
 

 

 

 برنامج التدريب البرمجي لألطفال واليافعين
 ومعايير التقييم 2019المارثون البرمجي لألطفال واليافعين مراحل 

 منطقيةمرحلة الفرز األولى بناًء على اختبارات  االختبارات األوليةالمرحلة األولى: مرحلة 
 يتم في هذه المرحلة مشاركة جميع المتقدمين وفق كل فئة عمرية في اختبار تأهيلي أول يعتمد على تقييم

ف تحديد المستوى العام بهد وذلكم من خالل مسائل التفكير المنطقي، لديهالتفكير والتحليل المنطقي مهارات 
من خالل مسائل التفكير المنطقي، ويتضمن  لديهمالتفكير والتحليل المنطقي مهارات اختبار و  للمشاركين

 االختبار أسئلة منطقية على شكل إجابات متعددة لكل من فئة األطفال واليافعين وفق المحاور التالية:

 األلغاز المنطقية والتفكير التحليلي.المنطق العام،  -
 اليومية،. الفهم المعلوماتي، تكنولوجيا المعلومات في الحياة -
 ياضيات األساسية في المعلوماتية.مفاهيم الر  -

 

%( ومافوق من الدرجة الكلية لالختبار إلى التدريب في المرحلة  40ويتأهل المشارك الذي يحقق عالمة )
 فئة األطفال وفئة اليافعين. ضمنالثانية وإلى االختبار التأهيلي الثاني،  كل حسب عمره 

 التدريب األولى: مرحلة الثانيةالمرحلة 

ترك المجال حلة األولى، حيث ي  بية للمشاركين المتأهيلن من المر هذه المرحلة تقديم الجلسات التدرييتم في 
علن عنها مركز التدريب والتعلم مدى الحياة في الجامعة للمتأهيلن إما بالتسجيل ضمن الدورات التدريبية التي ي  

ت التي سيتم نشرها ضمن موقع الجامعة االفتراضية أو التدريب الذاتي بشرط االلتزام بالمحتوى والمفردا
 االفتراضية / مركز التدريب والتعلم مدى الحياة / المارثون البرمجي لألطفال واليافعين.

وفق كل فئة عمرية في مجاالت التفكير المنطقي والحاسوبي، واللغات  مهاراتالالهدف من هذه المرحلة تطوير 
 توى المتقدم.( للوصول إلى المس++Cو  Scratchالبرمجية )

 



 

 

 
ساعات لكل فئة(  3( جلسات تدريبية لكل فئة عمرية )9يتم التدريب ضمن ايام السبت بمعدل ) مالحظة:

 مع مراعاة فترة االمتحانات المدرسية والعطل الرسمية.

 االختبارات التأهيلية للمارثون البرمجي لألطفال واليافعين: الثالثةالمرحلة 
اختبار تأهيلي عام وفق كل فئة عمرية من أجل تحديد المشاركين المتأهلين للمارثون يتم في هذه المرحلة إجراء 

البرمجي لألطفال واليافعين، ويتأهل المشاركين بناء على المعايير المحددة من قبل لجان اإلشراف العلمية. 
 التدريبات السابقة.والهدف من هذه المرحلة اختبار المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون خالل فترة 

يتضمن االختبار أسئلة منطقية على شكل إجابات متعددة الخيارات لكل من فئة األطفال وفئة اليافعين تتضمن 
حسب  ++C، باإلضافة إلى أسئلة ومسائل برمجية في لغتي البرمجة سكراتش و مسائل التفكير المنطقي

 ون.ثالمواضيع التي تم نشرها ووفق توزع النقاط الذي سيتم التقّيد به في االختبار النهائي للمار 
% أو أكثر من الدرجة الكلية لالختبار إلى 60مشارك من جميع المحافظات ممن حقق  (75)يتأهل أول 

 ون، كل حسب عمره في فئة األطفال وفئة اليافعين.المسابقة النهائية للمارث

 التدريب الثانية: مرحلة الرابعةلمرحلة ا
 وذلك بهدف تدريبهم للمتأهلين للمشاركة في المارثون  مكثفة يتم في هذه المرحلة إجراء عدة جلسات تدريبية

كتهم في المسابقة النهائية على فهم وحل المسائل المطروحة بأفضل أداء وبأقل زمن ممكن تمهيدًا لمشار 
 ون.للمارث

 

امعة االفتراضية المعتمدة ويتم اإلعالن عن التفاصيل في ختبارات التأهيلية ضمن مراكز الجمالحظة: تتم اال
 كل مرحلة.بداية 

 

 

 

 



 

 

 
 رثون البرمجي النهائية للمتأهلين: مسابقة الماالخامسةالمرحلة 

مقسّمة إلى  أسئلةاختبار األداء األمثل لحل عدة  تهدف المسابقة األخيرة والمقرر تنظيمها في الشهر الثامن إلى
تنفيذها باستخدام لغة البرمجة  ثالث مجموعات: مسألة برمجية تصاغ على شكل لعبة، ي طلب من المتسابق

مع   ++Cمسائل التفكير المنطقي والحاسوبي، ومسائل بلغة البرمجة النصية ، Scratchالرسومية سكراتش 
 مراعاة مستوى التعقيد لكل فئة عمرية.

وعلى األمثل، الصحيح و أكبر عدد من المهام المطلوبة بالشكل البرمجي  تنفيذ يستطيعي الذ المتسابقيفوز 
 المتسابق كمصمم منتج للحلول.ويعزز دور  المسائل ق مهارات التفكير المنطقي وحلّ يعمّ  نحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفئة األولى
  أو بعده 01/08/2007المولودون في  –سنة فما دون  12العمر 

 
 االختبار التأهيلي الثاني والنهائي للفئة األولى بالشكل التالي: توزع نقاط

 %( من المجموع الكلي للنقاط إلنجاز مهمة )أو مجموعة مهمات( باستخدام لغة سكراتش. 65) .1

  ب تنفيذها خالل زمن محدد.يطل )أو مجموعة مهام(يختبر المتسابقون من خالل تحديد مهمة 

  معايير التقييم هي نسبة المهام المكتملة من المهام الكلية المطلوبة، وأمثلية أداء البرنامج للمهام

 المحددة، إضافًة إلى إبداعية فكرة الحل. 

%( من المجموع الكلي للنقاط لإلجابة عن مجموعة من األسئلة واألحجيات التي تتطلب قدرًا من  20) .2

 لقة بمبادئ علم الحاسوب والخوارزميات.التحليل المنطقي والرياضي والمتع

 .++Cمن المجموع الكلي للنقاط لحل مسألة )أو مجموعة مسائل( باستخدام لغة   )15%) .3

  سيطلب من المتسابق قراءة وفهم برامج مكتوبة بلغةC++  وتحديد العمل الذي تقوم به، أو طباعة

 خرجها عند تقديم دخل محدد لها.

 

 



 

 

 

 الفئة الثانية
 أو بعده 01/08/2004المولودون في  –سنة فما دون  15العمر 

 
 توزع نقاط االختبار التأهيلي الثاني والنهائي للفئة الثانية بالشكل التالي:

 باستخدام لغة سكراتش. (أو مجموعة مهمات)%( من المجموع الكلي للنقاط إلنجاز مهمة  35) .1

  يطلب تنفيذها خالل زمن محدد. (مجموعة مهامأو )يختبر المتسابقون من خالل تحديد مهمة 

  معايير التقييم هي نسبة المهام المكتملة من المهام الكلية المطلوبة، وأمثلية أداء البرنامج للمهام

 المحددة، إضافًة إلى إبداعية فكرة الحل. 

ب قدرًا من %( من المجموع الكلي للنقاط لإلجابة عن مجموعة من األسئلة و األحجيات التي تتطل 20) .2

 التحليل المنطقي والرياضي والمتعلقة بمبادئ علم الحاسوب والخوارزميات.

 .++Cباستخدام لغة  (أو مجموعة مسائل)من المجموع الكلي للنقاط لحل مسألة %(  45) .3

  سيطلب من المتسابق أن يكتب بنفسه برامج تحقق وظائف تختبر قدرته على تحويل أفكاره والخوارزميات

 تعلمها إلى رماز، كما سيطلب منه قراءة برامج أخرى وفهمها وتحديد العمل الذي تقوم به.التي 

 


