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 المقدمة

 تحديات الروبوت يشجع علىالروبوتات هي منصة رائعة لتعلم مهارات القرن الحادي والعشرين. حل 

الروبوتات تتقاطع مع عدة مناهج  كونوحل المشكالت لدى الطالب.  االبتكار وتطوير مهارات اإلبداع

في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  المعرفةدراسية ، يجب على الطالب تعلم وتطبيق 

 البرمجة.و

يعملون معا كفريق واحد ، و .يشعرون باإلستمتاعفي تصميم الروبوتات هو أن الطالب  جماالا الجزء األكثر 

، ثم يتراجعون للسماح  قيادتهم إلى الطريق الصحيحالمدربون  مهمةالحلول الخاصة بهم.  ويكتشفون

وتستمر دورة ،  والمليئة بالمغامرة. ينمو الطالب في هذه البيئة الداعمة مشاهدة فوزهم وخسارتهمب لطالبل

 بشكل طبيعي مثل تنفس الهواء. العلم

م بذلوا قصارى جهدهم ، وتعلموا ، في نهاية اليوم ، وفي نهاية مسابقة عادلة ، يمكن للطالب أن يقولوا إنه

 .مستمتعينوكانوا 
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 2020تغييرات هامة لألولمبياد العالمي للروبوت 

 التغيير القانون

و محركات  تسمح باستخدام جميع منصاتإذ  ،كثر عموميةهي األهذه القاعدة اآلن  .2.1
،  (2.13القديمة )إلى القاعدة اآلن هناك حاجة  ليس. LEGO® Education وحساسات

. مستشعر الطرف الثالث المسموح إستخدامها قائمة المحركات وأجهزة االستشعاروهي 
 .HiTechnicالمسموح به فقط هو مستشعر ألوان 

 لفرقيمكن لحول اإلرشادات واألدلة وما  )2.8.(و  )2.7.(القواعد القديمة  تعريفإعادة  .2.7

 !(. إلى منطقة المنافسة )البرنامج فقط إحضارها

 .القيام بالمهمات )منطقة البداية( قاعدة جديدة حول استخدام المعدات لبدء الروبوت .3.2

 وحدة التحكم في الروبوت. وضعإضافة قاعدة جديدة حول الطريقة التي ينبغي بها  .3.4

 / حجم الطاولة خريطة المهام تحديث المعلومات حول 4.2\4.1
 (.خريطة المهام)ال يوجد أي تغيير في حجم 

 بيئات البرمجة.تعدد برنامج واحد على الروبوت، بسبب  حول إستخدامتوضيح  .6.9

 منطقة البداية.صياغة تحديث  .6.10

 نهاية الجولة . تحديث قاعدة .6.14

 

أنه خالل الموسم قد يكون هناك توضيحات أو إضافات للقواعد من قبل ب العلمإلى ذلك ، يرجى  إضافةا 

أسئلة )إلى القواعد. يمكنك العثور على  مضافةاإلجابات  يمكنك رؤية. (الرسمية WROأسئلة وأجوبة )

 في هذه الصفحة:الرسمية(   WROوأجوبة 

 https://wro-association.org/wro-2020/questions-answers 

الفريق ، المدرب ، الفئات العمرية ، إلخ( متاحة على أعضاء يرجى مالحظة أن المعلومات العامة )حجم 

 موقعنا:

https://wro-association.org/competition/regulations 
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 قوانين الفئة العادية

 .ا من رابطة األولمبياد العالمي للروبوتهذه القوانين تم إقراره

 القانون المفاجئ.. 1

 المسابقة. يوم في صباح القانون اإلضافي المفاجئ. سيتم اإلعالن عن 1.1

ا  القانون اإلضافي المفاجئ. يجب تسليم 1.2  إلى كل فريق.مكتوبا

 .. المواد2

الروبوتات من  في تصميمالمستخدمة  والحساسات. يجب أن تكون وحدة التحكم والمحركات 2.1

وعنصر  SPIKE PRIME  أو NXT ، EV3وهي   LEGO® Education Robotics منتجات

 ال يسمح بأي منتجات أخرى  ، Color Sensor HiTechnic  الطرف الثالث المسموح به فقط هو

 أصلية. ®LEGOال يُسمح للفرق بتعديل أي أجزاء  و

 فقط إلنشاء األجزاء المتبقية منهي المسموحة فقط   ®LEGO. العناصر التي تحمل عالمة 2.2

 .LEGO MINDSTORMSمن  Education إصدارباستخدام  WROصي ، توالروبوت تصميم

رامج وأجهزة الكمبيوتر جميع المعدات والب وإحضار اإلستعداد التام. يجب على الفرق 2.3

 المحمولة التي يحتاجون إليها أثناء البطولة.

في المعدات  أعطالحدوث أي حوادث أو ل تجنباا  ،. يجب على الفرق إحضار قطع غيار كافية2.4

 ،WRO .ليست مسؤولة عن صيانتها أو استبدالها 

 ات خالل المسابقة.وإرشادتعليمات لتقديم أي  منطقة اللعب. ال يُسمح للمدربين بدخول 2.5

. على بناءحالتها األولية عندما يبدأ وقت ال وإرجاعها إلى. يجب تفكيك جميع أجزاء الروبوت 2.6

 .البناءحتى يبدأ وقت  العجلةعلى  اإلطارسبيل المثال ، ال يمكن وضع 

مالحظات هي البرنامج مع  اللعب. المعلومات الوحيدة التي يمكن للفريق أن يجلبها إلى منطقة 2.7

 :أدلة، سواء كانت مكتوبة أو مصورة حول ق،أورا ،ال يُسمح بإحضار أي تعليماتالبرنامج، 

 بناء الروبوتأ. 

 ب. أي تعليمات للبرنامج
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 ج. أي تعليمات استراتيجية أخرى.

أي لربط  ®LEGOالمواد الالصقة أو أي مواد أخرى غير أو . ال يُسمح باستخدام البراغي 2.8

 .إستبعاد الفريقهذه القواعد سيؤدي إلى ب اإللتزاممكونات على الروبوتات. عدم 

( مفتوح أمام أي الثانوية،  المتوسطة. برنامج التحكم لجميع الفئات العمرية )االبتدائية ، 2.9

 برنامج وأي برامج ثابتة.

 مج يوم المنافسة.برناالأو الخاص بها محمول الكمبيوتر ال. ال يُسمح للفرق بمشاركة 2.10

 ، يجب أن تكون البطارية المسموح بها فقط WRO International Final. بالنسبة إلى 2.11

لـ  45610رسمية قابلة إلعادة الشحن )رقم  LEGOهي بطارية  SPIKE / EV3 / NXT في 

SPIKE  لـ  45501، رقمEV3  ،9798  لـ  9693أوNXT) 

 معايير حول الروبوت. .3

مم ×  250مم ×  250. يجب أن تكون األبعاد القصوى للروبوت قبل بدء "المهمة" ضمن 3.1

 ، ال يتم تقييد أبعاد الروبوت. القيام بالمهمات مم. بعد بدء الروبوت 250

يع للمحاذاة في منطقة البداية ، فيجب أن يتم تصن قطع. إذا كانت الفرق ترغب في استخدام أي 3.2

مم ويجب  250مم ×  250مم ×  250، ويجب أن يتناسب مع أبعاد ®LEGOمن مواد  ه القطعهذ

 قبل بدء تشغيل البرنامج. اإزالته

يُسمح للفرق و( NXTأو  EV3أو  SPIKE. يُسمح للفرق باستخدام وحدة تحكم واحدة فقط )3.3

فقط  يسمح لهم( ، لكن خدمةالتحكم المستبإحضار أكثر من وحدة تحكم واحدة )في حالة تلف وحدة 

على  جب. يللقيام بالمهمات استخدام جهاز تحكم واحد أثناء وقت التدريب أو تشغيل الروبوت

 إذا احتاجوا إليها. تواصل مع الحكامالفرق ترك وحدات التحكم االحتياطية مع مدربها وال

( في الروبوت بطريقة تجعل من السهل SPIKE  ،EV3  ،NXT. يجب وضع جهاز التحكم )3.4

 .الحكمالتحقق من البرنامج وإيقاف الروبوت بواسطة 

ومع ذلك يُسمح فقط باستخدام  حدد،التي سيتم استخدامها غير م الحساسات. عدد المحركات و3.5

 .والحساساتالرسمية لتوصيل المحركات  ®LEGOمواد 

بدء بعد ات للتدخل في الروبوت أو مساعدته أو حركإجراءات . ال يُسمح للفرق بأداء أي 3.6

لوحدة التحكم لبدء مهام الضغط على الزر المركزي عند تشغيل البرنامج أو  عند) عمله الروبوت

 الجولة. تلكفي  0هذه القاعدة على درجة  خالفالروبوت(. ستحصل الفرق التي ت

ال يُسمح بأي اتصال السلكي  ،. يجب أن يكون الروبوت مستقالا وأن ينهي "المهمات" بنفسه3.7

سيتم استبعاد الفرق التي  ،أنظمة تحكم سلكية أثناء تشغيل الروبوت وأأنظمة تحكم عن بعد  وأ

ا. جولتهاهذه القاعدة ويجب عليها إنهاء  خالفت  فورا
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من أجزاء الروبوت ال يحتوي على وحدات رئيسية )وحدة  قطع. يمكن أن يترك الروبوت أي 3.8

أو  لخريطةا المتروك ( إذا لزم األمر. بمجرد أن يلمس الجزءالحساساتالتحكم ، المحركات ، 

وال يكون جزءاا من  حر، LEGOعنصر اللعبة الخاص به وال يلمس الروبوت، فإنه يعتبر عنصر 

 الروبوت.

في جميع األوقات. وهذا يعني أن  Wi-Fiو  Bluetooth. يجب إيقاف تشغيل وظيفة 3.9

 وحدة التحكم. يجب تشغيله منالبرنامج 

قبل فحص  SD بطاقة اليجب إدخال ، لكن  لتخزين البرامج SD. يُسمح باستخدام بطاقات 3.10

 .طوال فترة المسابقة  اإزالتهب يسمحالروبوت وال

 . مواصفات الطاولة وخريطة المهام.4

 ملم. 1143ملم ×  2362هي  WRO طة الخري. أبعاد 4.1

اللعبة(  خريطةمم )مثل  1143مم ×  2362. يجب أن تكون األبعاد الداخلية أو طاولة اللعبة 4.2

 بعد.في كل  MM 5 -. + / كحد أقصىأو 

 .20MM -+  70. ارتفاع الحدود 4.3

 .MM 20 على األقل. جميع خطوط سوداء 4.4

 PVCمواد الطباعة المفضلة هي قماش  ،أللوانل انعكاساللعبة بدون  خريطة. يجب أن تطبع 4.5

 .اللعبة ناعمة جداا  خريطة يجب أال تكون مادة

في المباراة النهائية ملفات الطباعة ، التي سيتم استخدامها  WRO Association. توفر 4.6

 ، على الموقع اإللكتروني.العالمية

حجم الطاولة والحدود ومواد مثل هناك إعداد مختلف في مسابقة محلية / وطنية  . إذا كان4.7

ا. خريطة  اللعبة وما إلى ذلك، فيجب على منظمي المسابقة إبالغ الفرق مقدما

 قبل المنافسة.. 5

  وقت التحقق من الروبوت،لى كل فريق االستعداد للمباراة في مكانهم المحدد حتى ع. يجب 5.1

 في منطقة مخصصة. قطعهموضع  على الفرق يجب

 المنطقة المخصصة للقطع بعد اإلنتهاء من وقت البناء . . ال يمكن للفرق أن تمس5.2

يجب أن تظهر الفرق  التركيب،قبل إعالن بدء وقت  قطع الروبوتمن حالة  أكد الحكام. سيت5.3

كمبيوتر خالل "وقت الجهاز أو  قطعمنفصلة. ال يمكن ألعضاء الفريق لمس أي  جميع قطعهاأن 

 .يوم المسابقةحتى يتم اإلعالن عنه رسمياا في هذا  ركيبال يبدأ وقت الت، الفحص"
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 .المنافسة.6

وقت البرمجة  ودقيقة(  150) ركيبوقت الت الجوالت و. تتكون المسابقة من عدد من 6.1

 .فحصوال

، فسيتم م تذكر شيء عن القرعةل . إذا كانت قواعد اللعبة الخاصة بالفئات العمرية المحددة6.2

 (.وضع الفرق للروبوت على الطاولةقبل كل جولة )بعد  لعناصر اللعبة قرعةإجراء ال

 ركيبأو برمجة الروبوت الخاص بهم خارج أوقات الت ركيببت للمتسابقين. ال يُسمح 6.3

 فحص.والصيانة وال

 وبرمجة ومعايرة الروبوت الخاص بهم قبل كل جولة. ركيب. سيتم منح الفرق وقتاا لت6.4

، ويمكنهم يوم المسابقةرسمياا في  ركيببمجرد اإلعالن عن وقت الت التركيب تسابقون. يبدأ الم6.5

 مباشرة. تجربة المهامبدء تشغيل البرمجة و

اص بقاء الروبوت الخ، فسوف تحتاج إلى تجارب للمهام. إذا كانت الفرق ترغب في إجراء 6.6

 .لعبإحضار أي أجهزة كمبيوتر محمولة إلى طاولة الب يسمح ال بهم معهم حتى يحين دورهم،

 عندما بنتهي وقت التركيب،. يجب أن تضع الفرق الروبوتات في منطقة الفحص المخصصة 6.7

 بعد الفحص الناجح، قوانين،وبعد ذلك سيقوم الحكام بتقييم ما إذا كان الروبوت يتوافق مع جميع ال

 يتم السماح للروبوت بالمنافسة.س

 ( دقائق3يمنح الفريق ثالث ) حكم، فإن الأي مخالفة في وقت الفحصإذا تم العثور على . 6.8

خالل  المخالفاتإذا لم يتم تصحيح  جوالت. ومع ذلك ، ال يمكن المشاركة في اللتصحيح المخالفة

 الوقت المحدد.

لفحص ، يجب أن يكون لدى الروبوت برنامج واحد فقط. ا. قبل وضع الروبوت في منطقة 6.9

إذا كان ذلك ممكناا في فبرنامج واحد على الروبوت بوضوح.  رؤيةالفرصة ل لحكاميجب أن تتاح ل

إذا كنت تستطيع إنشاء و". runWROاسم البرنامج "يجب تسمية بيئة البرمجة الخاصة بك 

إذا كانت التسمية غير ممكنة في بيئة البرمجة الخاصة بك ، أما ". WRO" سميتهافيجب تمجلدات 

إخبار الحكام باسم البرنامج مسبقاا )على سبيل المثال عن طريق كتابة اسم البرنامج على  يجبف

إذا لم يكن هناك برنامج على الروبوت فلن يتمكن ، بجوار اسم فريقك فحصالورقة في منطقة ال

 .جولة الحاليةلمشاركة في الالروبوت من ا

 إشارة للبدء. حكمالوقت عندما يعطي الويبدأ  . سيكون لدى الروبوت دقيقتان إلكمال التحدي 6.10

اللعبة بالكامل داخل  خريطةالروبوت على  نيجب وضع الروبوت في منطقة البداية بحيث يكو

إجراء  المتسابقين إذا أراد SPIKE / EV3 / NXT وحدة التحكمتم إيقاف تشغيل يمنطقة البداية. 

إلى أحد  بياناتتعديالت جسدية على الروبوت في منطقة البداية. ومع ذلك ال يُسمح بإدخال 

 .الروبوت حساساتجاه أجزاء الروبوت أو إجراء أي معايرات ل رالبرامج عن طريق تغيي
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لتشغيل  بإعطاء إشارة حكم، سيقوم ال تسابقين. بمجرد إجراء تعديالت فعلية بما يرضي الم6.11

(. بعد ذلك سوف ليس تشغيل البرنامجوسيتم تحديد برنامج ) SPIKE / EV3 / NXT وحدة التحكم

 ن أنواع التشغيل :الفريق عن طريقة تشغيل الروبوت. هناك نوعان م حكميسأل ال

 أ. يبدأ الروبوت بالتحرك فور تشغيل البرنامج.

، ال يمكن  لوحدة التحكم ى الزر المركزي بعد الضغط عل بالتحركب. يبدأ الروبوت 

 استخدام أزرار وأجهزة استشعار أخرى للبدء.

يوفر إشارة للبدء ويقوم عضو الفريق بتشغيل البرنامج. إذا  حكمفإن ال " أ "إذا تم استخدام الخيار 

 )بالضغط على ، فإن عضو الفريق يدير البرنامج وينتظر بدء تشغيله " ب "تم استخدام الخيار 

الروبوت أو أجزائه في هذه اللحظة. ثم  مكان. ال توجد تغييرات في الزر المركزي لوحدة التحكم(

 الروبوت. حركة اإلشارة للبدء ويضغط عضو الفريق على الزر المركزي لبدء حكميقدم ال

 يتخذ القرار النهائي. حكم هو من. إذا كان هناك أي شك خالل المهمة ، فإن ال6.12

 حكمعن طريق الصدفة )دون أي أسباب تكتيكية( ، فيمكن لل تشغيل الروبوتالفريق  . إذا بدأ6.13

 الفريق يمكنه بدء الجولة مرة أخرى. إذا كانأن يقرر 

 إذا: جولة. ستنتهي ال6.14

 أ. انتهى وقت التحدي )دقيقتان(.

 خالل الجولة الطاولة عنصر من عناصرب. أي عضو في الفريق يلمس الروبوت أو أي 

 طاولة اللعب.إذا خرج الروبوت من حدود ج. 

 .قوانينالقواعد وال مخالفةد. 

الوقت  حكم. سيوقف اللم يتحرك الروبوت بعدها" وSTOPأحد أعضاء الفريق " إذا قاله. 

 .هاإذا لم يتحرك الروبوت بعد النقاطويسجل 

من ورقة  أكدالفريق التيجب على و . يتم حساب النتيجة من قبل الحكام في نهاية كل جولة6.15

 عادلة. اعتراضاتالنتائج والتوقيع عليها بعد الجولة، إذا لم تكن لديهم 

. إذا حصلت الفرق المتنافسة على نفس فرق بناءا على المسابقة بأكملها. يتم تحديد ترتيب ال6.16

 .النقاط ، فسيتم تحديد الترتيب حسب الوقت

، المخالفاتسلبية. إذا كانت النتيجة سلبية في حالة نقاط  . النتيجة لن تؤدي أبداا إلى نتيجة6.17

ستكون  مخالفةنقاط  10نقاط للمهمة و  5على  فعلى سبيل المثال فريق حصل، 0  فستكون النتيجة

 نقطة.  0 عالمة الفريق



 
قوانين الفئة العادية – األولمبياد العالمي للروبوت   

 

 

 

 

 

9 

، ال يُسمح بتعديل الروبوت أو فحصوالبرمجة والصيانة وال التركيب. خارج أوقات 6.18

وقت فحص. ال يمكن للفرق أن تطلب اللك ، يُسمح بشحن البطاريات أثناء وقت استبداله. ومع ذ

 إضافي .

 . منطقة الفريق.7

الروبوت الخاص بهم في منطقة معينة بواسطة مسؤولي  بتركيبيجب أن تقوم الفرق . 7.1

 المتسابقينالطالب ألي شخص غير (. ال يُسمح تخصص لهم )لكل فريق منطقته الخاصة المسابقة

 .WROبالدخول إلى منطقة المنافسة ، باستثناء موظفي اللجنة المنظمة 

 . األمور المحظورة .8

 أو روبوتات الفرق األخرى. أو قطع اللعب . تدمير طاوالت8.1 

 في المنافسة. تسبب مشاكل. استخدام السلوكيات الخطيرة التي قد 8.2

ه أعضاء الفريق اآلخر أو الفرق األخرى أو كلمات أو سلوك غير مناسب تجااستخدام . 8.3

 .منظمينأو ال حكامالجمهور أو ال

 السلكي إلى منطقة المنافسة .أو  . إحضار هاتف خلوي أو وسيلة اتصال سلكي8.4

 . إحضار الطعام أو الشراب إلى منطقة المنافسة .8.5

منع أي شخص خارج منطقة الذين يستخدمون أي أجهزة اتصال أثناء المنافسة. يُ  المتسابقون. 8.6

 مستبعدةهذه القاعدة  خالفأو التواصل معهم. سيتم اعتبار الفرق التي ت يهمالمنافسة من التحدث إل

ا أن تسمح  المنظمة إذا كان االتصال ضرورياا يجوز للجنة، أما ويجب عليها إنهاء المنافسة فورا

 . فهمألعضاء الفريق بالتواصل مع اآلخرين تحت إشرا

 تدخالا أو انتهاكاا لروح المنافسة. الحكامموقف آخر قد يعتبره  . أي 8.7

 . القضاء.9

التوجيهية التي يمكن  WRO، تقبل الفرق والمدربين مبادئ  WROمن خالل التنافس في . 9.1

 https://wro-association.org/competition/wro-ethics-codeالعثور عليها على: 

إلى المسابقة  WROفي  وثيقة األخالقيات. يحتاج كل فريق إلى إحضار نسخة موقعة من 9.2

 وتسليمها إلى الحكام قبل بدء المسابقة.

من رار اتخاذ ق حكامأي من القواعد المذكورة في الوثيقة ، يمكن لل مخالفة. في حالة كسر أو 9.3

 القرارات التالية :

في هذا الوقت ال يُسمح للفرق بإجراء أي ، دقيقة 15أ. قد يتم منح فريق عقوبة قصوى 

 برنامجها. وأتغييرات على روبوتها 
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 .جولة معينةب. قد ال يُسمح للفريق بالمشاركة في 

 .جولة معينة٪ في 50إلى يتم تخفيض عالمة الفريق ج. قد 

 .الفريق للجولة التاليةد. قد ال يتأهل 

 ه. قد ال يتأهل الفريق للنهائي الوطني / الدولي.

  . قد يتم استبعاد فريق بالكامل من المنافسة.و

 

 النماذج والبرامج المنسوخة \. حلول اإلنترنت 10

فريق لديه حل مشابه جداا للحلول )بما في ذلك األجهزة أو البرامج( التي يتم  إكتشاف. إذا تم 10.1

، فسيكون الفريق أن الفريق نفسه من قام بها بيعها أو نشرها عبر اإلنترنت ، أو ليس من الواضح

 عرضة للتحقيق وإمكانية االستبعاد.

ا للغاية لحل آخر )بما لديه فريق إكتشاف. إذا تم 10.2 و البرامج( في أفي ذلك األجهزة  حالا مشابها

، فسيكون الفريق عرضة للتحقيق وإمكانية أن الفريق نفسه من قام بها أو ليس من الواضحالمسابقة 

 نفسها. المنظمة ق المؤسسةييتضمن ذلك حلوالا من فر، االستبعاد

أن  اضحليس من الوأو البرامج(  )بما في ذلك األجهزةحالا  لديه فريق إكتشافإذا تم . 10.3

تصميمه من قبل عضو من غير أعضاء الفريق ، فسيخضع الفريق  تم وقد الفريق نفسه من قام بها

 للتحقيق وإمكانية االستبعاد.

أبو شريعة دترجمة: محم طوالبة داحم :تدقيق   


