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ــاإيم  من رؤية مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والتي تهدف إلى    اًنـ

نشــر ثـقاـفة اإلـبداع والمعرـفة لتعزيز ـقدرة المشــاركين على تطبيق أســالـيب  

التفكير اإلـبداعي وـحل المشـــ�ات وتنمـية مـهاراتهم من خالل برامج ـتدريبـية  

ة،   ة الرقمـي ل العلوم، والمواطـن ل ت�ـم ــارات التي تشـــم دد من المسـ في ـع

مهارات القرن الواحد والعشرون في إطار من األخالق، والقيم للمساهمة في  و

واالـستعانة بأف�رهم للوـصول  والـشباب    النشءوكذلك تـشجيع  نهـضة المجتمع،  

ة ل ات التي  إلى حلول ابت�رـي د من المشـــ� دـي ا�ة  تواجههم  لـع ة مـح في بيـئ

ة بـناء لتنفـيذ مهمـ   العقـبات، بتصــميم روبوت يســتطيع تـجاوز  لســطح القمر 

 المستعمرة الفضائية.

ــابقة ( ــباح األحمد للموهبة واإلبداع تنظيم مس ــر مركز ص  :Projectيس

MOON13  (  المركز العلمي بالتعاون مع  �حدى فعاليات مبادرة كن مبدع، وذلك،  

ـضمن فعاليات    ،م2022/ 11/ 12م وحتى  2022/ 10/ 13والتي ـستتم خالل الفترة من 

 شهر الفضاء.

من أجل تعزيز ثقافة التكنولوجيا ونشـر   الشـبابالمسـابقة   وتسـتهدف

اج وتطوير مشـــاريع عربـية في   الروبوت  مـفاهيمـها والت�ـمل بين العلوم، إلنـت

  .والبرمجة

 

 

 

 

 

 مقدمة
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 إلى: Project MOON 13مسابقة تهدف  

 وميولهم.إثراء مواهب المشاركين  •

 تعزيز األف�ر االبت�رية المتميزة.  •

 تنمية اإلبداع واألف�ر والحلول المتعددة. •

 علقة بعلم الفضاء وتطبيقاته.تتعزيز مفاهيم العلوم المت�ملة الم  •

 

 

 .سنة 15سنة إلى  11ت، من عمر والمهتمين بمجال البرمجة والروبجميع 

 

ة ليمكن   ابقة التقديم على منـص تراك في المـس   األنديةلراغبين في االـش

في حال لم يتم إنشـاء حسـاب   –العلمية، على أن يتم التسـجيل كمشـترك جديد  

في المنـصة كـشرط الـستكمال إجراءات التـسجيل بالتدريب والمـسابقة   -من قبل  

Áء>clubs.sacgc.orgوذلك من خالل الرابط التالي:

حقوق الصــور والفيديوهات المســجلة  جميع   •

،  للمشاركين، وكذلك أعمال التدريب والمسابقة 

 .عترجع لمركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا 

 

 

 أهداف المسابقة
 

 الفئة المستهدفة

 التسجيل في المسابقة
 

http://www.clubs.sacgc.org/
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من خالل   للمسـابقةعرض المفاهيم العامة، والعناصـر األسـاسـية  سـيتم   •

 المهارات التالية:

o .مقدمة عن علم الروبوت 

o .التعامل مع المكونات المي�نيكية واإللكترونية 

o  أساسيات البرمجة القائمة علىBlocks. 

o .حل المش�ات والحلول البديلة 

o .العمل ضمن فريق 

 .التدريبسيتم تسليم شهادات مشاركة لجميع الطلبة المشاركين في  •

ابيع  التدريب موزع  • اعة   -األربعاء و والثالثاءاألحد    أيامعلى ثالثة أـس من الـس

ــف ــًاء،  الرابعة والنص ــابعة مس ــًاء وحتى الس أكتوبر    16بداية من يوم   مس

 م.2022نوفمبر  2م، وحتى 2022

 

 
o (قاعة االستكشاف العلمي). المركز العلمي :م�نال 

o  :العربي. رأس السالمية، شارع الخليجالعنوان 

تـبدأ المســابـقة يوم األـحد الموافق  :  موـعد المســابـقة •

ة  وحتى الســاع   الرابـعة عصــًرا  من الســاعة،  2022/ 11/ 6

 .مساًءاالثامنة 

 .2022/ 11/ 12موعد الحفل الختامي السبت الموافق  •

 

 البرنامج التدريبي

 م�ن وموعد المسابقة
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تطوير وبرمجة  بقوم المتسابق بوتشمل مراحل المسابقة مرحلتين من خاللهما 

 المهام.روبوت متعدد 

 
 

وفق مسار يتحرك خالله، ويستهدف    متاهة،يجب على الروبوت الوصول لنهاية  

 الفتحات الموجودة بعدد من الحواجز.

 

 مواصفات الحلبة:

 سم. 15، االرتفاع سم 120، الطول سم 120 : العرضأبعاد الحلبة •

 سم. 30حواجز متوازية ب� حاجز فتحة عرضها  4عدد تتكون الحلبة من  •

 سم. 25بين � حاجز المسافة ما  •

 اللون المستخدم للحلبة هو األبيض ماعدا نقطتي البداية، والنهاية. •

 سم باللون األخضر. 25سم ×  25البداية عبارة عن مربع أبعاده  منطقة •

 سم باللون األحمر. 25سم ×  25النهاية عبارة عن مربع أبعاده  منطقة •

 ط.سيتم اإلعالن عن تصميم الحلبة أثناء المسابقة فق •

 مراحل المسابقة
 

 المرحلة األولى: (مسبقة البرمجة)
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 مواصفات الروبوت:

 يتم بناء وبرمجة الروبوت بش� مسبق قبل بدء المسابقة. •

 ذاتي الحركة.وأن يكون الروبوت مسبق البرمجة،  •

سـم كحد أقصـى،   22سـم كحد أقصـى، الطول    22أبعاد الروبوت: العرض  •

 االرتفاع غير محدد.

 المرحلة آلية

�مل جسم الروبوت داخل يوضع الروبوت على مربع البداية، على أن يكون   •

 المربع.

 يبدأ المتسابق بتشغيل الروبوت بإشارة من حكم الحلبة.  •

  ،الروبوت   إيقاففي حال تم تشغيل الروبوت قبل إشارة الحكم يحق للحكم   •

مرة   المتسـابقتشـغيل الروبوت من   وإعادته إلى منطقة البداية ويطلب

 المتسابق.أخرى، ويحتسب الوقت الضائع من وقت 

  5يمنح المتـسابق  في حال لم يعمل الروبوت على الفور بعد إـشارة الحكم   •

دقائق كوقت إلجراء التعديالت الالزمة على الروبوت، ويحق له استخدامها  

في ـحال واجهـته مشـــ�ة في ـبداـية الجوـلة أو ـما بين الجولتين، ســواء  

 بش� �مل أو تقسيمها.

 .) دقائق3ى جولتين زمن ً�ا منها (تشمل المرحلة األولى للمسابقة عل •

 احتساب النقاط

 درجة مقسمة �لتالي: 60الدرجة ال�ية للمرحلة األولى  •

o 40    ـلدخول المنطـقة درـجة(Zone)    على أن يجـتاز الخطوط األرضـــية

 .ب�مل جسم الروبوت

  وـصول الروبوت  درجات مخـصـصة للوقت، وال يتم احتـسابها إال في حال 10 •

احتســاب  ، ويتم  جســم الروبوتلمنطـقة النـهاـية الحمراء، ودخوـله ب�ـمل 

 درجات الوقت �لتالي:
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 3يساوي  الوقت بالدقائق
أكبر من أو 

 2يساوي 

أكبر من أو 

 1يساوي 
 1أقل من 

 10 7 5 2 الدرجة 

o 10    ة الحمراء اـي ة النـه ة بمنطـق دون حرـك ات لوقوف الروبوت ـب درـج

دة   از    3لـم ا بمجرد ثواني ثم اجتـي ة التي ســيتم فتحهـا آلـيً البواـب

ل  وـصول الروبوت لمنطقة النهاية الحمراء على أن يتم اجتيازها ب�م 

 جسم الروبوت.

الحواجز والرجوع مرة  • ات الموجودة ـب از أي خط أرضــي للفتـح ال اجتـي في ـح

 .أخرى للمنطقة السابقة، ال يتم خصم أي درجات

يتم احتســاب درـجات الجوـلة األفضــل ـما بين الجولتين، ـباعتـبارـها النتيـجة   •

 النهائية للمرحلة األولى.

 

 

ة   ذه المرحـل اولوفي ـه الروبوت    يـح

ــول إلى عدد  مكعبات موزعة   6الوص

لمجموعـة   التعرض  الحلبـة عبر  على 

من العوائق، من أـجل ترتيبـها لتكوين  

ـش� ـشعار مؤـسـسة الكويت للتقدم  

 العلمي.

 مواصفات الحلبة:

 سم. 15سم، االرتفاع  120سم، الطول  120أبعاد الحلبة: العرض  •

 سم. 3سم ×  3سم ×  3أبعاد المكعبات الموزعة على الحلبة  •

 على � مكعب من المكعبات صورة ألحد أجزاء شعار المؤسسة. •

 

 المرحلة الثانية: (تحكم عن ُبعد)
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ــفراء  • ــم ×   15أبعاد منطقة التجميع الص ــيتم ترتيب   15س ــم، والتي س س

 المكعبات عليها.

دد   • ة من ـع ة من العوائق  تتكون الحلـب ا  مجموـع ازـه ب اجتـي ات يـج والعقـب

ول إلى المكعبات المراد نقلها لمنطقة   ص. وللوـص مثال  التجميع المخـص

 :تلك العقبات والعوائقعلى 

o   5ال يتخطى  جســر متحرك ينـقل الروبوت من منطـقة ألخرى ـبارتـفاع  

 سم.

o .تجاوز عدد من المطبات األرضية 

o  مخصص لذلك.العبور من بوابة بعد فتحها بالضغط على زر 

o  سم. 5×  سم 25سم ×   25مرتفع بأبعاد 

o  وذات طبيعة رملية.أرضية الحلبة غير مستوية 

 .األزرقسم باللون  25سم ×  25البداية عبارة عن مربع أبعاده  منطقة •

 سيتم اإلعالن عن تصميم الحلبة أثناء المسابقة فقط. •

 مواصفات الروبوت:

في الفترة المخصــصــة ـلذـلك بين مرحلتي المســابـقة  لروبوت  ايتم بـناء   •

 .األولى والثانية

 بعد.يتم التحكم بالروبوت عن أن  •

سـم كحد أقصـى،   25سـم كحد أقصـى، الطول   25أبعاد الروبوت: العرض  •

 االرتفاع غير محدد.

 :آلية المرحلة

ــابقة على جولة واحدة فقط مدتها ( • ــتمل المرحلة الثانية للمس )  15تش

  ذيـقة، يقوم المتســابق فيـها ـبالتـعدـيل على شــ� الروبوت، وتنفيـ دق

 المرحلة الثانية.
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الروبوت على   • ةيوضــع  داـي الـب ل جســم  األزرق  مربع  ، على أن يكون �ـم

 الروبوت داخل المربع.

 يبدأ المتسابق بتشغيل الروبوت بإشارة من حكم الحلبة.  •

  ،الروبوت   إيقاففي حال تم تشغيل الروبوت قبل إشارة الحكم يحق للحكم   •

مرة   المتسـابقتشـغيل الروبوت من   وإعادته إلى منطقة البداية ويطلب

 ويحتسب الوقت الضائع من وقت المتسابق.أخرى،  

  قالمتســاب حال لم يعمل الروبوت على الفور بعد إشــارة الحكم يمنح  في   •

 .وبعد ذلك يبدأ زمن الجولة، المش�ة لحلمدة دقيقة 

ة  • ا في منطـق ات وترتيبـه ــابق الوصــول إلى المكعـب ب على المتسـ يـج

تقدم  التجميع الصـفراء، للحصـول على شـ� شـعار مؤسـسـة الكويت لل

 العلمي.

يـجب إبالغ حكم الحلـبة فور االنتـهاء من �ـفة المـهام المـحددة، أو في أي  •

 وقت يرغب به المتسابق.

ــابق بإعادة تركيب أحد األجزاء أثناء المحاولة بعد إبالغ حكم   • ــمح للمتس يس

الحلبة وليس أجزاء أخرى غير التي وضــعت في البداية وذلك ضــمن الزمن  

 .الروبوت مرة أخرى من نفس م�ن التوقف، على أن يبدأ المخصص

 

 احتساب النقاط

 درجة مقسمة �لتالي: 40 الثانيةالدرجة ال�ية للمرحلة 

 مكعبات �لتالي: 6مقسمة على عدد درجة  25 •
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رقم 

 المكعب 

 مكعب 

 1رقم 

 مكعب 

 2رقم 

مكعب  

 3رقم 

مكعب  

 4رقم 

مكعب  

 5رقم 

مكعب  

 6رقم 

�مل 

 المكعبات 

 25 7 6 5 4 2 1 الدرجة 

ــابق على درجات � مكعب عليه اجتياز العقبات والعوائق   ــل المتس ولكي يحص

 المختلفة للحصول على المكعب، ونقله لمنطقة التجميع الصفراء.

المكعبات بالش� الصحيح لشعار مؤسسة الكويت للتقدم    درجات ترتيب  5 •

 .العلمي

 �لتالي: هايتم احتساب، ودرجات مخصصة للوقت 10 •

الوقت  

 بالدقائق 

 يساوي 

15 

أكبر من أو 

 12يساوي 

أكبر من أو 

 9يساوي 

أكبر من أو 

 6يساوي 

أكبر من أو 

 3يساوي 

أقل من 

3 

 10 8 5 3 2 1 الدرجة 

ع � المكعبات في منطقة   اب درجة الوقت إال بعد االنتهاء من وـض ال يتم احتـس

 صحيح.التجميع الصفراء، حتى لو لم يتم ترتيب صورة الشعار بش� 

 

•  

ابقة من خالل حقيبة   • اركة بالمـس احب    Mabotالمـش فقط، والبرنامج المـص

 لها.

 أن يكون عمر المتسابق متوافق مع الفئة العمرية عند بدء المسابقة. •

ــبة ال تقل عن   • ــور التدريب بنس ــتكمال باقي  80حض ــرط إلزامي الس % ش

 مراحل المسابقة.

ــابق من التواجد في   • في حال وجود ظروف خارجة عن اإلرادة تمنع المتس

 المسابقة.بدء مشرف قبل موعد الالموعد المحدد للمسابقة، يتم إبالغ 

ــروط  يحق للمركز  • ــابق في حال عدم اتباع القواعد والش ــتبعاد المتس اس

 المتفق عليها، واألخالق العامة.

  

 شروط المسابقة
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Á

  االسم 

  العمر 

  كود المتسابق 
  

 الدرجة  المرحلة األولى 
 2جولة  1جولة 

 يساوي  الوقت
3 

أكبر من أو  
 2يساوي 

أكبر من أو  
 1يساوي 

 أقل من
1    

 10 7 5 2 الدرجة

منطقة  الم�ن
منطقة  1منطقة  2منطقة  3منطقة  النهاية 

   البداية 
 0 10 20 30 40 الدرجة 

عدم   اجتياز  البوابة 
    االجتياز 

 0 10 الدرجة 
   =  درجة المرحلة األولى

 مالحظة: ال يحتسب الوقت إال بدخول الروبوت لمنطقة لنهاية الحمراء ب�مل جسمه.

 الدرجة المرحلة الثانية 

أكبر من أو   15يساوي  الوقت 
 12يساوي 

أكبر من أو  
 9يساوي 

أكبر من أو  
 6يساوي 

أكبر من أو  
 3يساوي 

 3أقل من 
 

 10 8 5 3 2 1 الدرجة

مكعب   المكعبات 
 1رقم 

مكعب  
 2رقم 

مكعب  
 3رقم 

مكعب  
 4رقم 

مكعب  
 5رقم 

مكعب  
  6رقم  

 7 6 5 4 2 1 الدرجة

عدم  ترتيب الش� 
   ترتيب

 0 5 الدرجة

  درجة المرحلة الثانية 

 الصفراء حتى ولو بدون ترتيب.مالحظة: ال يحتسب الوقت إال بوجود � المكعبات بمنطقة التجميع  

  الدرجة النهائية 

  المتسابق توقيع 

  توقيع الحكم 

Á

Á

 نموذج تقييم المسابقة
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 تتنوع جوائز المسابقة حسب المراكز المختلفة �لتالي: •

o :دينار كويتي 150    المركز األول 

o :دينار كويتي 100    المركز الثاني 

o :دينار كويتي 75    المركز الثالث 

o  دينار كويتي 50           :العاشرالمراكز الرابع وحتى 

 

 

 

 

 

 جوائز المسابقة
 


