
 

 

 

 
 

 الورقة املفاهيمية  
 لتحدي بيبرس 

 حملة تاريخية:

،  األلغاز ل شلليل حجذب الطالب لتعلم املعلوماتية وباسلللوب   بهدفمن ليتوانيا    2004عام  حتدي بيبرس   بدأ

لشلهر  ييوان النددس ي  ليتوانيا وبراعت  ي  بدا  وهددسلة الولدوت لتهيمة م ان  من ل  ولرلغار  كان  

 لليتوانية " بيبرس" اي باسم  ي  اللغة أتى القتراح رمز التحد

ثم أطلل أول حتدي رسلم   طالب مدرسل     779شلار  ييها   2004أيلول    25مت إطالق حتدي بيبرس التجريب  ي   

مدرسلة ثم انتشلرف ي ر  التحدي يتض  لم   146طالب من   3470ي  تشلرين األول من نف  العام ششلاركة  

 تولة. 70أكثر من  ي ماليني الطالب اليوم 

 ما هو حتدي بيبرس؟

 .سدوياً ي  األسبوع الثان  من شهر تشرين الثان  يدظم -

 وتف ير يك  من تعرّف أمناط وجتريد وتف مهاراف املدارس ي  التف ير احاسلوب  األسلاسلية  قياس   هدف إلضي  -

 وتشجيع الطالب علض استخدام تندياف املعلوماف ي  أنشطتهم التعليمية بحماس أكبر. خوارزم 

 .يتم تدفيذ التحدي باستخدام أجهز  ال مبيوتر أو املوبايل -

 :  الت  مي دها املشاركة األعمار

 طالب املدارس من الرف األول االبتدائ  ويتض الثالث الثانويجميع 

 طبيعة التحدي:

النرلللير  عبر ارنترنس تولللمض مهلام بيبرس. املهلام اتعلة وجذابة   األلغلازمجموعة من  يت ون التحدي من    

تقينة علض    45  خاللينط التف ير املدطن  حلها  من املتوللابل  ومي ن يلها تون معرية موللبنة و تتطلب  

 ارجابة علض أكبر عدت ا ن من هذ  املش الف. املتوابل

تت ون كل مجموعة من خمولة مولائل من نف    مجموعاف من املولائليت ون التحدي ل ل يمة من ثالثة  

  .Cمجموعة حتدي تدعض اجملموعة ، ومتوسطة الرعوبة Bموعة اجملو، سهلة الرعوبة A: اجملموعة الرعوبة

 

 

 



 

 

 

 
 

 ي ون التنييم ل ل موألة يوب اجملموعة الت  تتبع لها املوألة علض الش ل التال :

 عالمة االجابة اخلاطمة عالمة تر  الوؤال بال إجابة ارجابة الرحيحةعالمة  اجملموعة

A 6 0 0 

B 9 0 -2 

C 12 0 -4 

تنوم كل تولة بالترجمة الالزمة و للبط العملية    واألسللملة    بدكتوللتخدم جميع الدول املشللاركة نف   

 اخلاصة بها لتحنيل الدهائ  احملل .

 مواعيد املوابنة:

تللاريل     -1 اللعلللمل :    3/11/2022ويلتلض    24/10/2022اللتولللجليللل ملن  األومللبليللات  ملدرللللة  علبلر 
https://www.dcagency.org/  

 علض املدرة نفوها 2022تشرين الثان   10ويتض  2022تشرين الثان   6 التحدي: يبدأ بتاري   -2

 موا اً ويل اجلدول التال : 8صباياً ويتض  8من الواعة 

 الرفوف امل ايمة الفمة اليوم
 12+  11 كبار 2022/  11/  6األيد 

 10+  9 يايعني 2022/  11/  7االثدني 

 8+  7 تالميذ 2022/  11/  8الثالثا  
 6+  5 قداتس 2022/  11/  9األربعا  

 2022/  11/  10اخلمي  
 4+  3 سمامير

 2+  1 صغار
 ماليظة:

بحاجة إلض التحدي عبار  عن نشللاط علم  ونهد  بولليط ينترللر ينط علض سللاعة االختبار ولي    -1
 تدريباف أو ترفياف،

ري التحدي ي  املدارس ي  قاعة املعلوماتية وبإشلراف مدرس املعلوماتية وتزوتنا وزار  التربية يفضلل أن يج -2
 بنوائم يضور الطالب.

 الدتائج:

 ي  نهاية حتدي بيبرس مي ن ل ل طالب معرية نتيجت  بالدخول حواب  علض مدرة االوملبيات العلم  

https://www.dcagency.org 
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