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 تحدٌثات المشروع
 
 

 2016 األول كانون/ديسمبر 6
 الحلولتقييم  – 5تحديث رقم 

  إخالء مسؤولٌة

 .التفاعل شخص آخر أو حٌوان خالل عملٌةألي شمل الضرر ٌأن ال  ٌجب بٌن اإلنسان والحٌوان المناسب التفاعل أن سابقا   كرذ  
 الفرق بعض أنوباألخذ بعٌن االعتبار  مشروع،ال معاٌٌر تلبً ال الفرق ٌجعل حلول بعض قد تشرٌن الثانً/نوفمبر 51بتارٌخ علن الم تحدٌثال فهم

مع اقتراب  مشروعها للحل ٌرغأن تمن الفرق  المتوقع غٌر من هأن توضٌح المهم من أنه شعرنا أشهر،لعدة  امشارٌعه على وما زالت تعمل أتمت
 .بذلك لقٌاموا اقرر قد أنفسهم هم كانوا إذا إال ،تالالبطوموعد 
 .هذه الحلول اختاروا ولماذا مشكلةلل حال  ها تعتبر التً األخرى الممكنة الحلول لوصف ةمستعد الفرق جمٌع كونت أن ٌجب

 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15

 المزيد عن "التفاعل" - 4تحديث رقم 

 توضٌح لـ"التأثٌر" 

 هأنمن قبل  فناوالحٌوانات كحلفاء فً السعً لجعل الحٌاة أفضل. عرّ  ناسنلفرق التفكٌر فً اإلعلى ا، ٌنبغً لموسم "التفاعل بٌن اإلنسان والحٌوان"
الحٌوان ٌجب أن ٌؤثر بشكل واضح على أن مس الحٌوان، ولكن الشخص ٌجب أن ٌؤثر بشكل واضح على الحٌوان أو شخص بأن ٌ"ال حاجة لل
ٌمكن أٌضا أن تشمل التفاعالت غٌر المباشرة،  ". ولمزٌد من التوضٌح، فإن كلمة "ٌؤثر"بٌن اإلنسان والحٌوان ا  مناسب تفاعال  العتبار ذلك الشخص 
 .تهمراقبالحٌوان أو إجراءات دراسة تماما  مثل 

شخص آخر أو حٌوان ألي بطرٌقة إٌجابٌة، وأن التفاعالت ٌجب أن ال تشمل الضرر جب أن تكون ٌؤثر" ٌومن المهم أٌضا أن نالحظ أن كلمة "
 !كل من اإلنسان والحٌوانضل لالتنا مع الحٌوانات أفضل، ونأمل أن تكون أفجعل تفاع ًمشروع هذا الموسم ه مهمة. التفاعل خالل عملٌة

 

 2016 آب/أغسطس 30

 المملكة الحيوانية - 1 رقم تحديث

 "الحٌوان"تعرٌف لتوضٌح 

على  واعتمادا   .قٌد الحٌاة"على  حالٌا   ا  وموجودالبشر( باستثناء المملكة الحٌوانٌة العلمٌة ) فً"أي عضو على أنه حٌوان ال هذا العام ٌحدد تحدي

هذا فً  تكونخمسة أو ستة ممالك فً علم األحٌاء لتصنٌف جمٌع أشكال الحٌاة على األرض. أٌنما  عنتعلمت تكون قد قد فالمكان الذي تعٌش فٌه، 

خالل موسم "التفاعل بٌن اإلنسان . ال تعتبر الكائنات الحٌة من الممالك التالٌة "حٌوانات" ٌةمملكة الحٌوانالالعالم، ٌجب علٌك اختٌار حٌوان من 

. ٌمكنك الرجوع إلى ٌدات الخلٌةوحكتٌرٌا حقٌقٌة النوى، بالبكتٌرٌا/ال ،بدائٌة النوى البكتٌرٌاالبدائٌات/ لطالئعٌات،ا النباتات، الفطرٌات،: والحٌوان"

 http://www.ric.edu/faculty/ptiskus/six_kingdoms/    : مثل لتعرٌف كل مملكةإلكترونٌة حول علم األحٌاء مواقع 
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 "التفاعل"تعريف  - 2 رقم تحديث

 متطلبات تحدٌد المشكلةلتوضٌح 

ولكن الحٌوان،  البدنً معتصال اال. الشخص ال ٌحتاج إلى "الحٌواناتمع  ناسناإلفٌها عندما ٌتفاعل ما حالة طلب مشروع كل فرٌق "اختٌار تٌ
 مناسبا  بٌن اإلنسان بشكل واضح على الحٌوان أو أن الحٌوان ٌجب أن ٌؤثر بشكل واضح على الشخص العتبار ذلك تفاعال  الشخص ٌجب أن ٌؤثر 

 ٌكون الشخص قد أثر على الحٌوان. عندهاعلى سبٌل المثال، إذا كان الشخص ٌضع الطعام فً وعاء، والحٌوان ٌأكل الطعام،  .والحٌوان
 

 حيةالحيوانات ال - 3 رقم تحديث

 إخالء مسؤولٌة

لتفاعل من الفرق اطلب ن الالحٌوان. نحن مع  التً ٌتفاعل بها اإلنسانطرق الطلب منك التعرف على ٌ   فً تحدي "التفاعل بٌن اإلنسان والحٌوان" 

أشخاص فعل ذلك إال تحت إشراف أن ال ٌلعمل مع الحٌوانات الحٌة اأن ٌختار  قرر مع أي حٌوان خالل هذا البحث. وٌنبغً ألي فرٌق مباشرة  
. أي موقع لبطولة الفٌرست لٌغوجلب هذا الحٌوان إلى ٌتم أن ال بلعمل مع الحٌوانات، نوصً بشدة ا م. إذا اختار فرٌقكومتخصصٌن ربٌنكبار مد  

 تحقق قبل الحضور. -رسمٌة حول هذا الموضوع  البطولة فً منطقتكم لدٌها قوانٌنكون تقد 

 

 الروبوتلعبة تحدٌثات 

 2016 /تشرين الثانينوفمبر 3

 "كذلك" كلمة مجال – 4 رقم تحديث

 رسمً وضع قانون

 الشك على النحو التالً: فائدة االستفادة من توسٌعقررنا  ;("كذلك" ل كلمة  مجا) 3 نقطةال ،D02 التعرٌف بشأن بسبب استمرار عدم الٌقٌن

    M04 – فقط المستهدفة المنطقة تلك نقاط تحسب فلن متطابقة، لٌست  ولكنها واحدة، منطقة فً" الطعام" من قطع عدة تواجدت إذا. 

    M09 – العٌنات باقً تتأثر لن .معا   المنقولة العٌنات هذه نقاط تحسب فلن الواحدة، النقل عملٌة فً واحدة سماد عٌنة من أكثر نقل تم إذا 
 .صحٌحة بطرٌقة المنقولة

 

 الضفدعاحتساب /الضفادعنموذج  - 3 رقم تحديث

 وضع قانون رسمً

 إلٌكم القانون الجدٌد:من غٌر الواضح متى ٌتم التعامل مع الضفادع على أنهما حٌوانان منفصالن. لذلك، 

    .سٌتم تسجٌل نقاط كل ضفدع ٌحقق متطلبات تسجٌل النقاط 
    .ال بأس بوضع نموذج الضفدع على منصة نموذج "الحفاظ على الحٌوانات"  بالٌد عند بداٌة الجولة  
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 2016 /تشرين األولأكتوبر 22

 تعريف الحساس – 2رقم تحديث 

 التحديتصحٌح الخطأ المطبعً فً دلٌل 

حساس من  اللمس بدال  " موجودتان بالخطأ أسفل صورة حساس  GYRO/ANGLE " الكلمتان. حساس اللمس ف خطأ  عرّ دلٌل التحدي 

 .بالخطأ EV3ٌوجد  /الزواٌاالدوران حساسصورة /الزواٌا. وكذلك تحت الدوران

 

 

 2016 /آبأغسطس 30

 عيناتال" كل" - 1 رقم تحديث

 M15 الكلمات فً المهمةتغٌٌر 

 موجودة بالكامل فً منطقة التدرٌب والبحوث"عٌنة(  21) االثنا عشرجمٌع عٌنات السماد "األصل: 

 عٌنات( موجودة بالكامل فً منطقة التدرٌب والبحوث" 7) السبعجمٌع عٌنات السماد "تغٌٌر إلى: 
 
 

 يتحدٌثات التحدّ 

 2016 /تشرين األولأكتوبر 22

 .حيوانواللتفاعل بين اإلنسان حول ا المختلفة وجهات النظربالترحيب  - 1 رقم تحديث

 أو فً الطبٌعٌة مواطنها فً كل من –فً العالم الحقٌقً حول الصعوبات التً تواجهها الحٌوانات توضٌحٌة  على مهامٌشمل تحدي هذا العام 
 مثل، هل هو من اإلنسانٌة أن تبقى –والحٌوان التفاعل بٌن اإلنسان وجهات النظر حول كٌفٌة فً البٌئات التً من صنع اإلنسان. وهناك اختالف 

التً تم مل مع الحٌوانات اعتأن ت الكبٌرة وأحواض السمك اتحدائق الحٌوانلالتجارٌة، أو ما إذا كان وكٌف ٌنبغً لصناعة األلبان مسخرة ألبقار ا
التحدي. كما هو الحال بالنسبة لجمٌع  طالبهم خاللعند اإلشراف على االعتبار  بعٌنأخذ ذلك من المهم للمدربٌن  هإزالتها من البرٌة. نحن نعتقد أن

الحوار الذي ٌتناول وجهات نظر بفرقهم بشأن القضاٌا المطروحة، والترحٌب لتثقٌف  توفٌر فرصعلى نشجع المدربٌن  نحن، نا السابقةحدٌاتت
 .اٌامختلفة حول هذه القض

 
نة فً لتصمٌم  قام فرق العاملٌن فً الفٌرست لٌجو العالمً بالتعاون ، تحدي "التفاعل بٌن اإلنسان والحٌوان"مشكلة حقٌقٌة مرتبطة بالحٌاة متضم 

ناشٌونال و جامعة نٌو هامبشاٌر،من  ، وآخرٌنوالطب البٌطري ،وعلماء البٌئة ،حاكاة الطبٌعةومختصً م ،علم األحٌاء :خبراء فً مجاالتمع 
مدرسة و ،فتساجامعة تى حوض سمك كبٌر، و، ومعهد محاكاة الطبٌعة، وحدٌقة حٌوان )أوماهاز هنري دورلً( التً تحتوي علجٌوغرافٌك
 .فً انجلترا الجدٌدة رعاٌة الحٌوان مركز وحوض ي،لطب البٌطرلكامٌنغز 

 
 للروبىت. العربية الجمعية مع بالحعاون "فلسطيه -ليغى فريق "فيرسث قبل مه الحرجمة جمث

 هبة عمرية –براء عمرية  –فريق الحرجمة: أوس عمرية  •

 للروبىت( العربية الجمعية ممثل - فلسطيه في الحعليمي للروبىت ليغى فيرسث مسابقة عمرية )ممثل مهىد المهىدس: شرافإ •

 ديـــراشـم دـالـخ: والحصميم الفىية المراجعة •
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