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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ

 
 

 فكرة المسابقة      

   طريس اسات دام لتوصاوك لعمك م مة وه الإلةااب   تصاميم وبرمجة مركبة وةاائية

 ادك التدوير وا بتكار وحك المشااااك ت لدى إوهلئ لتعزيز دقاوة    ااساااات دام امواد تم إ ادك 

 اوعت ا بًإلسئ. DIYةا وتًمية مإلاميم ساسيات البرمجلتعزيز لإةاوة  األطإلاك؛

 

 الفئة المستهدفة   

 .سًوات 10إلر  7بمجاك البرمجة م   مر   لم تميا •

 

 المسابقة  مراحل

 )التدريب( المرحلة األولى 

ًاامج التادريبه الاهي يعتماد  تر تقاديم التادرياك بشاااااكاك  إ اداد المتادربي  م    ك البر

ابتكاريا ويتًاسااااك م، ل مارمما ويركز  تر مشاااااركت م وإة ار إبدا  ما وتًمية م ارات  

 التإلكير العتيا وحك المشك تا وتقديم حتوك بديتةا وتطوير لوكارمم وتحويت ا لوا ، متموس.
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 ة مسابق

 المستوى المبتدئ
 
 
 
 

 وه مجا ت الروبوت والبرمجة وإ طاب ورصااة لعدد لكبر م  ب دى تًمية م اراتوهلئ 

مكعبات البرمجة   ساوى يططه التدريك كيإلية اسات دامولتمشااركة والتًاوس م    ك التدريك.  

وه البيئاة ا وتراةاااااية    تحريئ الروبوت  م    لر يتما والروبوته  Matatalabبرًامج   وه

 م تتإلة. متعددك وه بيئات م اموتوةيإلر لتقيام ب

 تفاصيل التدريب  
 . ة مسة ليام تدريبية متتاليتدريبيةا تتوزو  تر ا ات س 10لمدك سيتم إجراب التدريك 

 يومات التعتم الهاته  تر مًصة المركز.باعةاوة إلر ويد

 المهارات المكتسبة خالل التدريب  
 تعتيم مإل وم البرمجة لألطإلاك. •

 م ارات التإلكير والتحتيك المًطقه.تًمية  •

 م ارات الرياةيات والتطة. تطوير •

 ومتابعة األوكار والحتوك المبتكرك.اعبداو  تًمية •

 .1DIYم ارات اوعت ا بًإلسئ  •

 .2Art and Craft تعزيز دقاوة إ ادك التدوير    طريس •

 

 

 

 

 
 طريقة بًابا تعديكا وإص أل لشياب بدو  مسا دك مباشرك م  ال براب والمحتروي ا باست دام المواد ال ام لو إ ادك التدوير.   1

 
 . الًجارك لو ًحت ال شك لو صً، األشياب بكك لًواو الموادمدك ؛  بشكك يدويمجمو ة متًو ة م  األًشطة الته تتةم  صً، األشياب   2
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ
 

 المرحلة الثانية )التصفيات( 
سايقوم المتساابس بتصاوير ويديو يوةاح ال طوات التًإليهية الهي  ام ب ا لدًاب إًشااب 

ا والبرمجة  DIYبيئة الإلتئ والإلةااابا م    ك المجساامات الته تم صااًع ا مسااتعيًاا بمإلاميم  

م مة محددك  تر البيئة ا وتراةااية    طريس مو ، البرًامجا دم إرساااك الإليديو م، المتإلات 

 المًصة اعلكتروًية. كم    المطتوبة 

 وتًقسم تتئ المرحتة إلر م متي : 

 الرسم والتصميم  –المهمة األولى  
 م مة  ربية وه الإلةاااب مك وًه ي ص موةااوو  وبًاب مجساام يمدك  اًتاج  حيث يتم  

 .اباست دام مواد تم إ ادك تدويرما لو است دم ا مسبقا 

 

 البرمجة –المهمة الثانية 
إلر مدى    م مة محددكبرمجة الروبوت  بر  ووه مه  الم مة يجك  تر المشاااااركي   

ًاامجا والتطوير ألحاد المشاااااك ت البرمجياة وتقاديم حاك بطريقاة    معي     طريس مو ، البر

لتمرحتاة الدااًياة لوةاااااك  شااااارك مراكز م  المرحتاة األولر لتًإلياه الم ماة    دم يًتقاكمبتكركا  

 الً ائية.
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ
 

 

 قواعد وأحكام  
 بالمواصإلات التالية:بالتطة العربية لو اعًجتيزية  لتمتدركيتم تصوير ويديو 

 و ت الإليديو   يتعدى ال مس د ائس. .1

 جودك الإليديو واةحةا وبجودك  الية. .2

 الصوت المصاحك لتإليديو واةح وًقه. .3

 الإليديو.ل  ي عرى المتدرك    ًإلسر وه بداية  .4

 . رض وشرأل وكرك المشروو .5

 البرمجية.شكتة وشاشة الحاسوك دويديوس  ًد حك الم المتدركتصوير  .6

مركز صاااباأل األحمد مًصاااة   تر   الرو،يتم تساااتيم الإليديو وه الو ت المحدد لتمساااابقة م    ك 
 لتمومبة واعبداو.

clubs.sacgc.org 

 المرحلة الثالثة )النهائية(
   بر   بعد بشاااكك مباشااار    برمجة الروبوتيجك  تر المشااااركي     المرحتةوه مه   

 ا ولك  بتحدي م تتى  ما كا  موجود بالمرحتة األولر. لتوصوك إلر مدى معي م مة محددك  
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ

 
 التقييم

د دة محكمي  مت صااصااي  وه مجاك تحكيم الروبوت    ك م   ساايتم  تقييم المسااابقة  

محكم لكك متساابس بشاكك مًإلصاكا الحصاوك   م   بك ككوالبرمجةا  تر ل  يتم رصاد الدرجات 

 تر متوسااااط لتدرجات اعجمالية لتجًة التحكيم.  تر ل  يتم ت صاااايص رئيس لتجًة التحكيم 

 التحكيم. مً م لتإلصك وه ا  ت وات لو المشك ت الته  د تواجر  متية

 :بًود التقييم التاليةم    ك  المتسابسًقاط ويتم حساك 

 

 الثانية: يم المرحلة يتق

 100 /20فكرة المشروع: 

 ًقاط 10   وكرك إبدا ية مبتكرك. •

 ًقاط 10     محددك. حك مشكتة •

 100 /10 تنفيذ المشروع:

 ًقاط 07  است دام مواد تم إ ادك تدويرما. •

 ًقاط 03    الشكك الً ائه. •
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ
 

 

 100  /10العرض التقديمي:

 ًقاط 03    طريقة التصوير. •

 ًقاط 07   م ارات  رض الإلكرك. •

 100 /60البرمجة: 

 ًقطة 40    تًإليه الم مة. •

 ًقطة 20  است دام ا ك  دد م  المكعبات. •

 

 الثالثة: يم المرحلة يتق

 : د   بعدس البرمجة •

 ًقطة 50    وصوك لت دى. •

 ًقطة 25     الو ت. •

 ًقاط 25   است دام ل ك بتوكات. •
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 مسابقة 

 المبتدئالمستوى 

 
 التحكيم  نماذج 

 نموذج تقييم المرحلة األولى
 س اسم المتساب  

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 درجة المرحتة األولر   

 رئيس لجًة التحكيم   

 

 

 

 

 

 م شروط الإليديو  التحقس

 1 والشاشة  ًد تًإليه البرمجةس  المتسابسحك مشكتة    طريس البرمجة دم، شرط تصوير  

 2 د ائس  5مدك الإليديو  يتجاوز    
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ
 

 

 الثانيةنموذج تفصيل المرحلة 

 س اسم المتساب  

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 اسم المحكم  درجة المتسابس   التو ي،   

 درجة المرحتة الداًية   

 الدرجة الً ائية   

 رئيس لجًة التحكيم   
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 مسابقة 

 المستوى المبتدئ
 
 
 
 

 
 

 المحكم تقيم 

 لو ا  100/ 50الوصوك لت دى: 

 جدوك الًقاط والمكا 

  التقاط  المكا  

 المكا   5 4 3 2 1 0

 المرج،  50 40 30 20 10 0

 الدرجة      

 مجموو درجات الوصوك لت دى   /50

 اداًيا  100/  25 و ت البرمجة: 

 جدوك الًقاط والو ت 

  التقاط  الو ت

 الزم  5> 10> >15 20> 25=> 25<

 المرج،  25 20 15 10 5 0

 الدرجة      

  البرمجة  زم  مجموو درجات   /25

 ادالدا  100/  25است دام ل ك بتوكات وه البرمجة :

 جدوك الًقاط والبتوكات

>25 <=16 <14 11< <8 <4 
 دد 
 البتوكات

 المرج،  25 20 15 10 5 0

 الدرجة      

  البتوكاتمجموو درجات   /10

 وو درجات / المحكم األوك ممج 0 /100
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