
2023-2022الدراسیةللسنةالروبوتیكاوالحاسوبيالتفكیرمسابقةقواعد

من یستطیع المشاركة في المسابقة؟

تالمیذ الصفوف الرابعة، الخامسة والسادسة في المدارس االبتدائیة من جمیع األوساط التعلیمیة.

یتّم نشر جمیع مضامین المسابقة باللغتین العبریة والعربیة.

ھل یشترط التسجیل في المسابقة؟

تاریخحتى22الثانيتشرین13تاریخمنابتداًءللمسابقةللتسجیلإلزامي،للمسابقةالتسجیلنعم

).29/11/22--13/11/2022(،22الثانيتشرین29

ما ھي مسارات المسابقة؟

تشمل المسابقة ثالثة مسارات:

سابقة)معرفةیتطلب(الللمبتدئینالرابعللصفالحاسوبيالتفكیر.1

والسادسالخامسللصفینالحاسوبيالتفكیر.2

والسادسالخامسللصفینالروبوتات.3

ما ھي اللوازم والمعدات المطلوبة للمسابقة؟

حقیقي أو محاكاة:یمكن تنفیذ المھام باستخدام روبوتفي مسار الروبوتات -●

,SPIKEفیشرتیكنیك،،كریبتون:فقطیليمماالحقیقيالروبوتیكونأنیجب.1 EV3,

باإلنترنت.واتصالكمبیوترجھازالمطلوبتكلفة،أوتثبیت،إلىتحتاجالالمحاكاة-Edubotالروبوتمحاكاة.2

باإلنترنت.المطلوب جھاز كمبیوتر واتصالفي مسار التفكیر الحاسوبي -●

تتّم نشاطات المسابقة في بیئة "ملعب األلعاب" التابعة لوزارة التربیة والتعلیم (بحاجة إلى كلمة مرور لتحدید الھویة)
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https://forms.gle/dzCBdaXso2B5iu1p8


بالنسبة ألولئك المسجلین في مسار الروبوتات، ھل ھناك حاجة لسطح معین خالل المسابقة؟

واحدة كي ُتستعمل خالل تنفیذ المھام، أو یبنون ألنفسھملمرةلوحة المسابقةالمطلوب من مستخدمي الروبوت طباعة

سطًحا مماثًال في القیاسات لسطح المسابقة.

ھل یجب على المدرسة التسجیل في جمیع المسارات من أجل المشاركة في المسابقة؟

ال، یمكنكم التسجیل في مسار واحد فقط ، أو في عّدة مسارات حسب اختیاركم.

كیف تعرف المدرسة أنھا اجتازت المرحلة المدرسیة بنجاح؟

في نھایة تحدیات المرحلة المدرسیة الثالثة، یتّم إبالغ المدارس بترقیتھا إلى المرحلة نصف النھائیة.

* یمكنكم قراءة تفاصیل مراحل المسابقة في الجدول أدناه.

ھل ُیمكن الحصول على الدعم والتوجیھ؟

بالتأكید، یمكنكم االتصال بمرشد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدرسة أو بالمرشد اللوائي للحصول على مساعدة.

لماذا من المھم التسجیل واالشتراك  في المسابقة؟

ُتعتبر المسابقة تحدًیا للطالب، وتطور لدیھم  مھارات التفكیر الحاسوبي، حل المشكالت، التخطیط، التعبیر عن الذات،

التفكیر الخوارزمي، اإلبداع والعمل الجماعي.

حقیقيروبوتبرمجة،Scratchسكراتشفيواأللعابالمتحركةالرسومبرمجةفيممتعةتجربةللطالبالمسابقةُتقدم

وبرمجة روبوت افتراضي بواسطة محاكاة.

ھل یستطیع كل الصف المشاركة في المسابقة؟

بالتأكید، المسابقة معّدة لجمیع طالب الصف.

كل مھمة یرافقھا إرشاد ومقاطع فیدیو مفصلة بطریقة تسمح بمشاركة جمیع الطالب.

ما ھي مراحل المسابقة؟
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تعلیماتالتاریخالمرحلة

التسجیل للمسابقة 
7/11/2022األحدیوممنابتداًء
29/11/22الثالثاءیوموحتى
)23:59الساعة(عند

یتّم نشرھا في بوابة محتوىاستمارة التسجیل
وزارة التربیة والتعلیم وفي فیسبوك المسابقة.

في نھایة التسجیل، تتلّقى المدارس التي سجلت
في المسابقة رسالة تتضمن تعلیمات حول

مراحل المسابقة.

المرحلة المدرسیة
تشمل ھذه المرحلة تحدیان 

التحّدي االول
،15/12/22الخمیسیومالّنشر:تاریخ

یتّم استالم الحلول حّتى  تاریخ  یوم الثالثاء
17/1/23

تتّم إدارة التحدیات وتحمیل الحلول في حّیز
خاص لذلك، حیث یتم فتحھ من أجل المسابقة.

یتّم إرسال الشروح والّتعلیمات إلى المسجلین.
یشمل كل تحّد ورقة تعلیمات مفصلة ومھمة

یختار المعلم المسؤول عن المسابقةللتنفیذ.

حًال واحًدا من حلول جمیع طالب الّصف لكل

تحد ویتّم تحمیلھ إلى حّیز المسابقة المخصص

لذلك.

التحّدي الثاني
،17/1/23الثالثاءیومالّنشر:تاریخ

یتّم استالم الحلول حّتى تاریخ یوم  الخمیس
2/2/23

مرحلة نصف النھائي

14/2/23،الثالثاءیوم

تفكیر حاسوبي للّصف الّرابع بین الّساعات:

11:00حّتى9:00

الّدور النصف نھائي بالّتفكیر الحاسوبي للصّفین

حّتى11:30:الّساعاتبینوالّسادسالخامس

13:30

الحلول الثالثةالمدارس التي قّدمتفقط

لمسارات المسابقة التي سّجلوا فیھا تكون

مؤھلة للمشاركة في المرحلة نصف النھائیة

من نفس المسار (التفكیر الحاسوبي للصف

التفكیر الحاسوبي للصفین الخامسالرابع،

والسادس، و/أو الروبوتات للصفین الخامس

والسادس)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvS7vUZxVCIXlVvftqLoe4djKeOGYy203pPabAEwzekzLpVA/viewform?usp=sf_link


15/2/23ـاألربعاءیوممرحلة نصف النھائي

روبوتیكا للصّفین الخامس والسادس

11:00-9:00:الّساعاتبینُمحاكاة

12:00-9:00:الّساعاتبینمتحّركروبوت

یتّمالذي تّم عرض التحدیات الثالثة فیھ.

استالم حلول المرحلة النھائیة في غضون

ساعتین من نشر التحدي.

من بین العدد اإلجمالي للمتقدمین، یتّم اختیار

منالنھائیة،المرحلةإلى1*فریًقا30

المدارس التي استوفت جمیع المعاییر المحددة

في دلیل التحدي، وحصلت على أعلى عالمة .

تستطیع المدرسة الصعود إلى  المرحلة19/2/23األحدیومالّنھائّیةالمھّمةعناإلعالنالمرحلة النھائّیة

في مسار واحد فقط.النھائیة

یتّم نشر قائمة الفرق التي تصعد إلى النھائیات
ونشر المھمة النھائیة.

سُتقام قاعات الّتحكیم في الّتواریخ الّتالیة:قاعات الّتحكیم

12/3/23ألحدا
13/3/23اإلثنین

الفرق التي تتأھل إلى النھائیات - تعرض حل
المھمة النھائیة أمام فریق من الحكام من

المجاالت األكادیمیة والتكنولوجیا المتقدمة
العلیا

یتّم إرسال تعلیمات دقیقة وتفاصیل إضافیة إلى
المدارس المتأھلة للتصفیات النھائیة.

االحتفال النھائي
21/3/23الثالثاءیومالنھائّيسُیجرى

إعالن الفائزين في االحتفال النّھائّي

في نھایة المسابقة وإعالن الفائزین، یتّم تنظیم
احتفال نھائي مرموق یشارك فیھ كبار

المسؤولین من وزارة التربیة والتعلیم وفرق
من الطّالب، من جمیع أنحاء البالد الذین

صعدوا إلى المرحلة النھائیة.

یجوز لطاقم المسابقة تغییر التواریخ المذكورة  في أي وقت

یتكون الفریق من ولدین وفتاتین من كل مدرسة، باستثناء المدارس التي یتعلم فیھا تالمیذ من نفس الجنس1
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