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جمعية مدرستي بالشراكة مع وزارة التربية والجمعية التونسية للمعلوماتية وبشراكة تقنية مع تنظم 
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 بالقاعة المغطاة بالمنتزه العائلي طريق رأس جدير. 0202فيفري  6و 5تونس أيام 

الرجاء التفضل بالتسجيل بالنقر على الرابط و ملء االستمارة ) تحتوى االستمارة على بنود كراس 

 المسابقة(شروط 

https://docs.google.com/…/1zda8uUREdFPL0htBOteYGxLb8Pq…/edit 
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 البطولة المغاربية للروبوتيك تونس -بنقردان-

 كراس الشروط

 إسم المسابقة : تحدي المدن الذكية والبنية التحتية  

 

 وصف التحدي وقوانينه:

( سنة أي 11-11( سنة وهم فئة التعليم االبتدائي والثانية تشمل أعمار )11-7ألعمار ) يشمل التحدي ثالث مراحل:  األولى .1

 ( وهي مرحلة التعليم الثانوي.11-11المرحلة اإلعدادية والثالثة ألعمار )

سم( يحتوي على شرح للفكرة وأبعادها العملية مرتكزا على  01×111يشمل التحدي تجهيز منشور)وسيلة إيضاح( بأبعاد ) .1

 داف المدن الذكية التي تتلخص في:أه

 ماذا يجعل المدينة ذكية من وجهة نظرك؟ .أ

 كيف يمكنك جعل مدينتك ذكية؟ .ب

 ماهي احتياجات مدينتك التي يمكن ايجاد حل )تقني( تكنولوجي لها؟ .ت

 هل تعتقد أن بالدك تحتاج بنية تحتية للمدن الذكية؟ .ث

 اصنع مشروع من وحي مدينتك يحقق مفهوم المدن الذكية. .ج

 يفترض أن يتم العصف الذهني بين االستاذ المشرف وفريق عمله خالل مدة أسبوع او أسبوعين. .3

 مرحلة : إثبات فكرة المشروع

( لطلبة المرحلة االبتدائية فقط  أو أردوينو على أن يتم تقديمها من قبل كل WeDo LEGO Kitبناء مشروع باستخدام ) .1

 أعضاء الفريق.

سم( ولن يتم قبول حجم أكبر مما ُذكر، يجب أن يكون كامال ويعمل بشكل جيد 31× 01وع )حجم المشر زيجب أن ال يتجاو .1

 أثناء المسابقة ويجب أن يكون فريق العمل المتكون من الطلبة قادر على شرح وتفسير كل جزء من أجزاء المشروع.

 إجراء المسابقة. للمرحلة المشترك بها يوم بالعمر المناس بفي مسابقة يجب أن ال يتجاوز عمر الطال .0

 طلبة ومدربهم. 0  يجب أن اليتجاوز عدد أعضاء الفريق  .7

 المنشور )وسيلة اإليضاح( والمشروع يجب ان يتم تقديمه وتنفيذه من قبل أعضاء الفريق. .1

 التقييم من قبل لجنة من األساتذة من غير المشرفين على المشاريع . سيتم .9

( يجب أن يتم تنفيذ المشروع باألردوينو أو أحد المنصات 11-11( والثانوية )11 -12المشاركين من المرحلة اإلعدادية ) .11

 المشابهة له في مرحلة إثبات الفكرة.

 ( سيتضمن تقييم لمهارات البرمجة. 11-11( و طلبة المرحلة)11-12تقييم الطلبة المرحلة ) .11

 يتحمل المشرفون مسؤولية طالبهم أثناء المسابقة. .11

 طالب المشاركين في المسابقة رسالة موافقة ولي األمر مكتوب و موقعة خطياً.للدى ايجب أن يكون  .13

 

 

 

 

 


