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: انعطاف الرو�وت �
الدرس الثا��

2

1 وع إل�شاء م��
جد�د:

>  من قائمة تح��ر
1 اخ��  (edit)

2  .(new) جد�د

الق�ام �الحر�ات األساس�ة
� الــدرس الســابق ك�ف�ــة اســتخدام لبنــة 

 تعلمــت ��
إ� الرو�ــوت  لتح��ــك  �الســ�تمي��  الق�ــادة  مســافة 

األمــام.

 �
�� س�ســتخدمها   � الــ�� األو�  اللبنــة  فــإن  لــذا   

الق�ــادة  مســافة  لبنــة  ــا  أ�ض� ســتكون  نامــج  ال�� هــذا 
. لســ�تمي�� �ا

اضغط ع� الزر إلعادة ض�ط عرض المحا�اة إذا 
�انت لد�ك رسومات سا�قة.

وع جد�د إ�شاء م��
اآلن �عــد أن تعلمــت ك�ف�ــة اســتخدام لبنــة مســافة الق�ــادة �الســ�تمي��

(drive distance cm) للتحرك لألمام وللخلف، ســتقوم �استخدامها 
مــع لبنــة مســافة التوج�ــه �الســ�تمي�� (steer distance cm) لتنف�ــذ

االنعطافــات وعمــل أشــ�ال وخطــوط �الرو�ــوت. 

� حــ�� يتمكــن الرو�ــوت مــن رســم الشــ�ل مــ�� لنقــم ب��شــاء المقطــع ال��
� الصــورة.

الموجــود ��
وع جد�د. � ال�دا�ة إ� إ�شاء م��

ستحتاج ��

. لســ�تمي�� �ا

>  من فئة الحدث (Ac�on)، أضف 
لبنة مسافة الق�ادة �الس�تمي��

1  .(drive distance cm)
2 > اض�ط ال�عة (speed) إ� 50. 
�الســـــــــــــ�تمي�� المســـــــــــــافة  >  اض�ـــــــــــــط 

3 (distance cm) إ� 80. 
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التح�م �اتجاە الرو�وت
� مــ�� ال�� ال�سلســل  إ�  أخــرى  لبنــة  وســتض�ف   ،  . � لل�مــ�� ينعطــف  ثــم  لألمــام  يتحــرك  الرو�ــوت  لجعــل   � لب�تــ�� س�ســتخدم 

و�� لبنــة مســافة التوج�ــه �الســ�تمي��  (steer distance cm). ت�شــا�ه هــذە اللبنــة مــع لبنــة مســافة الق�ــادة �الســ�تمي�� 
� �شــ�ل مســتقل. لــ�� ينعطــف  � حركــة محــر�� الرو�ــوت الرئ�ســ��

� إم�ان�ــة التح�ــم ��
ول�نهــا تختلــف �� (drive distance cm)

، �حتــاج المحــرك األ�ــ� إ� العمــل �شــ�ل أ�ع مــن المحــرك األ�مــن، وذلــك �ض�ــط �عتــه إ� 100، ب�نمــا  � الرو�ــوت إ� ال�مــ��
. تكــون �عــة المحــرك األ�مــن إ� 50 و�مســافة 65 ســ�ت�م��
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. تكــون �عــة المحــرك األ�مــن إ�  و�مســافة  ســ�ت�م��

: � االنعطاف إ� ال�م��
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 100. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 50. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 65.

نامج الخت�ار ك�ف�ة تأث�� �ل لبنة جد�دة ع� حركة  ، �مكنك �شغ�ل ال�� � م�� � �ل مرة تض�ف لبنة جد�دة إ� المقطع ال��
��

� للرو�وت ومسح المشهد �الضغط ع� زر إعادة الض�ط.
ا�� الرو�وت. تذكر أنك �حاجة إ� استعادة الموضع االف��
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ا لعمل المحرك األ�من والمحرك األ�� �صورة مستقلة، �مكنك  نظر�
برمجتهما للتحرك ��عات مختلفة ل�� ينعطف الرو�وت.

ذك�ة نص�حة 

� ولمسافة 80 سم. وح�� ��مل الرو�وت الحركة �الش�ل المطلوب؛ ال�د أن يتحرك لألمام مع �عة 50 ل�ال المحرك��
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التحرك لألمام:
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 50. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 50. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 80. 
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� مرًة أخرى مع ض�ط �عة  � الختام، وح�� ��مل الرو�وت عمل الش�ل المطلوب. ال�د أن ينعطف الرو�وت إ� ال�م��
��

المحرك األ�� إ� 60، و�عة المحرك األ�من إ� 25، والمسافة إ� 50 سم.

2

1

4
3

5

: � االستدارة إ� ال�م��
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (Steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 60. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 25. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 50. 
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تدر�ب 1

ا  مج�ة مع الش�ل لنطبق مع� طابق اللبنات ال��
: الناتج عن حركة الرو�وت ف�ما ���

1

2
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� ب�ئة أو�ن
ا �� � برنامج� أ���

تا الب �جعل الرو�وت  رو���
يرسم دائرة �املة. استخدم 

لبنة مسافة التوج�ه 
. �الس�تمي��

تدر�ب 2

؟ � � اللب�ت�� ما وجه االختالف ب��
ن إجابتك �األسفل. دوِّ

تدر�ب 3

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

تعمل لبنة القیادة على تحریك روبوت الواقع االفتراضي إلى األمام بمقدار 
۲۰ سنتیمتر بینما تجعل لبنة التوجیھ الروبوت یدور بمسافة ۲۰ سنتیمتر
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تدر�ب 4

ت�بها الصحيح، �ح�ث يرسم مج�ة ب�� م اللبنات ال��
ِّ
َرق

نامج. الرو�وت األش�ال التال�ة عند �شغ�ل ال��

نامج. ا وقم بتج��ة ال�� ا جد�د� وع� � م�� أ���

1

٦

٤

۲

۳

٥
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يتكــون  ــا.  م��ع�  
ً

شــ�� يرســم  الرو�ــوت  �جعــل  ــا  برنامج�  � أ�ــ��
ولذلــك  م�ســاو�ة،  زوا�ــا  ــع  ـ وأر�ـ جوانــب  أر�عــة  مــن  ــع  ـ الم��ـ
ســ�حتاج الرو�وت إ� التحرك إ� األمام واالنعطاف أر�ــع مرات 
ــع. لجعــل الرو�ــوت �ســتدير �المقــدار الصحيــح،  ـ ل�شــك�ل الم��ـ
ال�عــة  عــ�  والعثــور  الرو�ــوت  اخت�ــار  إ�  تحتــاج  فإنــك 
خصائــص  لض�ــط  المناســ�ة  المســافة  وتحد�ــد  الصح�حــة، 

ســل�مة. �صــورة  اللبنــة 

 س�تحرك الرو�وت إ� األمام من موضع ال�دا�ة.
ً

أو�

وع الوحدة م��

عندمــا �صــل الرو�ــوت إ� نها�ــة الجانــب األول ســ�نعطف 
. � إ� ال�مــ��

ثــم ســ�تحرك الرو�ــوت إ� األمــام ل�صــل إ� نها�ــة الجانــب 
� مــرة أخــرى. � ثــم ينعطــف لل�مــ��

الثــا��
. � � إضافيت�� س�كرر نفس الحر�ات لمرت��
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المصطلحات

Sensorsالمس�شعراتMotorsمحر�ات
Simula� on viewعرض محا�اةRobot baseقاعدة الرو�وت

�Robotرو�وت
ا�� Virtual robotرو�وت اف��
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وع، �مكنــك اســتخدام لبنــة مســافة  مــن أجــل تنف�ــذ هــذا المــ��
الق�ــادة �الســ�تمي��  (drive distance cm)، ولبنــة مســافة
التوج�ــه �الســ�تمي��  (steer distance cm). بنــاًء عــ� مــا
� هذە الوحدة، اخ�� اللبنة المناســ�ة ل�ل حركة �قوم بها

تعلمته ��
الرو�ــوت.

جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
� يتم توص�لها �الرو�وت لجعله يتفاعل مع الب�ئة المح�طة. � المس�شعرات ال�� � ب�� > التمي��

مج�ة �حسب فئتها واستخدامها. � اللبنات ال�� � ب�� > التمي��

تا الب. � أو�ن رو���
> إ�شاء حساب ��

تا الب. � ب�ئة برمجة أو�ن رو���
> استخدام عرض المحا�اة ��

> برمجة الرو�وت للتحرك إ� األمام ثم إ� الخلف.

> برمجة الرو�وت لالنعطاف و��شاء أش�ال.

� الختام
��
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