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EQUIPMENT INSPECTION BONUS النقاط اإلضافية لتفقّد المعدات

INNOVATION PROJECT MODEL نموذج مشروع االبتكار

UNUSED CAPACITY السعة غير الُمستغلة

UNLOAD CARGO PLANE إفراغ طائرة الشحن

SWITCH ENGINE تحويل المحرك

TRANSPORTATION JOURNEY رحلة الشحن

ACCIDENT AVOIDANCE تجنب الحوادث

UNLOAD CARGO SHIP إفراغ سفينة الشحن

AIR DROP اإلسقاط الجوي

TRAIN TRACKS سكة القطار

جميع معدات الفريق موجودة داخل وال تتعدى منطقة التفقّد الصغيرة:

إذا كان مشروع االبتكار 
الخاص بكم يحتوي على       

ما يلي:

مصنوعة على األقل من قطعتين من قطع ®LEGO البيضاء	 
بطول ال يقل عن أربعة stud بأي اتجاه	 
 	 .CARGO CONNECTSM أي جزء منه يالمس دائرة شعار

الحاوية ذات المفصل مغلقة بشكل كامل:
عدد المحتويات الموجودة بشكل كامل داخل الحاوية ذات المفصل: 

يستقر باب البضائع لطائرة الشحن لألسفل بشكل كامل ويالمس إطارها األسود: 
الحاوية منفصلة بشكل كامل عن الطائرة: 

تجاوزت الشاحنة خط النهاية األزرق بشكل كامل، وهي على أرضية الملعب: 
تجاوزت الطائرة خط النهاية األزرق بشكل كامل، وهي على أرضية الملعب: 

يستقر الذراع األصفر لألسفل / جنوباً حتى النهاية:

الروبوت متوقف فوق خط تجنب الحوادث األزرق في نهاية الجولة: 
اللوحة الصفراء تم اسقاطها:

اإلطار األسوط تم اسقاطه:

لم تعد الحاوية تالمس السطح الشرقي لسفينة الشحن: 
الحاوية موجودة بشكل كامل شرق السطح الشرقي لسفينة الشحن: 

تم فصل طرد الطعام عن الهيليكوبتر الخاصة بكم: 
طرد الطعام الخاص بالفريق اآلخر موجود بشكل كامل في دائرة شعار

CARGO CONNECTSM في ملعبك: 

قام كال الفريقين بفصل طرد الطعام الخاصة بهم عن طائرتي الهليكوبتر كل في ملعبه: 

تم إصالح سكة القطار بحيث تستقر بالكامل في األسفل/غرباً: 
القطار مثبّت بالقفل )األحمر( في نهاية السكة: 
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SORTING CENTER مركز الفرز

LARGE DELIVERY توصيل البضائع الكبيرة

HOME DELIVERY التوصيل للمنازل

PLATOONING TRUCKS شاحنات االرتباط اآللي

BRIDGE الجسر

LOAD CARGO تحميل البضائع

CARGO CONNECTSM توصيل البضائع

PRECISION TOKENS عالمات الدقة

حاوية اللون البرتقالي الفاتح هي الوحيدة الموجودة بشكل كامل في المربع األزرق لمنطقة الفرز: 

الطرد موجود على عتبة الباب، وال يالمس أي من المعدات:

شفرة التوربين تالمس الحامل األزرق فقط وكذلك:
نموذج الدجاج معتدل وقاعدته في دائرته:

تم ربط كال الشاحنتين معاً بشكل كامل خارج منطقة “البيت”: 
تم ربط شاحنة بالجسر: 

عدد أسطح الجسر التي تم إنزالها واستقرت على الدعامة المركزية: 

عدد الحاويات التي تالمس فقط شاحنات االرتباط اآللي خارج منطقة “البيت” بشكل كامل:
عدد الحاويات التي تالمس فقط القطار:

عدد الحاويات التي تالمس فقط السطح الغربي لسفينة الشحن:

عدد الحاويات الموجودة بشكل جزئي في أي دائرة:
عدد الحاويات الموجودة بشكل كامل في أي دائرة:

الحاوية الزرقاء )التي بدون مفصل( موجودة بالكامل في الدائرة الزرقاء:
الحاوية ذات اللون األخضر الليموني موجودة بالكامل في الدائرة ذات اللون األخضر الليموني:

عدد الدوائر التي تحتوي على حاوية واحدة على األقل بشكل كامل: 

عدد “عالمات الدقة” المتبقية في الملعب: 

إعادة النماذج الحرة
1 شفرة التوربين، 2 شاحنات االرتباط اآللي، 6 محتويات الحاوية، 1 طرد، الحاويات - 4 رمادية،

1 بلون أخضر ليموني، 1 زرقاء، 1 بلون برتقالي فاتح  و1 ذات المفصل، 1 طائرة، 1 شاحنة، 1 قطار، 1 طرد طعام، 
6 عالمات دقة، 1 نموذج الدجاجة 

السمات الظاهرة  لالحتراف الكريم ®Gracious Professionalism على طاولة لعبة الروبوت:

DEVELOPING يتطورACCOMPLISHED بــارع EXCEEDS تجاوز التوقعات
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الطاولة:الحكم:الجولة: رقم الفريق:

توقيع الفريق:


