود أسفل األسود هو بمثابة حقائق مضافة مهمة جدا ً أو تساهالت أو حقائق مفيدة أخرى.

القوانين

CARGO CONNECTSM
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االسـتـعـداد | تعريف المصطلحات والقوانين
 R01المـعــدات
يخبركم القانون  R01عن األدوات التي يمكن بها صناعة الروبوت وملحقاته.
المعدات هي أي شيء تحضرونه معكم للجوالت للقيام بأي نشاط متصل بتنفيذ المهام .يشمل ذلك الروبوت ،وأي ملحقات ،وأي إضافات استراتيجية متعلقة بالمهام ،ومشروع
االبتكار الخاص بكم.
•يجب أن تكون جميع المعدات من صنع ® ،LEGOوبحالتها األصلية.
•استثناء  :1يمكن قطع وتقصير أطوال الخيوط واألنابيب المصنوعة من . LEGO
•استثناء  :2يمكنكم وضع عالمات تعريفة لتحديد ملكية معداتكم في أماكن مخفية.
•ال يُسمح باستخدام “محركات” من صنع (.)wind-up/pull-back
•ال يُسمح بإحضار نسخ إضافية لنماذج المهام للجوالت.
•يُسمح بالقطع غير الكهربائية المصنّعة من  LEGOمن أية مجموعة .وبالعدد الذي تريدون.
•استخدموا فقط قطع البناء  -وليس الحزم الجاهزة أو المالبس وما إلى ذلك.
•يُسمح بالملصقات فقط كما هو موضح في تعليمات البناء األصلية من .LEGO
•ال بأس بإحضار ورقة واحدة فقط تحتوي على مالحظات للبرامج وهذه ال تعتبر من المعدات.
•يُسمح بمعدات  LEGOالكهربائية فقط كما هو موصوف وظاهر أدناه (يظهر أدناه  SPIKE™ Primeو  ،MINDSTORMS® EV3ولكن يسمح كذلك باستخدام كل من
 MINDSTORMS Robot Inventorو  NXTو .)RCX
•يمكنكم كذلك استخدام أسالك  LEGOالكهربائية ،وبطارية واحدة للمتحكم أو ستة بطاريات حجم  ،AAووحدة تخزين ذاكرة  SDواحدة.

ال ُمت َ َحكِمات :Controllers
متحكم واحد على األكثر مما هو ظاهر .ال يُسمح
بإحضار أكثر من متحكم واحد إلى ملعب المنافسة.

المحركات :Motors
أية تشكيلة ،بحد أقصى أربعة محركات مما هو
ظاهر .ال يسمح بإحضار أكثر من أربعة محركات
إلى ملعب المنافسة.

الحساسات :Sensors
يسمح فقط بحساسات اللمس/القوة ،اللون،
المسافة/فوق الصوتية ،الجيرو ،بأية تشكيلة
وأي عدد.

SPIKE Prime

22

كتيب قوانين لعبة الروبوت  Iالقوانين

MINDSTORMS EV3

 R02لغات البرمجة (البرمجيات)  SOFTWAREوالمتحكم CONTROLER

•استخدموا أي برنامج يسمح للروبوت بالتحرك بشكل مستقل (من تلقاء نفسه) ،بحيث يتم تشغيله فقط بواسطة البرامج التي يتم تحميلها على وحدة التحكم أو على
ووحدة تخزين ذاكرة .SD
•التحكم عن بعد غير مسموح به في منطقة المنافسة .عليكم بإطفاء البلوتوث أو بتعطيل كافة االتصاالت.

 R03الـروبـوت
يعرف القانون  R03الروبوت بحيث يشمل ما يتم إضافته أو إزالته من الروبوت في تلك اللحظة.
ّ
الروبوت هو وحدة التحكم  Controllerالخاصة بكم وأي معدات مدمجة حاليا ً معها بشكل يدوي والتي ال تنوون فصلها عنها ،إال باليد.
مثال :1تعتبر الرافعة الشوكية المضافة القابلة لإلزالة جزءا ً من الروبوت ،ولكن فقط أثناء توصيلها به.
مثال :2الوزن الذي يحمله الروبوت إللقائه على شيء ما ،ليس جزءا ً من الروبوت .هذا يدعى حمولة.

 R04نماذج المهام
يعرف ويحدد ما يمكنكم القيام به لألجسام الخاصة باللعبة والموجودة في الملعب التي ليست من معداتكم.
القانون ّ R04
هي أي جسم مصنوع من ® LEGOموجود ضمنا ً في الملعب عند وصولكم إليه.
• ال يمكنكم تفكيك نماذج المهام ،حتى ولو بشكل مؤقت.
• إذا قمتم بدمج أي من نماذج المهام مع شيء ما (بما في ذلك الروبوت) ،فيجب أن تكون التشكيلة الناتجة حرة الحركة أو سهلة التركيب بحيث أنه باستطاعتكم ،لو
ُ
طلب منكم ذلك ،تحرير ذلك النموذج وإخراجه بحالته األصلية الصحيحة على الفور.
• جميع أجزاء نماذج المهام تعتبر نماذج للمهام .أمثلة :اإلطارات والقواعد والحلقات.

 R05عالمات الدقة
هي ستة أقراص حمراء .يُعطى الفريق عليها نقاطا ً مجانية بشكل ضمني عند بداية الجولة .ولكن يمكن للحكم إزالتها واحدة تلو األخرى حتى تنفد.
راجعوا القوانين  R15و  R16و . R19

 R06الـمـهـمـة
هي مهمة/وظيفة أو أكثر يمكن إكمالها للحصول على نقاط .حاولوا تأديتها بأي ترتيب ترونه مناسباً.

 R07الـجـولـة
هي عندما يلعب فريقان متقابالن على ملعبين متصلين من جهة الشمال مع الشمال .خالل دقيقتين ونصف ( 2.5دقيقة) ،ينطلق الروبوت فيها ويعود ويكرر ذلك،
ويحاول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام.
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 R08مشغلو الروبوت
هم أعضاء الفريق الذين يتعاملون مع الروبوت أثناء الجولة.
• يسمح فقط بمشغلين اثنين عند الملعب في المرة الواحدة.
• يمكن للمشغلين البدالء التبديل مع المشغلين الحاليين في أي وقت.
• يقف أعضاء الفريق اآلخرون إلى الخلف بنا ًء على إرشادات منظمي المسابقة.

 R09تفقّد المعدات
يخبركم القانون  R09عن حدود حيّز المعدات ،ومتى وكيف يتم تفقّدها ،وماذا يحدث إذا نجحتم أم ال.
عندما تصلون إلى كل جولة ،عليكم بإزالة جميع معداتكم من أي حاويات أحضرتموها لوضع المعدات فيها ،وأظهروا للحكم أنه يمكنكم وضعها بشكل كامل داخل
وال تتعدى إحدى منطقتي التفقّد (التخيليتين) الموضحتين أدناه .يمكنكم استخدام أيديكم للمساعدة في وضع المعدات في منطقة التفقّد .كل حيّز له سقف بارتفاع
 12.0بوصة ( 305ملم).
•إذا كانت المعدات موجودة داخل وال تتعدى منطقة التفقّد الكبيرة ،فقد نجحتم .إذا كانت موجودة داخل وال تتعدى منطقة التفقّد الصغيرة ،فقد نجحتم وستحصلون
على مكافأة نقاط المهمة .راجعوا . M00
•إذا تعدت منطقة التفقّد الكبيرة ،عليكم بتفكيك الجزء الزائد أو إرساله إلى منطقة التدريب (.)pit
•بعد التفقّد ،تُعتبر منطقة التفقّد والسقف بارتفاع  12.0بوصة ( 305ملم) غير موجودة .انثروا األشياء في منطقة “البيت” كما تريدون.
حيّز منطقة التفقّد
الكبيرة

حيّز منطقة التفقّد
الصغيرة

.الحيّز األزرق للمنطقتين الموضحتين أعاله تخيلي ،لكل منهما سقف بارتفاع  12.0بوصة ( 305ملم).

 R10داخل المنطقة بشكل كامل
تعني أنه موجود بنسبة  %100في الحيّز فوق المنطقة وتحت ارتفاع السقف ،إذا تم ذكره.
• %100تشمل كل جزء من شيء ما – وليس فقط األجزاء التي تالمس أرضية الملعب.
•الخطوط المرسومة التي تشكل منطقة ما هي جزء من تلك المنطقة.
األمثلة أدناه تُظهر "منطقة اإلطالق" من األعلى.

داخل بشكل غير كامل
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R11

التحقق من إعدادات الملعب

يساعد القانون  R11على منع حدوث مشكالت في قراءة حساس الضوء وأي خلل في نماذج المهام.
فقط بين عمليتي “التفقّد” وأول عملية “إطالق” ،يمكنكم معايرة الحساسات في أي مكان تريدون ،ويمكنكم أن تطلبوا من الحكم التحقق من أي إعدادات للملعب قد
تشعرون بالقلق نحوها.

R12

مـنـطـقـة “الـبـيـت”

يحدد القانون  R12أين سيذهب الروبوت بين المهام ومتى يكون المسك باليد مسموحا ً وغير مسموح.
هي الحيّز (التخيلي) المسمى منطقة “البيت” في . R13
•منطقة “البيت” هي جزء من الملعب.
•ليس لمنطقة “البيت” سقف.
•“البيت” هو الحيّز الخاص بكم للتعامل مع األشياء المسموح بها وتخزينها وقتما تشاؤون.
•كما أنه مكان للتعامل مع الروبوت باليد وإعداده قبل عمليات اإلطالق وبينها.
•بعد أي عملية إطالق ،يحتاج الروبوت إلى العودة بشكل الكامل إلى “البيت” إذا كنتم تريدون التعامل معه باليد دون فقدان أي من “عالمات الدقة”.
•يمكن للروبوت مغادرة “البيت” فقط من منطقة اإلطالق ،ولكن يمكنه العودة إليه من أي مكان.
•ال تتفاعلوا مع األشياء خارج “البيت” إال بموجب القانونين  R15و  . R19أي شيء يؤثر فيه الروبوت أو يحركه خارج “البيت” بشكل كامل ،يبقى كما هو
ما لم يغيره الروبوت (انظروا للقانون .) R19
يخرب الملعب.
•استثناء  :1إذا خرج شيء ما من “البيت” عن طريق الخطأ ،فامسكوه بسرعة حتى ال ّ
•استثناء  :2إذا انفصلت المعدات عن الروبوت بغير قصد ،فيمكنكم التقاطها حسب الحاجة.
• ال يمكنك بغرض استراتيجي إرسال أي شيء أو جعله يتمدد خارج “البيت” ولو بشكل جزئي إال من خالل عملية إطالق الروبوت.

R13

مـنـطـقـة “اإلطــالق”

يعرف القانون  R13المساحة التي سينطلق منها الروبوت من منطقة “البيت” ،ويقدم حدود تلك المساحة أثناء عملية اإلطالق..
ّ
•هي الحيّز (التخيلي) المسمى “منطقة اإلطالق” أدناه .ليس لها سقف .منطقة اإلطالق هي جزء من منطقة “البيت” لغرض خاص – ولكن فقط عند
عملية اإلطالق.
•لكل عملية إطالق ،يجب أن يكون الروبوت وكل ما هو على وشك التحرك موجودا ً داخل وال يتعدى منطقة اإلطالق.
•مباشرة ً بعد عمليات اإلطالق وبينها ،تعد “منطقة اإلطالق” جزءا ً عاديا ً من “البيت”.

منطقة اإلطالق

منطقة البيت

الحيّز األزرق للمنطقتين الموضحتين أعاله تخيلي ،وليس لهما سقف.
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الـتـنفـيـذ | تعريف المصطلحات والقوانين
 R14اإلطــالق
يقدم القانون  R14الشروط المطلوبة لإلطالق ثم يعرض إجراءات اإلطالق.
إلجراء عملية اإلطالق ،أظهر للحكم مرحلتي التفقد  1و ( 2أدناه) ،ثم اضغط على الزر أو قم بحركة لتنشيط أحد الحساسات أو اسمح للمؤقت بتشغيل المحركات.
•مرحلة التفقد  :1الروبوت وكل ما هو على وشك التحرك موجودة داخل وال يتعدى منطقة اإلطالق.
•مرحلة التفقد  :2أنت ال تمنع أي شيء من التحرك ،بما في ذلك عزم دوران لمحرك أو طاقة مخزنة.
•بداية الجولة :الوقت المحدد تماما ً النطالق الروبوت في أول جولة هو بداية آخر كلمة أو صوت في العد التنازلي ،مثلLEGO“ :و…  .”3,2,1جميع عمليات
اإلطالق األخرى يمكن أن تحدث بمجرد إظهار مرحلتي لتفقد  1و  2للحكم.

 R15الـمـقـاطـعـة
يعرف ويحدد عملية مسك الروبوت بعد إطالقه.
القانون ّ R15
المقاطعة هي عندما تتفاعل مع روبوت تم إطالقه أو أي شيء آخر يالمسه.
• يمكنكم مقاطعة الروبوت في أي وقت وألي سبب ،ولكن تأكدوا من دراسة القانونين  R16و . R19
• أفضل وقت ومكان لمقاطعة الروبوت هو عندما يكون بالكامل في منطقة “البيت” ( .) R12
• ال تستخدم “التوقيت المثالي” للمقاطعة (أي أنك تستخدم عينيك كأنهما جهاز توقيت أو جهاز استشعار/حساس) كاستراتيجية لخلق حالة تسجيل نقاط جديدة أو
أفضلية لذلك .المهام التي تُنفذ بهذه الطريقة لن تحتسب.
• ال تُلقوا أو ترسلوا أشيا ًء من أجل إصابة الروبوت أو إسقاطها عليه.
حر في التفاعل مع األشياء التي قد تكون وضعتموها هناك من أجله ،كما أنه حر في مغادرة
إذا عاد الروبوت إلى منطقة “البيت” ولم تقوموا بمقاطعته ،فإنه ّ
المنطقة من أي مكان دون إجراء عملية إطالق.

 R16إجـراءات الـمـقـاطـعـة
يقدم القانون  R16إجراءات وعواقب مقاطعة الروبوت ،اعتمادا ً على مكان المقاطعة آنذاك.
لمقاطعــة الروبوت ،أوقفه واحمله إلــى منطقة “البيت” إذا لم يكن موجودا ً هناك.
•إذا كان في منطقة “البيت” بشكل كامل :ال بأس وال يوجد مشكلة.
•إذا لم يكن في منطقة “البيت” بشكل كامل :تفقدون “عالمة دقة”.
استثناء لإلطالق الخاطئ :إذا قاطعت الروبوت بعد وقت قصير من إطالقه لدرجة أنه بالكاد وصل إلى خط قوس منطقة اإلطالق ،فأنت بحاجة إلى إعادة
اإلطالق ،لكنك لن تفقد أي من “عالمات الدقة”.
استثناء الحفاظ على المحرك :إذا كان الروبوت عالقا ً خارج منطقة “البيت” ومحركاته تعمل ،وال تنوي إطالقه مرة أخرى ،فيمكنك إيقاف تشغيله وتركه في مكانه
دون أن تفقد “عالمة دقة”.
استثناء نهاية الجولة :إيقاف الروبوت في نهاية الجولة ال بأس به .إذا اتبعتم القانون  ، R15النقطة الثالثة ،فلن تفقدوا أي من “عالمات الدقة” .اتركوا الروبوت في
مكانه كما في . R22
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 R17ا لـشــحـنـة
يعرف القانون  R17متى تكون األشياء تحت السيطرة االستراتيجية للروبوت.
ّ
عندما يتم أخذ شيء ما بشكل مقصود/استراتيجي أو االحتفاظ به أو نقله أو اطالقه ،فإنه يعتبر “شحنة” .إذا أصبح من الواضح أن الروبوت لم يعد يالمس أي شيء
كان يتحكم به ،فإن ذلك الشيء ال يعتبر على أنه شحنة بعد ذلك.

 R18مقاطعة الروبوت بوجود شحنة
يشرح القانون  R18عواقب مقاطعة الروبوت بوجود شحنة ،اعتمادا ً على مكان الشحنة آنذاك.
الشحنة الموجودة خارج منطقة “البيت” بشكل كامل أو جزئي أثناء المقاطعة :إذا كانت مع الروبوت عند إطالقه ،فيمكنكم االحتفاظ بها .إذا لم تكن كذلك،
يأخذها الحكم.

 R19فـقـدان الشـحـنـة
يشرح القانون  R19عواقب فقدان الروبوت للشحنة ،اعتمادا ً على مكان استقرار تلك الشحنة.
إذا فُقدت شحنة كانت سابقا ً مع الروبوت خارج منطقة “البيت” :إذا كانت خارج المنطقة بشكل كامل ،فإنها تبقى كما هي .إذا كانت خارج المنطقة بشكل جزئي،
فيجب أن تأخذها إلى منطقة “البيت” وتفقد “عالمة دقة”.
•يجب أن تستقر الشحنة تماما ً قبل اتخاذ قرار بشأنها.
•إذا أُخذت شحنة مفقودة إلى منطقة “البيت” باليد وكانت تحتوي على أحد نماذج المهام ،يأخذ الحكم نموذج المهام.

 R20الـتـداخـل
يشرح القانون  R20عواقب التداخل مع الفريق أو الملعب أو الروبوت المقابل والتسبب بإزعاجهم.
ال يُسمح بتداخل الروبوت مع الملعب أو الروبوت المقابل ما لم يكن هناك استثناء في المهام .عند فشل الفريق اآلخر بالحصول على نقاط أو فقدانها نتيجةً للتداخل،
تحسب النقاط تلقائيا ً لهم .التعاون مسموح.

 R21تضرر الملعب
يشرح القانون  R21عواقب الضرر الذي يلحق بملعبكم.
إذا قام الروبوت بفصل التثبيت المزدوج (™ )3M™ Dual Lockأو تحطيم نموذج المهام ،فإن الملعب يبقي كما هو ،والمهام التي أصبح من الواضح إنجازها
ممكنا ً أو أكثر سهولةً نتيجةً لذلك الضرر ،ال تُحسب عليها نقاط.

CARGO CONNECTSM
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تسجيل النقاط | تعريف المصطلحات والقوانين
 R22تسجيل النقاط عند نهاية الجولة
ينبهكم القانون  R22إلى أنه إذا أفسد الروبوت إنجازات كان قد أكملها ،قبل نهاية الجولة ،فلن تحتسب.
يجب أن تكون متطلبات المهمة مرئية مع نهاية الجولة حتى يتم احتسابها ما لم تُحدد الطريقة.
• عند لحظة انتهاء الجولة تماماً ،يجب تجميد كل شيء في مكانه من أجل التقييم.
• أوقف الروبوت ،اتركه كما هو ،ثم تُرفع األيادي عن كل شيء بينما يقوم الحكم بتسجيل نقاط الملعب برفقتكم.

 R23تفسير المعنى المباشر للقوانين
يُحدّ القانون  R23من أي إرباك ،وينبهكم لعدم قراءة متطلبات ليست موجودة في القوانين.
نص لعبة الروبوت يُقصد به تماما ً وفقط ما يقوله بوضوح.
•إذا لم تُع َ
ط كلمة ما تعريفا ً محددا ً في اللعبة ،استخدم معناها الشائع.
•إذا لم يتم ذكر تفصيل ما ،إذا ً فهو ليس مهماً.

 R24تصنيف أولوية المعلومات
يجيب القانون  R24مسبقا ً على السؤال “ماذا لو اختلفت حقيقتان عن اللعبة؟”
من بين جميع مصادر معلومات لعبة الروبوت ،تتمتع آخر “تحديثات لعبة الروبوت” بأعلى أولوية ،تليها “المهام” ثم “القوانين” بعد ذلك “إعداد الملعب”.
• ضمن أي مصدر واحد للمعلومات ،يكون للنص األولوية على الصور.
• مقاطع الفيديو ورسائل البريد اإللكتروني ومشاركات المنتديات ليس لها أي اعتبار.
•يمكنكم العثور على تحديثات لعبة الروبوت على  .firstlegoleague.org/seasonهناك نسخة مترجمة منها.

 R25فـائـدة الـشــك
يشرح القانون  R25للحكام كيفية ال ُحكم على المواقف المربكة أو التي يصعب فيها الجزم بما حدث.
إذا كان قرار الحكم يمكن أن يذهب في أي من الخيارين أو إذا تسبب استعداد الحكم أو انتباهه أو رؤيته أو ذاكرته في حدوث مشكلة ،فستحصل على
فائدة الشك.

 R26النتائج النهائية
يخبركم القانون  R26كيف تصبح نتائج النقاط رسمية ،بما في ذلك حاالت التعادل.
بمجرد موافقتكم على نتيجة احتساب النقاط ،تصبح رسمية.
•إذا تطلب األمر ،يتخذ رئيس لجنة التحكيم القرار النهائي.
•فقط نقاط أفضل نتيجة حققها فريقكم خالل جوالتكم الرسمية تحتسب للفوز بالجوائز أو االرتقاء في النتائج .يتم كسر التعادل باستخدام ثاني ثم ثالث أعلى نتيجة
للنقاط إذا تطلب األمر .إذا بقي التعادل ولم تُحسم األمور ،يقرر منظمو البطولة ما ينبغي فعله.
•جوالت التصفيات ،إذا عُقدت ،فهي فقط للمتعة اإلضافية.
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جديد هذا العام

•إيضاحات:

تحذير للفرق ذات الخبرة :القائمة التالية ليست ُمفصلة .ما زلتم
بحاجة إلى قراءة القوانين الكاملة للمسابقة بعناية وبشكل متكرر.
•سيتم اآلن تقييم سمات االحتراف الكريم ®Gracious
 Professionalismلكل فريق في كل جولة .انظروا للصفحة .21

ستشكل النقاط الممنوحة نسبة من نقاط تقييم القيم األساسية للفريق.

القوانين التي تم تعديلها، R09 ، R08 ، R06 ، R02 ، R01 :
. R16 ، R12

•بشكل أوضح ،يسمح نص تعريف “المهمة” باستخدام الروبوتات للمعدات
إلكمال المهام .انظروا . R06
•تم توضيح تعريف منطقة “البيت” وإجراءات إرجاع الروبوت .انظروا
. R12
•تم توضيح استثناء المقاطعة عند نهاية الجولة .انظروا . R16
• تغيرت قيم النقاط الخاصة بمكافأة فحص المعدات  M00ورموز الدقة
 . M17يقدم النص األزرق في  M17نصيحة فيما إذا كنتم ترغبون في
االستفادة من التغيير.
•خالل الموسم ،قد يتم تحديث أي من القوانين أو المهام .تأكدوا من قراءة هذه
التحديثات بعناية والرجوع إليها عدة مرات .يمكنكم العثور على تحديثات
التحدي على الرابط  .firstlegoleague.org/seasonوهناك نسخة
مترجمة منها.

نتمنى لكم حظا ً جيدا ً وأن تستمتعوا بوقتكم!
استمروا في اختبار وتحسين الروبوت والبرامج الخاصة بكم
على أرضية الملعب.
التدريب ثم التدريب ثم التدريب هو أفضل وسيلة لالستعداد
لمسابقتكم!

CARGO CONNECTSM
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رقم الفريق :الجولة:

الحكم:

الطاولة

توقيع الفريق:
النتيجة
M00

النقاط اإلضافية لتفقّد المعدات EQUIPMENT INSPECTION BONUS

إذا كانت جميع معدات الفريق موجودة داخل وال تتعدى منطقة التفقّد الصغيرة:

20

 M01نموذج مشروع االبتكار INNOVATION PROJECT MODEL
•مصنوعة على األقل من قطعتين من قطع ® LEGOالبيضاء
إذا كان مشروع االبتكار
•بطول ال يقل عن أربعة  studبأي اتجاه
الخاص بكم يحتوي على
.
ما يلي:
•أي جزء منه يالمس دائرة شعار CARGO CONNECTSM

20

M02

السعة غير ال ُمستغلة UNUSED CAPACITY

إذا كانت الحاوية ذات
المفصل مغلقة بشكل كامل:
M03

•ممتلئة بشكل جزئي بالمحتويات ( 5-1قطع من محتويات الحاوية):
•ممتلئة بشكل كامل بالمحتويات (جميع األجزاء الـ  6لمحتوى الحاوية):

إفراغ طائرة الشحن UNLOAD CARGO PLANE

إذا كانت طائرة الشحن مهيأة للتفريغ بحيث يستقر باب البضائع لألسفل بشكل كامل ويالمس إطارها األسود:
إذا تم تفريغ طائرة الشحن بحيث تكون الحاوية منفصلة بشكل كامل عن الطائرة:

M04

رحلة الشحن TRANSPORTATION JOURNEY

إذا وصلت الشاحنة إلى وجهتها ،متجاوزة خط النهاية األزرق بشكل كامل ،على أرضية الملعب:
إذا وصلت الطائرة إلى وجهتها ،متجاوزة خط النهاية األزرق بشكل كامل ،على أرضية الملعب:
نقاط إضافية :إذا تحقق كال الشرطين أعاله:
M05

•لم تسقط:
•تم اسقاطها:

إفراغ سفينة الشحن UNLOAD CARGO SHIP

إذا لم تعد الحاوية تالمس السطح الشرقي لسفينة الشحن:
إذا كانت الحاوية شرق السطح الشرقي لسفينة الشحن بشكل كامل:
M08

20
30

20
10

20
10
10

سكة القطار TRAIN TRACKS

إذا تم إصالح سكة القطار بحيث تستقر بالكامل في األسفل/غرباً:
إذا وصل القطار إلى وجهته ،مثبتا ً بالقفل (األحمر) في نهاية السكة:

30

20

اإلسقاط الجوي AIR DROP

إذا تم فصل طرد الطعام عن الهيليكوبتر الخاصة بكم:
إذا تم فصل طرد الطعام عن هيليكوبتر الملعب اآلخر وكان موجودا ً بشكل كامل في دائرة
شعار  CARGO CONNECTSMفي ملعبك:
إذا قام كال الفريقين بفصل طرد الطعام الخاصة بهم عن طائرتي الهليكوبتر كل في ملعبه:
M09

10
10
 10إضافية

تجنب الحوادث ACCIDENT AVOIDANCE

إذا كان الروبوت متوقفا ً فوق خط تجنب الحوادث األزرق في نهاية
الجولة واللوحة الصفراء:
إذا تم إسقاط اإلطار األسود في نهاية الجولة ،فإن هذه المهمة ال تحسب لها نقاط.
M07

20
10

تحويل المحرك SWITCH ENGINE

إذا تم تحويل المحرك من الديزل إلى الكهرباء بحيث يستقر الذراع األصفر لألسفل  /جنوبا ً حتى النهاية:
M06

20
30

20
20

Robot Game Rulebook I Score Sheet

النتيجة
مركز الفرز SORTING CENTER

M10

إذا تم فرز الحاويات بحيث تكون الحاوية ذات اللون البرتقالي الفاتح هي الحاوية الوحيدة المتبقية بشكل كامل
في المربع األزرق لمنطقة الفرز:

20

التوصيل للمنازل HOME DELIVERY

M11

• بشكل جزئي:
إذا تم تسليم الطرد إلى وجهته بحيث يكون على عتبة الباب:
• بشكل كامل:
ال تحتسب نقاط هذه المهمة إذا كان الطرد يالمس أي معدات في نهاية الجولة.

20
30

توصيل البضائع الكبيرة LARGE DELIVERY

M12

إذا كانت شفرة التوربين تالمس الحامل األزرق فقط و:

• أرضية الملعب:
• ال شيء آخر:
• بشكل جزئي:
• بشكل كامل:

إذا كان نموذج الدجاج معتدالً وقاعدته في دائرته:

20
30
5
10

شاحنات االرتباط اآللي PLATOONING TRUCKS

M13

إذا تم ربط كال الشاحنتين معا ً بشكل كامل خارج منطقة “البيت”:
إذا تم ربط شاحنة بالجسر:
نقاط إضافية :إذا تحقق كال الشرطين أعاله:

10
10
 10إضافية

الجسر BRIDGE

M14

إذا تم إنزال سطح (سطحي) الجسر واستقرا على الدعامة المركزية:

 10لكل منهما

تحميل البضائع LOAD CARGO

M15

إذا كانت هناك حاويات على وتالمس فقط • :شاحنات االرتباط اآللي 10 :لكل منها (الحد األقصى  20نقطة)
• القطار 20 :لكل منها (الحد األقصى  40نقطة)
• السطح الغربي لسفينة الشحن 30 :لكل منها (الحد األقصى  60نقطة)
يجب أن تكون الحاويات الموجودة على شاحنات االرتباط اآللي خارج منطقة “البيت” بشكل كامل.
 M16توصيل البضائع CARGO CONNECTSM
إذا كان هناك •بشكل جزئي 5 :لكل منها
حاويات في
•بشكل كامل 10 :لكل منها

•إذا كانت الحاوية الزرقاء (التي بدون مفصل) موجودة بالكامل في الدائرة الزرقاء 20 :إضافية
•إذا كانت الحاوية ذات اللون األخضر الليموني موجودة بالكامل في الدائرة ذات اللون األخضر الليموني 20 :إضافية
•إذا كانت أي من الدوائر تحتوي على حاوية واحدة على األقل بشكل كامل 10 :لكل دائرة

أي دائرة:

M17

عالمات الدقة PRECISION TOKENS

إذا كان عدد “عالمات الدقة” المتبقية في الملعب هي:
2: 15

1: 10

3: 25

4: 35

6: 50

5: 50

النتيجة النهائية
النتيجة النهائية = ناتج جمع كل القيم في أعمدة “النتيجة”
إعادة النماذج الحرة
 1شفرة التوربين 2 ،شاحنات االرتباط اآللي 6 ،محتويات الحاوية 1 ،طرد ،الحاويات  4 -رمادية 1 ،بلون أخضر ليموني 1 ،زرقاء،
 1بلون برتقالي فاتح و 1ذات المفصل 1 ،طائرة 1 ،شاحنة 1 ،قطار 1 ،طرد طعام 6 ،عالمات دقة 1 ،نموذج الدجاجة

السمات الظاهرة لالحتراف الكريم ® Gracious Professionalismعلى طاولة لعبة الروبوت:
يتطور DEVELOPING
2

بــارع ACCOMPLISHED
3

تجاوز التوقعات EXCEEDS
4

CARGO CONNECTSM
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مخطط مسارات الروبوت
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