رقم الفريق:

الحكم:

:

الطاولة:

الجولة

T2
T1

الرجاء وضع دائرة على جمٌع الخٌارات أو ملئ الفراغ.
األسئلة التً تحمل عالمة (أو) تستبعد بعضها البعض.
القٌود باللون األزرق ٌجب أن ُتحَ قق بالعناصر التً تتبعها *.

 M10تربية النحل
نعم ال
أو النحلة على خلٌة النحل وال ٌوجد عسل فً الخلٌة
النحلة على خلٌة النحل والعسل موجود بالكامل فً القاعدة نعم ال
 M11األطراف االصطناعية
نعم ال
أو الطرف االصطناعً مثبّت للحٌوان وهو لٌس مع الحكم
الطرف االصطناعً مثبت للحٌوان وهو بالكامل فً مزرعة نعم ال
 M12الفقمة في القاعدة
الفقمة موجودة بالكامل فً القاعدة ،وهً لٌست مفككة

نعم ال

 M01شحن القرش (*-ال شًء ٌستطٌع أن ٌالمس القرش عدا الخزان)
القرش والخزان موجودان بالكامل فً المكان المستهدف ال T2 T1
نعم ال
القرش ٌالمس فقط أرضٌة الخزان (ولٌس الجدران)
نعم ال
لم ٌالمس القرش أي شًء عدا الخزان*

 M02تصرف كلب الخدمة
(*ٌ-جب أن ٌعبر الروبوت فوق السٌاج من جهة الغرب ،بٌن الحواجز)
نعم ال
سٌاج التحذٌر نحو األسفل
نعم ال
َع َبر الروبوت السٌاج بشكل كامل*
 M03الحفاظ على الحيوانات (*ُ -تشكٌل األزواج ٌتم بتدوٌر النموذج)
عدد أزواج الحٌوانات المتماثلة الموجودة بشكل كامل على نفس
6 5 4 3 2 1 0
الجانب (فً كال الملعبٌن)*

 M13الحليب في القاعدة
جمٌع أوعٌة الحلٌب الثالثة موجودة بالكامل فً القاعدة
 M14الحليب على المنحدر
غٌر ذلك أ ب ج
(اختر الحالة األكثر مطابقة)
أ ) جمٌع أوعٌة الحلٌب الثالثة ٌدعمها المنحدر بشكل كامل
ب) (أ)  +وأنها هً األشٌاء الوحٌدة التً ٌدعمها وتالمس المنحدر
ج) (أ) ( +ب)  +وأنها جمٌعا تقف بشكل عمودي مع المنحدر

 M04التغذية ( --لون واحد فقط فً كل منطقة)
عدد قطع الطعام الموجودة بالكامل فً مناطق الحٌوانات
8 7 6 5 4 3 2 1 0
 M05محاكاة الطبيعة
نعم ال
الجدار ٌدعم كامل وزن الوزغ (أبوبرٌص) األبٌض
نعم ال
الجدار ٌدعم كامل وزن الروبوت

العينات
جميع
M15
نعم ال
فقط أرضٌة الخزان (ولٌس الجدران)
ٌالمس
القرش
جمٌع عٌنات السماد السبع ( 7عٌنات) موجودة بالكامل فً منطقة
نعم ال
"التدرٌب والبحوث"

(*-الحركة تمت بواسطة الذراع األحمر)
 M06الحلب اآللي
نعم ال
أو تم إخراج الحلٌب والروث معا*
نعم ال
تم إخراج الحلٌب ،ولكن لٌس الروث*

العقوبات
عدد عٌنات السماد الموجودة فً منطقة المثلث األبٌض
5 4 3 2 1 0

 M07إطالق الباندا
المنزلق ٌبدو مفتوحا بالكامل باتجاه عقارب الساعة

نعم ال

إعادة القطع المنفصلة على الطاولة
×1غورٌال×1/خفاش×1/فالمنغو×1/ضفدع×1/وزغ أبٌض×1/رنة×1/قرش وخزان
×1طرف اصطناعً×12/عٌنة سماد×3/روث×3/حلٌب×8/طعام×1/حٌوان ألٌف/
×1نحلة×1/عسل×1/فقمة×1/كامٌرا×1/خبٌرة حٌوان×1/كلب ومدرب

توقيع أعضاء الفريق:

نعم ال

 M08استعادة الكاميرا
الكامٌرا موجودة بالكامل فً القاعدة
 M09التدريب والبحوث
(*-عٌنة واحدة من عٌنات السماد ٌجب أن تنقل فً المرة الواحدة)
الكلب والمدرب موجودان بالكامل فً منطقة التدرٌب والبحوث نعم ال
نعم ال
خبٌرة الحٌوان موجودة بالكامل فً منطقة التدرٌب والبحوث
عدد عٌنات السماد بالكامل فً منطقة البحوث* ال ٌوجد ___ ()7-1
نعم ال

ترجمة :خـالـد مراشــده  -لصالح الجمعية العربية للروبوت

