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CITY SHAPER
تـحـديـثـات الـتـحـدي
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األسبوع الذي بدأ يوم  11نوفمبر 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 1

تحديثات لعبة الروبوت
ِٕ" – RG22طمخ اٌجيذ" اآلِٕخ
رأوذ ِٓ ِؼشفزه ٌٍمبٔ ْٛسلُ  .27إْ ِمبؽؼخ اٌشٚثٛد  ٌٛٚثشىً جضئ ٟفِٕ" ٟطمخ اإلؽالق" لذ رزغجت ف ٟفمذأه ٌٕمبؽ
إدذ" ٜػالِبد اٌذلخ"ٌ .زفبد ٞفمذاْ إٌمبؽ ،لبؽغ اٌشٚثٛد فمؾ  ٛ٘ٚثشىً وبًِ فِٕ ٟطمخ "اٌج١ذ".
(اٌفشق راد اٌخجشح ال رؼزجش خج١شح ثمٛأ٘ ٓ١زٖ اٌغٕخِٕ" .طمخ اإلؽالق" ٘١ٌ ٟغذ "اٌمبػذح" وّب ف ٟاٌغٕٛاد اٌغبثمخ).

األسبوع الذي بدأ يوم  21أكتوبر 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 1

تحديثات لعبة الروبوت
 – RG21اسزخذاِبد أداح "ِذبراد ورىجيه اٌشوثىد" اٌّسّىح ثهب
لشاءح ِزأٔ١خ ٌٍمٛأ ٓ١رىشف ٘بر ٓ١اٌذم١مز ٓ١دٛي اعزخذاَ إؽبس ٌّذبراح ٚرٛج ٗ١اٌشٚثٛد ػٕذ اإلؽالق.
 --ال ُ٠غّخ ٌه ثٍّظ أ ٞإؽبس ٌّذبراد ٚرٛج ٗ١اٌشٚثٛد ػٕذ ٌذظخ اإلؽالق.ً
 --ال ُ٠غّخ ٌٍشوثىد ثٍّظ إؽبس اٌّذبراح ٚاٌزٛج ٗ١ػٕذ ٌذظخ اإلؽالق ،إال إرا وبْ اإلؽبسِٛجٛدا ثبٌىبًِ فِٕ" ٟطمخاإلؽالق".
٘زا ٠ؼٕ ٟأْ ٕ٘بن ؽش٠مزِ ٓ١غّٛح ثّٙب العزخذاَ إؽبس اٌّذبراح ٚاٌزٛج:ٗ١
 --أل ٞإؽبس ِذبراح ٚرٛج << ٗ١لُ ثّذبراح اٌشٚثٛد ِغ اإلؽبس ،اعذت اإلؽبس ثبٌىبًِ إٌِٕ ٝطمخ "اٌج١ذ" ،صُ اؽٍمٗ.(إرا وٕذ فمؾ رش٠ذ اعزخذاَ اإلؽبس ٌزىجيه اٌشٚثٛد  ،فٙزٖ ٘ ٟاٌطش٠مخ اٌّٛط ٝثٙب).
 --فمؾ إلؽبساد اٌّذبراح ٚاٌزٛج ٗ١اٌز ٟرى ْٛثبٌىبًِ فِٕ ٟطمخ اإلؽالق << لُ ثّذبراح اٌشٚثٛد ِغ اإلؽبس ،ارشناإلؽبس ،صُ أؽٍك اٌشٚثٛدٚ ،ارشن اإلؽبس وّب ٘ ،ٛد ْٚأْ رٍّغٗ دزِ ٝمبؽؼخ اٌشٚثٛد ف ٟاٌّشح اٌزبٌ١خ.
(إرا وٕذ رش٠ذ اعزخذاَ اإلؽبس ٌزىجيه ورصىيت اٌشٚثٛد ،فٙزٖ ٘ ٟاٌطش٠مخ اٌّطٍٛثخ).

األسبوع الذي بدأ يوم  7أكتوبر 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 7

تحديثات لعبة الروبوت
تُرجمةُلصالحُالجمعيةُالعربيةُللروبوتُوالذكاءُاالصطناعيُ–ُترجمةُ:خالدُمراشدهُ
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 – RG20إٌّىرج اٌىبًِ ٌٍجسش
ّٔٛرط ِّٙخ اٌجغش اٌىبًِ/اٌظذ١خ ٠شزًّ ػٍٔ ٝظف ٓ١ػٍِ ٓ١٠ٛغ األػالٌَٚ ،ىٓ ِغ جبٔت ِٕذذس ٚادذ فمؾ ،وّب ِ٘ٛ ٛػخ
أدٔبٖ٘ .زا ٘ ٛوً ِب رذزبط إٌٌٍ ٗ١زذس٠ت ،ألْ اٌشٚثٛد ال ٠ذزبط ٌزجبٚص األػالَ .اٌّشح اٌٛد١ذح اٌز٠ ٟؼبف فٙ١ب إٌّذذس اٌضبٟٔ
ػٍ ٝاٌجٙخ اٌجؼ١ذح ٌٍ٘ ٟفش٠ك ا٢خش ،أصٕبء اٌّغبثمبد اٌشعّ١خ.

ُُُُُُُ ُ

 – RG19رشن اٌعٍُ
ال ٛ٠جذ اعزضٕبء ٌٍمبٔ ْٛسلُ  35ف ٟاٌّّٙخ ٌ ،1زٌه ٠جت أْ رى ْٛششٚؽ رغجٔ ً١مبؽ اٌجغش ٚاٌؼٍُ ِشئ١خ ٌٍذىُ ِغ أزٙبء
اٌجٌٛخ.

 – RG18رصٕيف إٌّىرج اٌزي يصّّه اٌفشيك ٌٍّهّخ M11
إٌّٛرط اٌز٠ ٞظّّٗ اٌفش٠ك ٌٍّّٙخ ٠ M11ؼزجش ِٓ "اٌّؼذاد" .لذ ٠جذٚ ٚوأٔٗ ّٔٛرط ِٓ ّٔبرط اٌّٙبَٚ ،ف ٟثؼغ اٌظفذبد
خبسط ٔظٛص "ٌؼجخ اٌشٚثٛد" لذ ُ٠ف ُٙػٍ ٝأٔٗ ّٔٛرط ِٙبٌَٚ ،ىٓ دغت اٌمبٔ ْٛسلُ ٚ 2اٌمبٔ ْٛسلُ ٘ٚ 5زا اٌزذذ٠شٛ٘ ،
ِٓ "اٌّؼذاد".

ِ – RG17ىجىد داخً ثشىً جزئي  /ثشىً وبًِ
ٌٍّّٙزُ ،M13 ُٚ M12 ٓ١أنظر ُإلى ُالتكدس ُككلُ ،وليس ُفقط ُللمستوى ُاألول ُ(ُ ،)1لتحديد ُما ُإذا ُكان ُ"داخل" ُالدائرة.
اٌزىذط ِٛجٛد ...
(ُ--بشكلُجزئي)ُفيُدائرةُإذاُكانُأيُجزءُمنُالتكدسُموجوداًُفيُالحيزُالموجودُفوقُخطُأوُالجزءُالداخليُمنُالدائرة.(ُ--بشكلُكامل)ُفيُدائرةُإذاُكانُكل جزءُمنُالتكدسُموجوداًُفيُالحيزُالموجودُفوقُخطُأوُالجزءُالداخليُمنُالدائرةُ ُُ.ُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُ ِٛجٛد ثشىً جضئ.ٟ
رظٙش ٔ 10مبؽ.
ُ
ُ

ِٛجٛد ثشىً جضئ.ٟ
رظٙش ٔ 10مبؽ.

ِٛجٛد ثشىً جضئ.ٟ
رظٙش ٔ 10مبؽ.

ِٛجٛد ثشىً جضئ.ٟ
رظٙش ٔ 10مبؽ.

ُ
ُ
ُِٛجٛد ثشىً جضئ( ٟفبئذح اٌشه).
رظٙش ٔ 10مبؽ.

ِٛجٛد ثشىً وبًِ.
رظٙش ٔ 20مطخ.
(رشًّ رطبثك ٌ ْٛاٌذائشح).

تُرجمةُلصالحُالجمعيةُالعربيةُللروبوتُوالذكاءُاالصطناعيُ–ُترجمةُ:خالدُمراشدهُ

ِٛجٛد ثشىً وبًِ (فبئذح اٌشه).
رظٙش ٔ 20مطخ.
(رشًّ رطبثك ٌ ْٛاٌذائشح).
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 – RG16اٌزجسيش ،أِثٍخ
الدع و١ف ّ٠ىٓ ٌؼٍّ١خ اٌزجغ١ش فٛق اٌذائشح أْ رؤصش ػٍٔ ٝمبؽ االسرفبع (ٔمبؽ اٌّغز٠ٛبد/اٌطٛاثك).

رىذعبْ اصٕبْ.
رظٙش ٔ 10مبؽ.
(غ١ش ِج ّغش).

رىذط ٚادذ.
رظٙش ٔ 25مطخ.
(ِجغّش).

رىذعبْ اصٕبْ.
رظٙش ٔ 5مبؽ.
(غ١ش ِجغّش).

رىذط ٚادذ.
رظٙش ٔ 20مطخ.
(ِجغّش).

سشح"
 – RG15رشىيالد اٌزىذسبد "اٌّج ّ
اٌزىذعبد اٌز ٟرالِظ ثؼؼٙب فمؾ ِٓ جٛأجٙب رؼزجش ِٕفظٍخٌٚ .ىٓ إرا وبْ ٕ٘بن ٚدذح ثٕبء ٚادذح ٚٚجٙب اٌّغطخ ٔذ ٛاألعفً
ثذ١ش رالِظ ػذح رىذعبد أعفً ِٕٙب ،فئْ ٘زٖ اٌزىذعبد رؼزجش "ِجغّشح" ٚوً رٌه ٠ؼزجش رىذعب ً ٚادذاً .الدع و١ف ّ٠ىٓ
ٌؼٍّ١خ اٌزجغ١ش اٌّٛجٛدح ثشىً وبًِ داخً اٌذائشح أْ رؤصش ػٍٔ ٝمبؽ االسرفبع (ٔمبؽ اٌّغز٠ٛبد/اٌطٛاثك).

رىذعبْ اصٕبْ.
رظٙش ٔ 10مبؽ.

رىذط ٚادذ.
رظٙش ٔ 10مبؽ.

رىذعبْ اصٕبْ.
رظٙش ٔ 15مطخ.
(غ١ش "ِجغّش").

رىذط ٚادذ.
رظٙش ٔ 10مبؽ.
("ِجغّش").

 – RG14ودذاد اٌجٕبء ،ثشىً عبَ
ٚ --دذح اٌجٕبء ٘ ٟإٌّٛرط ثأوٍّٗ١ٌٚ ،غذ اٌغشف إٌّفشدح (اٌظٛسح اٌ ّٕٝ١أدٔبٖ).١ٌ --ظ ِٓ اٌّطٍٛة ٚػغ إٌّٛرط ثذ١ش رىٛٔ ْٛافزٖ ثبرجبٖ اٌجٛأت ،أ ٚأْ رى ْٛلبػذرٗ اٌشِبد٠خ ثبرجبٖ أسػ١خ اٌٍّؼت(اٌظٛسح اٌٛعط ٝأدٔبٖ).
ٚ --دذاد اٌجٕبء اٌز ٟرشىً رىذعب ً رزطٍت رالِغب ً ث ٓ١عطخ ٚدذح اٌجٕبء األٚ ٌٝٚعطخ اٌٛدذح األخشِ ،ٜضً األسػ١بدٚاٌغمٛف (اٌظٛسح اٌ١غش ٜأدٔبٖ).

٘زٖ ٚدذح ثٕبء ٚادذح١ٌٚ ،غذ ٚ 4دذاد.
رظٙش ٔ 10مبؽ.

رذزغت ٔمبؽ ٘زٖ ػٍ ٝأٔٙب رىذط.
رظٙش ٔ 5مبؽ.

اٌٛدذح اٌؼٍ٠ٛخ ٕ٘ب ال رذزغت.
رظٙش ٔ 5مبؽ.

(رُ إصاٌخ اٌزذذ٠ش  ،RG11د١ش ٚجذٖ اٌذىبَ غ١ش ِف١ذ .إصاٌزٗ ال رغ١ش ش١ئبً)

تُرجمةُلصالحُالجمعيةُالعربيةُللروبوتُوالذكاءُاالصطناعيُ–ُترجمةُ:خالدُمراشدهُ

Page 3 of 7

األسبوع الذي بدأ يوم  16سبتمبر 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 1

تحديثات لعبة الروبوت
ِٕ – RG13طمخ "اٌجيذ" ،اٌزخزيٓ واٌزشريت االسزشاريجي
ِغ اإلرْ اٌّزؼّٓ ف ٟاٌمبٔ٘ٚ 22 ْٛزا اٌزٛػ١خ ٕ٘بّ٠ ،ىٓ رخض ٓ٠األش١بء اٌّٛجٛدح ثشىً وبًِ فِٕ ٟطمخ "اٌج١ذ"،
ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثبٌ١ذٚ ،إصادزٙب ثبٌطش٠مخ اٌز ٟرش٠ذ٘ب ،ف ٟأٚ ٞلذ ثؼذ ػٍّ١خ اٌزفمّذ.
 --إرا دذس ٚرفبػً اٌشٚثٛد ِغ أ ٞشٟء ف ٟدبٌخ عى ْٛفِٕ ٟطمخ "اٌج١ذ" ،فٍٓ ٠ؼزجش رٌه رفبػالً ِؼهٌ ،زا ف١ٌ ٟٙغذػٍّ١خ ِمبؽؼخٌ .ظ١بغخ رٌه ثطش٠مخ أخش :ٜثؼذ أ ٞػٍّ١خ إؽالقٚ ،لجً دذٚس اٌّمبؽؼخ اٌزبٌ١خ ٌٍشٚثٛد٠ ،ى ْٛاٌشٚثٛد دشاً
ٌٍذخٛي ٚاٌخشٚط ِٓ ِٕطمخ "اٌج١ذ"ٚ ،اٌزفبػً ِغ األش١بء ،دز ٌٛ ٝلّذ أذ "ثزشر١جٙب" ثشىً اعزشار١ج.ٟ
 --إرا وبْ اٌشٚثٛد ف ٟؽش٠مٗ إٌِٕ ٝطمخ "اٌج١ذ" ٚرؼزمذ أٔٗ ع١زُ إػبلخ دخ ٌٗٛثٛاعطخ شٟء ِب فِٕ ٟطمخ "اٌج١ذ" ،فّ١ىٕهإصادخ رٌه اٌشٟء ثؼ١ذاً ،ؽبٌّب أٔٗ وبْ ٚال ٠ضاي فِٕ ٟطمخ "اٌج١ذ" ثشىً وبًِ ؽٛاي اٌٛلذ.
رزو١شِٕ :طمخ اإلؽالق ٌ١غذ جضءاً ِٓ ِٕطمخ "اٌج١ذ" .ال ّ٠ىٕه ٌّظ أ ٞشٟء فِٕ ٟطمخ اإلؽالق ِب ث ٓ١ػٍّ١خ اإلؽالق
ٚػٍّ١خ اٌّمبؽؼخ اٌزبٌ١خ ،ثبعزضٕبء إصاٌخ شٟء عمؾ ٚأفظً وّب ِ٘ ٛغّٛح ثٗ ف ٟرذذ٠ش . RG09

األسبوع الذي بدأ يوم  92أغسطس 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 3

تحديثات لعبة الروبوت
 – RG12عىائك اٌجسش غيش ِسّىح ثهب
اٌطش٠مخ اٌٛد١ذح اٌز ٟرّ ّىٓ اٌشٚثٛد ِٕ ِٓ Xغ اٌشٚثٛد  ِٓ Yرغجٔ ً١مبؽ اٌؼٍُ ٟ٘ ،أْ ٠ى ْٛأعشع أ ٚأل ِٕٗ ٜٛف ٟرغجً١
ٔمبؽ اٌؼٍُُ٠ .غّخ ثزظبدَ اٌشٚثٛربد وّب ِ٘ ٛظشح ثٗ فٔ ٟض اٌّّٙخ  1ف ٟاٌجٍّخ األ ِٓ ٌٝٚاٌمبٔ ْٛسلُ ٌٚ ،30ىٓ جّ١غ
اإلجشاءاد اٌزٕبفغ١خ األخش ٜرذىّٙب اٌجٍّخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌمبٔ ْٛسلُ .30
(رُ إصاٌخ اٌزذذ٠ش  ،RG11د١ش ٚجذٖ اٌذىبَ غ١ش ِف١ذ .إصاٌزٗ ال رغ١ش ش١ئبً)

 – RG10اٌصٕبديك واٌعٍت
ّ٠ --ىٕه دًّ اٌّؼذاد اٌخبطخ ثه إٌ ٝاٌٍّؼت ثٛاعطخ أ ٞطٕذٚق أ ٚػٍجخ. --ػٕذِب رظً إٌ ٝاٌٍّؼت ،ػغ جّ١غ اٌّؼذاد اٌخبطخ ثه ف ٟإدذِٕ ٜبؽك اٌزفمّذ ٚلُ ثئثؼبد اٌظٕذٚق أ ٚاٌؼٍجخ ٚػؼٙب فٟاٌّىبْ اٌز٠ ٞطٍجٗ ِٕه اٌذىُ.
 ---ثؼذ اٌزفمّذ ،رى ْٛجّ١غ اٌّؼذاد اٌخبطخ ثه ِخضٔخ فِٕ ٟطمخ اٌج١ذ ،وّب ِٕ٘ ٛظٛص ػٍ ٗ١ف ٟاٌمبٔ ْٛسلُ .11

األسبوع الذي بدأ يوم  02أغسطس 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 1
تُرجمةُلصالحُالجمعيةُالعربيةُللروبوتُوالذكاءُاالصطناعيُ–ُترجمةُ:خالدُمراشدهُ
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تحديث لعبة الروبوت
(رُ رٛػ١خ رذذ٠ش )RG02

األسبوع الذي بدأ يوم  09أغسطس 9102

تحديثاتُمشروعُاالبتكارُ–ُُ 0
تحديثاتُلعبةُالروبوتُ–ُُ 6

تحديثات لعبة الروبوت
 – RG09أفصبي وأفالد األشيبء في ِٕطمخ اإللطالق
ّ٠ىٕه *أخز األش١بء اٌز ٟأفظٍذ ٚعمطذ ػٍ ٝاٌطبٌٚخ ثشىً جضئ ٟأ ٚوٍ ٟفِٕ ٟطمخ اإلؽالق إٌِٕ" ٝطمخ اٌج١ذ" إرا وٕذ
رشغت ف ٟرٌه .إرا وبْ ٘زا اإلجشاء ٠ؤدٚ ٞثشىً ٚاػخ ِٚجبشش إٌ ٝدبٌخ رغجٔ ً١مبؽ ،فٍٓ ٠زُ ادزغبة ٘زٖ إٌمبؽ.
* ٘زا االعزضٕبء ٌٍمبٔ 21 ٚ 22 ٓ١ٔٛال ٕ٠طجك إرا ٚطً اٌشٟء اٌز ٞأفظً ٚعمؾ إٌ ٝخبسط ِٕطمخ اٌمٛط األث١غ اٌزٞ
٠ذز ٞٛػٍ ٝشؼبساد اٌشػبح.

 – RG08االسزخذاَ اٌيذوي ٌعٍّيخ اٌزفمّذ
ّ٠ىٕه اعزخذاَ ٠ذ٠ه إلثمبء  /دظش اٌّؼذاد داخً دجُ ِٕطمخ اٌزفمّذ.

 – RG07أطاللخ خبلطئخ
إرا لّذ ثّمبؽؼخ اٌشٚثٛد ثؼذ فزشح ٚج١ضح ِٓ ثذء ػٍّ١خ "االؽالق" ٠ ٌُٚظً ثؼذ إٌ ٝخؾ ِذ١ؾ ِٕطمخ اإلؽالق ،فغزذزبط
إٌ ٝإػبدح االؽالقٌ ،ىٕه ٌٓ رفمذ إدذ" ٜػالِبد اٌذلخ"٠ .ؼزجش ٘زا اعزضٕب ًء ٌٍمبٔ ْٛسلُ .27

 – RG06رىلف اسزشاريجي  /دليك
إرا ٔزجذ دبٌخ رغجٔ ً١مبؽ جذ٠ذح ثغجت ِمبؽؼخ اٌشٚثٛد ِٓ خالي رٛل١ذ اعزشار١جٌٍّ ٟمبؽؼخ (أ ٞأٔه اعزخذِذ ػٕ١بن
وأّٔٙب جٙبص رٛل١ذ أ ٚجٙبص اعزشؼبس)ٚ ،وبْ ٘زا ٚاػذب ً ٌٍذىُ ،فئْ اٌّّٙخ اٌزُٔ ٟفزد ٌٓ رذغت.
 – RG05رىضيخ ٌٍمبٔىْ سلُ 92
فّ١ب  ٍٟ٠االدزّبالد اٌضالصخ ٔٚزبئجٙب:
 -1إرا جبءد اٌشذٕخ ِغ اٌشٚثٛد ِٓ االٔطاللخ األخ١شحّ٠ :ىٕه اعزشجبع اٌشذٕخ.
 -2إرا وبٔذ اٌشذٕخ ثبٌىبًِ فِٕ ٟطمخ اٌج١ذ ػٕذِب رّذ ِمبؽؼخ اٌشٚثٛدّ٠ :ىٕه اعزشجبع اٌشذٕخ.
 -3خالف رٌه :اٌذىُ ٠أخز اٌشذٕخ.

األسبوع الذي بدأ يوم  4أغسطس 9102
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تحديث لعبة الروبوت
(رُ رٛػ١خ رذذ٠ش )RG01
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تحديثات مشروع االبتكار
 – IP02اٌّهّخ  00و (ِعظُ) لطع  LEGOاٌجيضبء
ف ٟدم١جخ رذذ٘ ٞزا اٌّٛعُ  CITY SHAPERSMاٌخبطخ ثه ،عزجذ لطغ  LEGOف ٟاٌى١ظ اٌز٠ ٟذًّ اٌشلُ "ٌ "10ظٕغ
ّٔٛرط ٠ظّّٗ اٌفش٠ك ٌٍّّٙخ ٌ ِٓ 11ؼجخ اٌشٚثٛد .يّىٓ أْ يىىْ إٌّىرج ِٓ أي رصّيُ إرا وبْ يٍجي ِزطٍجبد اٌّهّخ .00
٘زا إٌّٛرط ِٓ اٌّفزشع أْ ّ٠ضً "ِششٚع االثزىبس" اٌخبص ثفش٠مه ثطش٠مخ أ ٚثأخشٌٚ ،ٜىٓ ٌٓ رىٕ٘ ْٛبن دبجخ ٌششح
رظّ ُ١إٌّٛرط إِٔ ٚبلشخ اٌّششٚع اٌخبص ثىُ أصٕبء جٛالد ٌؼجخ اٌشٚثٛد( .لذ رشغت فِ ٟشبسوخ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِغ
ا٢خش٘ٚ - ٓ٠زا أِش ج١ذ ٌ -ىٕٗ غيش ِطٍىة)٠ .شج ٝاالؽالع ػٍِٙ ٝبَ ٌؼجخ اٌشٚثٛدٚ ،اٌمٛأٚ ،ٓ١اٌزذذ٠ضبد ٌّض٠ذ ِٓ
اٌّؼٍِٛبد دٛي اٌّّٙخ .11

ِ – IP01جزّعىُ
٠طٍت ٔض "ِششٚع االثزىبس" ِٓ اٌفشق أْ رم َٛثّب :ٍٟ٠




رذذ٠ذ ِشىٍخ فِ ٟجٕ ٝأِ ٚغبدخ ػبِخ فِ ٟجزّؼىُ.
رظّ ُ١اٌذً.
ِشبسن اٌذً ِغ ا٢خش ٓ٠صُ رذغ.ٕٗ١

ثبٌٕغجخ ٌّششٚع ٘زا اٌؼبَ ،أٔزُ أدشاس ثزؼش٠ف ِفِ" َٛٙجزّؼىُ" ثبٌطش٠مخ اٌز ٟرٕبعجىُ٘ .زا ٠ؼٕ ٟأْ فش٠مىُ ّ٠ىٕٗ إٌظش فٟ
ِشىٍخ ِب ف ٟثٍذرىُ أِ ٚذٕ٠زىُ أ ٚدٌٚزىُ أ ٚدز ٝف ٟجضء آخش ِٓ اٌؼبٌُ.
 – RG04دجُ إٌّىرج اٌزي يصّّه اٌفشيك ٌٍّهّخ 00
٠جت أْ ٠ى ْٛل١بط إٌّٛرط اٌز٠ ٞظّّٗ اٌفش٠ك ٌٍّّٙخ  ٛ٘ 11ثطٛي  4-Studػٍ ٝاأللً ٟ٘ :Stud( .إٌزٛءاد أ ٚاألصساس
اٌّٛجٛدح ػٍ ٝلطغ )LEGO

 – RG03إعذاداد اٌّظؼذ
اٌٛػغ اٌظذ١خ إلػذاد اٌّظؼذ ٘ ٛثٛػغ اٌغ١بسح اٌضسلبء ف ٟاألػٍ ،ٝوّب ِ٘ٛ ٛػخ ٕ٘ب:
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 – RG02شىً لطبئشح االسزىشبف اٌّسيشح وإعذادارهب (رٛػ١خ  -رؼٍّ١بد اٌجٕبء اٌّؼ ّذٌخ ِزٛفشح)
ٚفمًب ٌٍزذذ٠ش األطٍ ،RG02 ٟاٌطش٠مخ اٌظذ١ذخ ٌزشو١ت ٚثٕبء ؽبئشح االعزىشبف اٌّغ١شح رظٙش أدٔبٖٚ ،ا ْ٢رّذ ِشاجؼخ
رؼٍّ١بد اٌجٕبء إلظٙبس رٌه.
اٌطش٠مخ اٌظذ١ذخ ٌٛػغ ؽبئشح االعزىشبف اٌّغ١شح ػٍ ٝأسػ١خ اٌٍّؼت ٘ ٟثٛػؼٙب ػٍ ٝاٌؼالِخ اٌّشثؼخ ،ثذ١ش رىْٛ
اٌذٍمخ فٛق اٌخطٛؽ اٌّشعِٛخ ِٚزٛاص٠خ ِؼٙب (اٌذٍمخ اٌّفزٛدخ رٛاجٗ ِٕطمخ اإلؽالق).

 – RG01وضع وإعذاداد أسضيخ اٌٍّعت (ِشاجؼخ ٌزظذ١خ ِمذاس ػشع "ِٕطمخ اٌج١ذ")
ػٕذ ٚػغ اٌٍّؼت اٌخبص ثه ػٍ ٝؽبٌٚخ سعّ١خ ،لُ ثغذت أسػ١خ اٌٍّؼت ثشفك دز ٝرالِظ اٌجذساْ اٌذذٚد٠خ اٌجٕٛث١خ
ٚاٌششل١خ .ػٕذِب ٠ى ْٛدجُ اٌطبٌٚخ ٚٚػؼ١خ أسػ١خ اٌٍّؼت طذ١ذ ،ٓ١عزى ْٛل١بعبد "ِٕطمخ اٌج١ذ" دٛاٌ 45 ٟثٛطخ
ؽٛي  13.5 ٚثٛطخ ػشع ( ٍُِ 1143ؽٛي  ٍُِ 342ٚػشع).
ٌزضج١ذ أسػ١خ اٌٍّؼت فِ ٟىبٔٙبّ٠ ،ىٕه اعزخذاَ شش٠ؾ الطك سف١غ أعٛد ػٍ ٝاٌذبفخ اٌغشث١خ دغت اٌذبجخ ،ثذ١ش ٠غطٟ
اٌالطك اٌذذٚد اٌغٛداء ألسػ١خ اٌٍّؼت فمؾ.

تمت الترجمة لصالح
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