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 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 

 وصف اللعبة  –لجزء األول ا

 مقدمة  .1
 

قادرة على تحمل   الروبوتات  بمهام خطيرة أو صعبة. يجب أن تكون هذه  يدعم روبوت اإلنقاذ رجال اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 

الحرارة ، والتغلب على الحطام أو الساللم ، والكشف عن األشخاص المصابين ، ونقل المواد الخطرة ، وإنشاء صور لبيئات غير  

 معروفة. 

 

مهام الروبوت في مساعدة وإطفاء حريق في مصنع ، ونقل المواد الكيميائية الخطرة ، وتزويد خدمات اإلنقاذ   في هذه اللعبة ، تتمثل

بمعلومات حول وضع األشخاص في المصنع. في الوقت نفسه ، يتعين على الروبوت التغلب على التضاريس غير المعروفة في طريقه  

 إلى المصنع. 

 

 ملعب .2
 عب مع المناطق المختلفة. يوضح الرسم التالي حلبة الل

 

إذا كانت الطاولة أكبر من ملعب اللعبة ، فضع الملعب على الجانب القصير مع منطقتي البدء على الحائط وقم بمحاذاتها بين الجدران 

 الطويلة. 

 WROلمزيد من المعلومات حول مواصفات الطاولة وملعب اللعبة ، يرجى إلقاء نظرة على القواعد العامة ل 

 

 خريطة الملعب قابلة للشراء من خالل الرابط التالي: 

https://portal.thaka.sa/shop/wro2022-1149#attr= 
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 تحديد المواقع, التوزيع العشوائي كائنات اللعبة, .3
 

 الكائنات الموجودة في المصنع 

 

كائن كيميائي في حلبة اللعب. يتم وضع    1من األشخاص )واحد صغير ، واحد كبير( و     2من كائنات  حريق ، و     2هناك دائما عدد  

 يتم وضع كائن واحد كحد أقصى لكل غرفة. هذه الكائنات بشكل عشوائي في  كل جولة على المستطيالت البيضاء في الغرف. 

 

 لخط الصغير داخل المستطيل الرمادي.  يتم وضع الكائنات باتجاه محاذي ل

 

 
 ( 1كائن المواد الكيميائية )

 
 ( 2كائن حريق )

 
 ( 1شخص كبير )

 
 ( 1شخص صغير )

 
 مثال لكائن تم وضعه في الحقل 

 
يظهر الخط الرمادي الصغير داخل المنطقة الرمادية موضع / اتجاه 

 كائن اللعبة
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 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 
 مثال لكائن تم وضعه في الحلبة 

 

 الماء
 

تتناسب   الروبوت قبل بدء التشغيل. يجب أن  الغرفة. يمكن وضع األجسام المائية على  الحريق في  تستخدم األجسام المائية إلطفاء 

 األجسام المائية مع الحد األقصى لحجم الروبوت.   

 

 
 (2أجسام مائية )

 
 األجسام المائية في منطقة البداية من يوم المسابقة  

)يمكن وضعها على الروبوت ، ال يسمح بإزالة هذه األشياء من 

 حقل اللعبة( 

 
 وضع عالمات على الكتل

 

تستخدم كتل وضع العالمات لتحديد موضع الشخص في خريطة الموقع. هناك كتلتان للعالمات يتم وضعهما على المربعين الصفراء  

 بجوار خريطة الموقع. 

 

  
 موضع بدء كتل العالمات 

 جدران المصنع

 

 هناك نوعان من جدران المصنع ، أحدهما مستقيم واآلخرمتعامد. يتم وضع جداري المصنع على العالمات الرمادية في منطقة المصنع.  
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 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 
 الجدار المتعامد 

 
 جدار مستقيم 

 
 الوضعية االبتدائية للجدار عند بدء اللعبة 

 
 الوضعية االبتدائية للجدار عند بدء اللعبة 

 

 
 جدارالعقبة 

 
 هناك جدار عقبة توضع بين المنطقتين التي يجب أن يعبرها الروبوت. ال يسمح بتحريك أو إتالف هذا الجدار. 

 

 
 جدار العقبة 

 
 الوضعية االبتدائية لجدار العقبة عند بدء اللعبة 
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 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 عناصر العقبات 
 

   Aمنفرد موضوعين على المعبر  رعنصر أخض 15هناك عقبات مختلفة في الميدان. هناك 

  .Bلكال الخطين  موضوعين على المعبر  28عنصرا أزرق منفرد بالتالي المجموع الكلي هو  14وخطان وكل خط مكون  من 

 

 
 لون أخضر 2x4كل عنصر عبارة عن قطعة ليغو 

 
 لون أزرق 2x4كل عنصر عبارة عن قطعة ليغو 

  

 يتم تثبيت كل من العناصر الخضراء والزرقاء بشريط الصق من الوجهين في الحقل. 

 
 منطقتا بداية 

 
قبل    للروبوت،في يوم المسابقة يتم تحديد أي المنطقتين ستكون منطقة البداية بالنسبة    ،على حلبة اللعب يوجد منطقتان للبداية والنهاية

البدء بتشغيل الروبوت يجب أن يتموضع الروبوت كليا داخل هذه المنطقة وقد تم االشارة مسبقا إلى المناطق المحتملة، وال يتم تضمين  

حتساب الكابالت ضمن الحد األقصى لحجم الروبوت ، لذلك يجب تضمينها الخط المحيط في منطقة البداية. عند بدء التشغيل ، يتم ا

 في منطقة البداية. 

 

 ملخص التوزيع العشوائي 
 

 ، يتم اختيار منطقة البداية عشوائياً.  في يوم المسابقة
 

 في هذا الحلبة، يتم وضع الكائنات التالية عشوائياً في كل جولة:
 

 المربعات الرمادية )بحد أقصى كائن واحد لكل غرفة(. كائنات في المصنع على  ●
 

 مهام الروبوت  .4
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 من أجل فهم أفضل، سيتم شرح المهام في أقسام متعددة.  و

 ناسبه لتنفيذ المهام ييمكن للفريق أن يقرر الترتيب الذي 

 البحث عن الحريق وإخماده (1.4

 تتمثل إحدى مهام روبوت اإلنقاذ في تحديد موقع الحريق في مبنى غير معروف.  

لذلك ، يجب على الروبوت تحديد كائنات الحريق في المصنع ووضع كائن مائي واحد في الغرفة التي تم فيها ايجاد كائن الحريق. يتم  

منح النقاط فقط إذا كان الجسم المائي في نفس الغرفة التي يتواجد بها كائن الحريق. في حال تواجد أكثر من كائن مائي في الغرفة 

 واحد فقط لكل غرفة.   تحسب النقاط لكائن

 يتم منح النقاط السلبية إذا تم وضع الجسم المائي في غرفة خاطئة.

 نقل المواد الكيميائية خارج المصنع  (2.4

مهمة أخرى لروبوت اإلنقاذ هي تحديد ونقل البضائع الخطرة. خاصة في حالة نشوب حريق في مبنى ، من المهم جمع المواد الكيميائية  

 الروبوت في تحديد الجسم الكيميائي ونقل هذا الكائن إلى منطقة التخزين اآلمنة السوداء.   وإخراجها. تتمثل مهمة

يتم منح النقاط إذا كان الجسم الكيميائي خارج المصنع. يتم منح النقاط الكاملة إذا كان الجسم الكيميائي داخل منطقة التخزين اآلمنة  

 بالكامل. 

 العثور على أشخاص في المصنع  (3.4

ومع ذلك ، فإن روبوتات   في حالة نشوب حريق في مبنى ، من المهم معرفة  اذا كان هناك أشخاص في المبنى ومعرفة أماكن تواجدهم.

 االنقاذ غير مصممة لكل تقوم بنقل الناس من تلقاء نفسها. وال يزال يتعين على البشر في الوقت الحاضر أن يقوموا هم بنقل الناس.  

 لهذا، فإن مهمة الروبوت هي تحديد الغرف التي يتواجد بها األشخاص ومن ثم احضار هذه المعلومات  إلى فريق العمليات. 

لك ، يحتاج الروبوت إلى التجول عبر المصنع ، والتأكد من وجود أشخاص ومعرفة مكان تواجدهم, ومن ثم تذكر هذه الغرف لذ 

 واالشارة إليها على خريطة الموقع بمساعدة كتل العالمات الصفراء )خريطة الموقع موجودة على الجانب األيسر من حلبة اللعب( 

 تلة العالمات موجودة بالكامل في الغرفة الصحيحة من خريطة الموقع.  يتم منح النقاط الكاملة إذا كانت ك 

 مستوية  غير  أرض عبور (4.4

تعمل روبوتات اإلنقاذ في بيئات غير معروفة وغير مؤكدة. لهذا السبب يحتاج الروبوت إلى عبور األراضي غير المستوية في حلبة   

  . Bومنطقة العبور   Aمنطقة العبوراللعب أيضا. سيتم االشارة إلى هذه األراضي الغير مستوية ب

يتم منح النقاط إذا عبر الروبوت بشكل كامل  المنطقة المحددة بواسطة الخطين الموجودين قبل وبعد كل منطقة العبور . يتم منح النقاط  

 الحركة أثناء التحدي .   هذهمرة واحدة فقط لكل منطقة عبور. الحكم هو مسؤول عن اإلشراف على نتيجة 

 الروبوت فاصطفا (5.4

 في النهاية ، يجب أن يعود الروبوت إلى منطقة البداية والنهاية التي لم تكن منطقة البداية. 

وكان    يتم منح النقاط فقط إذا كان الروبوت يصطف داخل منطقة البداية والنهاية )والتي لم يشار لها بأنها منطقة البداية في بداية المسابقة(

 داخل المنطقة )يسمح للكابالت بأن تكون خارج المنطقة(.هيكل الروبوت بالكامل 

 احصل على نقاط إضافية وتجنب العقوبات (6.4
سيتم منح نقاط إضافية في حال عدم تحريك أو إتالف الجدران داخل المصنع. باإلضافة إلى ذلك ، سيتم منح نقاط إضافية لعدم  

 تحريك كائن النار  أو األشخاص في في المصنع.  
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 يتم إعطاء نقاط جزاء لتحريك أو إتالف جدار العقبة.  

 النقاط  .5
 احتساب النقاط 

 

 يلمس المنطقة الصحيحة وال يالمس الخطوط السوداء المحيطة بها.  "كلياً" يعني أن كائن اللعبة

 

 مجموع  كل المهام 

 البحث عن الحريق وإخماده 

كائن مائي داخل كليا في الغرفة التي  بها كائن حريق )بحد أقصى كائن مائي واحد لكل غرفة 

 يتم احتسابه( 

15 30 

أو اذا كان عدد الكائنات المائية المتواجدة في الغرفة أكثر من    كائن مائي في غرفة بدون حريق ,

 عدد كائنات الحريق   

3- 6- 

 نقل المواد الكيميائية خارج المصنع 

 8  كائن كيميائي خارج المصنع كليا )وليس في منطقة تخزين آمنة( 

 12  كائن كيميائي داخل كليا منطقة التخزين اآلمنة 

 المصنعالعثور على أشخاص في  

كتلة العالمة الصفراء داخل كليا  المربع المعّرف لمكان تواجد الشخص على خريطة الموقع  

 والذي يتوافق مع نفس لون الغرفة في المصنع التي يتواجد فيها كائن الشخص  
19 38 

 عبور أرض غير مستوية في المصنع 

العبور الكامل للمنطقة المحددة  " بالكامل ، والذي يتم تحديده بعد B" أو "المعبر Aعبور "المعبر 

بالخطين )قبل وبعد منطقة العبور (. يتم منح النقاط مرة واحدة فقط لكل منطقة عبور في حال لم  

 يتم نقل جدار العقبة أو تلفه. 

15 30 

 اصطفاف الروبوت 

 المسابقةيتوقف الروبوت في منطقة البداية والنهاية التي لم تكن منطقة البداية في يوم 
 )فقط إذا تم احتساب نقاط أخرى خالل الجولة( 

 13 

 النقاط االضافية والعقوبات 

 20 5 لكل حريق وكائن شخص لم يتم تحريكه أو اتالفه 

 12 6 لكل جدار مصنع لم يتم تحريكه أو اتالفه 

 -12  تحريك جدار العقبة أو اتالفه

 155  الحد األقصى للنقاط
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 التسجيل ورقة  .6

 الجولة : ..........                                                                        اسم الفريق:___ 

 مجموع  # مجموع  كل المهام 

 البحث عن الحريق وإخماده 

كائن مائي داخل كليا في الغرفة التي  بها كائن حريق )بحد أقصى 

 احتسابه( كائن مائي واحد لكل غرفة يتم 

15 30   

كائن مائي في غرفة بدون حريق , أو اذا كان عدد الكائنات المائية  

 المتواجدة في الغرفة أكثر من عدد كائنات الحريق   

3- 6-   

 نقل المواد الكيميائية خارج المصنع 

   8  كائن كيميائي خارج المصنع تماما )وليس في منطقة تخزين آمنة(  

   12  كائن كيميائي بالكامل داخل منطقة التخزين اآلمنة 

 العثور على أشخاص في المصنع

كتلة العالمة الصفراء داخل كليا  المربع المعّرف لمكان تواجد 

الغرفة في الشخص على خريطة الموقع والذي يتوافق مع نفس لون 

 المصنع التي يتواجد فيها كائن الشخص 

19 38   

 عبور مصنع أرضي غير مستوي 

" بالكامل ، والذي يتم تحديده بعد  B" أو "المعبر Aعبور "المعبر 

العبور الكامل للمنطقة المحددة بالخطين )قبل وبعد منطقة العبور (. يتم  

حال لم يتم نقل جدار  منح النقاط مرة واحدة فقط لكل منطقة عبور في 

 العقبة أو تلفه. 

15 30   

 اصطفاف الروبوت 

يتوقف الروبوت في منطقة البداية والنهاية التي لم تكن منطقة البداية  

 في يوم المسابقة

 )فقط إذا تم تعيين نقاط أخرى ، وليس مكافأة( 

 13   

 احصل على نقاط إضافية وتجنب العقوبات 

   20 5 يتم تحريكه أو تلفهلكل حريق وكائن شخص لم 

   12 6 لكل جدار مصنع لم يتم نقله أو تلفه 

   -12  تحريك جدار العقبة أو اتالفه

   155  الحد األقصى للنقاط

  القاعدة المفاجئة 

  مجموع النقاط في هذا السباق

  الوقت بالثواني الكاملة

 
 

 توقيع الحكم   توقيع الفريق  
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 الدرجات احتساب  .7

 نقطة   15كائن مائي داخل كليا في الغرفة التي  بها كائن حريق )بحد أقصى كائن مائي واحد لكل غرفة يحسب( =

 نقطة  -3كائن مائي في غرفة بدون حريق أو أجسام مائية أكثر من الحرائق في الغرفة = 
🡺 

 

 نقطة 15

 

 نقطة )كائن مائي ليس تماما في الغرفة الخضراء(  0

 

 نقطه )جسم مائي في غرفة خاطئة(  -3

 

لآلخر في نفس   -3نقطة لجسم مائي واحد،  15نقطة ) 12
 الغرفة(

 ��نقاط 8جسم كيميائي خارج المصنع )ليس في منطقة تخزين آمنة( = 

 

 نقاط 8

 

نقطة )ال يزال جزئيا في المصنع /   0
 الغرفة البيضاء في هذه الحالة(
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 ��نقطة 12المصنع وداخل منطقة التخزين اآلمنة = جسم كيميائي خارج 

 

 نقطة 12

 

نقطة )ال بأس إذا كان الكائن غير   12
 واقف( 

 

نقطة )الكائن يلمس منطقة التخزين   12
 فقط(

 

 نقطة ، جزئيا في الخارج. 0

  

الموقع والذي يتوافق مع نفس لون  كتلة العالمة الصفراء داخل كليا  المربع المعّرف لمكان تواجد الشخص على خريطة 
 نقطة لكل منها  19الغرفة في المصنع التي يتواجد فيها كائن الشخص =  

 لهذا المثال ، تم وضع األشخاص في الغرفة الصفراء والبيضاء 

 

 نقطة( 2x 19نقطة ) 38

 

نقطة )موافق باللون األبيض ،   19
األصفر ليس على ما يرام ألنه يلمس  

 األسود(الخط  

 

نقطة ، واحدة فقط صحيحة )كتلة   19
 باللون األبيض( 
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" بالكامل ، والذي يتم تحديده بعد العبور الكامل للمنطقة المحددة بالخطين )قبل وبعد  B" أو "العبور Aعبور "المعبر 
نقطة لكل   15جدار العقبة أو تلفه. = منطقة العبور (. يتم منح النقاط مرة واحدة فقط لكل منطقة عبور وإذا لم يتم نقل  

 ��منهما

 

، المميزان باللونين األحمر واألصفر الفاتحين( خطوط رمادية داكنة على اليسار   A + Bتوضيح: يحد المعبرين )
 بمثابة المعابر. يجب أن يمر الروبوت عبر المعبر بالكامل لكسب النقاط. Bو  Aواليمين. تعتبر المناطق الكاملة 

لمهمة ، سيقوم الحكم بتسجيل الروبوت على سلوك أثناء الحركة. في حالة انتهاء الروبوت من الحركة في العبور ، لهذه ا
 تنطبق الصور التالية.

 

 

نقطة )عبر الروبوت ، ال توجد أجزاء   15
من الروبوت تلمس منطقة العبور أو  

 الخطوط الرمادية الداكنة( 

 

 نقطة )ال تزال تلمس(  0
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يتوقف الروبوت في منطقة البداية والنهاية التي لم تكن منطقة البداية في يوم المسابقة )فقط إذا تم تعيين نقاط أخرى ، وليس  

 ��نقطة  13مكافأة(= 
 

 

وضع الروبوت هو تماما داخل منطقة 
 البداية / النهاية.  

 

وضع الروبوت في الداخل تماما ، 
على ما  والكابالت خارج. هذا ال يزال 

 يرام. 

 

ال توجد نقاط إذا لم يكن وضع الروبوت  
 في منطقة البداية / النهاية. 

 

 ��نقاط لكل منهما  5كائن الحريق او الشخص لم يتم تحريكه أو اتالفه 

 مالحظة: ينطبق نفس المنطق على جميع الكائنات في المصنع.

 

 نقاط )نار + شخص(  10

 

يتم  نقاط )النار + شخص ، حسنا  10
 نقل هذا الشخص داخل المنطقة الرمادية(

 

نقاط )النار( ، الشخص األزرق خارج   5
 المنطقة الرمادية.

 

نقاط )حريق( ، تلف الشخص   5
 األزرق.
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 نقاط لكل منهما   6ال يتم نقل جدار المصنع أو تلفه=

 مالحظة: ينطبق نفس المنطق على كل من جدران المصنع.

 

 نقاط 6

 

 نقاط، منقولة داخل المنطقة الرمادية 6

 

 نقطة، الجدار خارج  0

 

 نقطة، الجدار خارج  0

 

 نقطة، تالفة  0

 

 

 نقطة  -12جدار العقبة يتم تحريكه أو تلفه= 

 مالحظة: ال يسمح بتحريك أو إتالف عقبة الجدار ، وال حتى قليال.

 

 حسنا ، ال توجد عقوبة. 

 

 نقطة، منقولة.   -12

 

 نقطة، تالفة.  -12
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 األحداث المحلية واإلقليمية والدولية .8
 

دولة ، ونحن نعلم أن الفرق في كل بلد تتوقع مستوى مختلفا من التعقيد. سيتم استخدام التحدي   90في حوالي  WROتجري مسابقات 
الدولية. هذه هي المرحلة األخيرة من المسابقة ، حيث تشارك الفرق التي لديها أفضل  WROكما هو موضح في هذه الوثيقة ألحداث 

 صعبة.الحلول. هذا هو السبب في أن قواعد اللعبة 
 

أن جميع المشاركين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الحصول على تجربة جيدة في المسابقة. يجب أن تكون الفرق    WROيشعر  
النقاط والنجاح. وهذا يبني الثقة في قدرتهم على إتقان المهارات التقنية، وهو أمر مهم   ذات الخبرة األقل قادرة أيضا على تسجيل 

 ية في التعليم.لخياراتهم المستقبل 
 

توصي منظمينا الوطنيين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تكييف القواعد لألحداث في بلدهم. يمكنهم   WRO منظمةهذا هو السبب في أن 
  تسهيل التحديات على األحداث المحلية واإلقليمية والوطنية ، بحيث يكون لدى جميع المشاركين تجربة إيجابية. يمكن للمنظمين الوطنيين 
 لدينا اتخاذ خياراتهم الخاصة ، بحيث تتناسب كل مسابقة مع وضعهم وأفكارهم الخاصة. هنا نقدم بعض األفكار لجعل التحديات أسهل. 

 

 أفكار للتبسيط: 
 

 ال توجد عشوائية لمنطقة البداية ●

 ال توجد عوائق أو عقبات مختلفة / أقل في مناطق العبور  ●
 فقط من العالمات على خريطة الموقع(  شخص واحد فقط في المصنع )وكتلة واحدة ●
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 تجميع كائنات اللعبة  –الجزء الثاني 

 (X1المواد الكيميائية كائن )
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 ( X2كائن النار )
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 تمت الترجمة لصالح شركة ذكاء الدولية

 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 

21 

 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 ( X2)كتل وضع العالمات 
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 ( X1)شخص كبير 
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 ( X1)شخص صغير 
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 ( X1)عقبة الجدار 
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 ( X1) الجدار العامودي
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(X1)جدار مستقيم  

 



 

 

 

 تمت الترجمة لصالح شركة ذكاء الدولية

 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 

38 

 المتوسطةفئة ال – WRO RoboMissionفئة 

 

 


