
 
 

 

 

 

 آتش نشان شیگرا یکمسابقه ربات نیقوان

 دوره دوم ابتدایی

 

 ( موضوع مسابقه1

َ اغضا ًی( در ا1 ىاده آجض گرفحَ ةرشاٌٍد  یُا کرده ةَ ىحم ثیرةات را ةا اشحفاده از دشحَ کٍحرل ُدا صثیةا یى ویج یىصاةل
 ًیظحریکَ ة یگروُ انیىرةّط ةَ خّد را دارد. در پا ازیو آجض را خاىّش کٍد و شپس ةَ ٌلعَ طروع ةرگردد. ُر آجض اىح

 زىان کصب کرده ةاطد ةرٌده اشث.  ًیجر را در کو ازیاىح

 

 مسابقه نی( سم2

ةَ غٍّان ٌلعَ طروع ىظخع طده اشث. در  یىحه ًی. در زىةاطد یى يحریشاٌح 181*181ىصاةلَ آجض ٌظان  ًی( زى2 ىاده
 ًی( وجّد دارد. )غالىث شحاره در ٌلظَ(. زىيحریشاٌح 11 یوارىر در ارجفاع  حدود کیطيع روطً ) کی ًیاز زى ییُا ىکان

 ًیزىاشث.  يحریشاٌح 21حدود  بیطيع وجّد دارد. حداکثر ارجفاع ط کی بیط انی. در پاةاطد یرو ةَ ةاال ى بیط کی یدارا

آب وجّد داطحَ  يحریشاٌح 11کَ ىيکً اشث درون آن جا ارجفاع  ةاطد یو ةالفاغهَ روةَ ةاال ى ًییرو ةَ پا بیط کی یدارا
 د.طةا

 

 : زىیً جلریتی ىصاةلَ آجض ٌظان اةحدایی 1طکم 

 



 
 

 

 

 و ابعاد ربات کی( مکان3

 یةاطد و داوران ىصاةلَ ى یىحػارف ىصاةلات داٌض آىّز زاتیاز ججِ یصحیرةات ةا زاتیججِ ریو شا رةکسی( ىّجّر و گ3ىاده 
را  یخّد شّاالج دیو ةٍاةَ غالحد یو شاخث و ظرز غيهکرد آن در ىّارد ىلحض یظراح طیجّاٌٍد ٌصتث ةَ کارکرد رةات و طرا

روةات جّشط خّد داٌض آىّزان غّرت ٌگرفحَ اشث، داوران حق  ًیطّد کَ شاخث ا زداوران ىحر یةرا کَیةپرشٍد و در غّرج

 از ىصاةلات را دارٌد. ویاخراج آن ج

 و نزم افشار یپزداسش ی( بزدها4

 کٍحرل رةات اشحفاده کٍٍد. یرا ٌلؼ ٌکٍد، ةرا 3کَ ىاده  یا هَیو وش دهیاز ُر ا جّاٌٍد ی( طرکث کٍٍدگان ى4 ىاده

 ربات   هی( تغذ5

 رةات ٌػب گردٌد. یرو ایدشحَ کٍحرل و  یرو جّاٌٍد یى ُا یونث اشث و ةاجر 6ُا حداکثر  رةات َیجغذ ی( ونحاژ ٌاى5 ىاده

 .ةاطد یىجاز ٌي گریةَ ُر طکم د ایخارج از رةات ةَ ُر طکم ىاٌٍد جراٌصفّرىاجّر، آداپحّر و  َی( اشحفاده از ىٍتع جغذ1 جتػره

غّرت رةات ىجاز  ًیونث طّد در ا 7از  ظحریة دیٌتا گردد یىّجّرُا ى میکَ جحّ یونحاژ زانیى یعیطرا چی( جحث 2ُجتػره 

 ةَ طرکث در ىصاةلَ ٌخّاُد ةّد.

 ی( سمان بند6

رکّرد ثتث کٍد. پس از  2دو زىان جا حداکثر  ًیجّاٌٍد  در ا یى يِایدارد. ج اریدر اخح یا لَیدك 7زىان  2 وی( ُرج6 ىاده
رةات غفر  یرکّردُا َیةياٌد که یةاك ًیکَ رةات ُيچٍان در زى یرا جرک کٍد. در غّرج ًیزى صثیةا یرةات ى لَیدك 7 انیپا

 ىحاشتَ خّاُد طد.  

 اسیو کسب امت ییاجزا نی( قوان7

زىان کصب کرده  ًیرا در کيحر ازیاىح ًیظحریاشث کَ ة یيی. ةرٌده ىصاةلَ جطّد یىرحهَ  اٌجام ى کی( ىصاةلَ در  7 ىاده

 ةاطد. 

ٌّار چصب  کیىحدوده ةا  ًیىحر طػهَ وارد طٌّد. ا یشاٌح 31ةَ ىحدوده  دیُا ةا خاىّش کردن طيع یُا ةرا ( رةات8 ىاده
َ ىظخع طده اشث. چٍاٌچَ رةات وارد ا وارد ىحّظَ گردد و  صثیةا یىحّظَ ٌظّد و طػهَ خاىّش گردد، رةات ى ًیدور طػه

 طػهَ را کصب ٌخّاُد کرد و داور ىجدداً طػهَ را روطً خّاُد کرد.  ازیغّرت اىح ًیا ریشپس خارج طّد. در غ

 وارد طدن فً رةات ةَ ىحدوده.  یػٍی( ىٍظّر از وارد طدن رةات ةَ ىحدوده 1 جتػره

چٍاٌچَ فً ةَ ٌّر طيع حصاس ةّده و ةا حرارت طػهَ روطً طّد.  دیجّاٌد ُيّاره روطً ةاطد. فً ةا ی( فً رةات ٌي2 جتػره
 جّاٌد در ىصاةلَ طرکث کٍد. یةَ طػهَ حصاس ٌتاطد ٌي یرةاج

 كرار دُد. یاغه ریرا ةردارد و در ىص  آن جّاٌد یى َیثاٌ 5کٍد داور پس از  ریگ ًیاز زى ی( اگر رةات در كصيح9 ىاده

 زىان ةدشث آورده ةاطد. ًیجر را در کو ازیاىح ًیظحریاشث کَ ة یةرٌده ىصاةلَ کص( 11 ىاده


