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 © 2017 مؤّسسة التعبير الرقمي العربي و المؤلفون أغلب الحقوق 
متروكة. محتوى هذا المنهج منشورة برخصة المشاع اإلبداعي: 

الّنسبة - المشاركة بالمثل، اإلصدارة 4.0.

بموجب هذه الرّخصة يحّق لكل شخص ما يلي:
المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل في أي وسيط أو شكل. 

التعديل — المزج و التحويل و اإلضافة على العمل. أليِّ غرض، 
بما في ذلك تجاريًا.

بالشروط التالية:
نَسب الُمصنَّف — يجب نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير 
رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديالت على العمل. يمكن 

القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، على أال يكون ذلك بما يوحي بكون 
المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.

الترخيص بالمثل — إذا أُجري أيُّ تعديل أو تغيير أو إضافة على 
هذا العمل فيجب توزيع العمل الناتج بنفس شروط ترخيص العمل 

األصلي.

منع القيود اإلضافية — يجب أال تطبق أي شروط قانونية أو تدابير 
تكنولوجية تقيد اآلخرين من ممارسة أيٍّ مما تسمح به الرخصة.

مع مالحظة:
* ال يتوجب االمتثال لشروط الرخصة فيما يتعلّق بعناصر العمل 

التي في الملك العام أو إذا كان االستعمال مشموالً باالستثناءات أو 
الصالحيات.

* بال ضمانات. قد ال توفر الرخصة كل األذون الالزمة لغرض معين. 
فمثالً، الحقوق األخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية 

قد تحد من استعمال المصّنف.

الّنص الكامل لهذه الرُّخصة منشور على الِوب في:

استثناءات من الرُّخصة:
األسماء و الشعارات و العالمات التجارية الواردة في هذا الدليل ملك 

ألصحابها.

الصور و الرسوم التوضيحية و ملفات الميديا المتضّمنة في هذا 
الكتاب أو المشار إليها فيه بعضها منشور برخص أخرى مبيّنة في 
مواضع أخرى، و بعضها تعّذر على المؤلفين إيجاد بدائل مناسبة 

لها حرّة أو برخص سمحة، و حقوق التأليف و الطبع فيها محفوظة 
ألصحابها و هي غير مشمولة برخصة المحتوى التي باألعلى، و هي 

واردة هنا لألغراض التعليمية و لغير األغراض الربحية.

نرى المناهج عماًل دائم التطور وهي لذلك منشورة برخصة حرة في 
دعوة لكل المهتمين الستعمالها والبناء عليها وأننا نفتح منصة ويكي 

أضف لهذا العمل التشاركي. 

النسخة األحدث منه يمكن إيجادها في:
https://is.gd/shmshr_computing   

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ar

الطبعة األولى/ نوفمبر ٢.١٧
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الصفحــة

 هذا المنهج طُّور ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب رقميًا )شمشر( 
وهو أحد مشاريع مؤسسة التعبير الرقمي العربي )أضف( بدعم من مؤسسة دروسوس.

مــــنهج الحوســـبة

مشــروع تمكين الشـــباب 
رقمـــًيا - شــمشــر



 أحمد حسين 
ــة  ــاء البني ــي بن ــاهموا ف ــن س ــات الذي ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــراء االتص ــد خب ــو أح ه
التحتيــة لإلنترنــت فــي مصــر. لــه أكثــر مــن عشــرون عاًمــا مــن الخبــرة فــي تطويــر البرمجيات 
ــو  ــات. ه ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــات باس ــر أداء المؤسس ــبكات وتطوي ــم الش وتصمي
أيًضــا مــن أوائــل مــن تبنــوا اســتخدام البرمجيــات الحــرة مفتوحــة المصــدر فــي مصــر ومــن 
ــة  ــن لهــا فــي المجــال العــام، كمــا شــارك فــي وضــع اإلســتراتيجية القومي ــل الداعمي أوائ

لنشــر اســتخدام البرمجيــات الحــرة مفتوحــة المصــدر.

أعّده و قام بتطويره تشاركيًا: 
أحمد حسين وأحمد غربية

تصميم المنهج:
غالية السـراقبي

المراجعة والتحرير:
أحمد السروجي

 أحمد غربية
أحــد ُمطــوري منهــج الحوســبة فــي إطــار مشــروع تمكيــن الشــباب رقميًــا وأحــد المدربيــن. 
حصــل علــى بكالوريــوس العلــوم اإلداريــة ثم نــال درجة الماجســتير فــي تقنيــة المعلوماتية 
لألعمــال فــي ٢003، وشــغل أدواًرا فــي وظيفــة إدارة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي عدة 
منظمــات قبــل أن يقــرر العمــل مســتقاًل استشــاريًا للمعلوماتيــة والتركيــز علــى المبــادرات 
ــاج  ــفة اإلنت ــظ وأرش ــي، والحف ــوى العرب ــائل المحت ــم بمس ــة. مهت ــات القاعدي والمؤسس
الرقمــي، وبرقمنــة اإلنتــاج الثقافــي فــي الوســائط التقليديــة؛ داعيًــا بالتواكــب مــع ذلــك إلــى 

الرخــص الحــرة للمحتــوى، والبرمجيــات الحــرة، والصيــغ والمعاييــر المفتوحــة.

عن مطوري المناهج

45

منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

الصفحــة

الصفحــة

الـــمقّدمة



67

منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

الصفحــة

الصفحــة



8

منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

الصفحــة

9

الصفحــة

الـــمقّدمة



مؤسســة التعبيــر الرقمــي العربــي مؤسســة أهليــة غيــر هادفــة للربــح تهــدف إلــى تمكيــن 
الفتيــة والشــباب بطريــق تهيئــة بيئــات للتعليــم والتعلُّــم ودعــم الثقافــة الحــرة وتطويــر 

المهــارات وبنــاء أدوات معرفيــة باللغــة العربيــة. 

ــن  ــرون ع ــون يعب ــون فاعل ــتقلون واع ــراد مس ــات وأف ــا: مجموع  رؤيتن
ــم. ــة مجتمعاته ــل منفع ــن أج ــة م ــون معرف ــهم وينتج أنفس

ــر  ــة ونش ــة المعلوماتي ــة لتقني ــتخدامات اإلبداعي ــج االس ــا: تروي   هدفن
مفاهيــم وممارســات الثقافــة الُحــرّة ودعــم المبــادرات الهادفــة إلــى إنتــاج معرفــة عربيــة 

حــرّة بــأدوات ُحــرّة.

  فلســفتنا فــي التمكيــن: نــرى أنــه ال يمكــن للتمكيــن باســتخدام تقنيــة 
ــن  ــرّة. فالتمكي ــا ح ــة به ــة المتعلق ــت األدوات والمعرف ــق إال إن كان ــة أن يتحق المعلوماتي
بالتعريــف ال يمكــن أن يقتصــر علــى اكتســاب القــدرة علــى اســتخدام األدوات، بــل يتطلـّـب 
ــا  ــة عمله ــن كيفي ــا ع ــم منه ــتها للتعلّ ــى دراس ــدرة عل ــك األدوات، والق ــه تملّ ــرن ب أن يقت
ــا  ــا أو تحســينها أو تطويعه ــدارك قصــور فيه ــا بغــرض ت ــى تعديله ــا، والقــدرة عل وصنعه
ألي غــرض حتــى لــو لــم يـَـرِد علــى بــال الصانــع األصلــي لــألداة، وكذلــك القــدرة علــى نقــل 
األدوات والمعرفــة المتعلّقــة بهــا، فــي شــكلهما األصلــي أو الُمطــوَّر، إلى اآلخريــن لتمكينهم 

ــات. هــم أيًضــا، بــال أي قيــود قانونيــة أو تقنيــة أو ثقافيــة علــى أي مــن تلــك المتطلبّ

 نحــن لســنا مشــغولين "بالتمكيــن" حســب تعريفــه فــي أدبيــات التنميــة التقليديــة. بــل نحــن 
مشــغولون "بالتحــّرر" الــذي هــو فــي نظرنــا أقصــى درجــات التمكيــن.

عن مؤسسة التعبير الرقمي 
العربي - أضف

ــا – شمشــر، الــذي انطلــق فــي 2014، تهــدف مؤسســة  بمشــروع تمكيــن الشــباب رقمًي
التعبيــر الرقمــي العربــي أضــف إلــى تعزيــز قــدرة الشــباب فــي مناطــق مختــارة فــي 
القاهــرة ومحافظــات غيرهــا علــى التعبيــر بحريــة بــأدوات رقميــة وفنيــة، والمشــاركة 
ــر نظــم إدارة المســاحات  ــي، باإلضافــة لتطوي ــن فــي مجتمعهــم المحل كأفــراد فاعلي

ــة أضــف.  المجتمعيــة للمؤسســات الشــريكة فــي المشــروع ومــن ضمنهــا دكّ

 بــدأ مشــروع شمشــر بتطويــر مناهــج التعبيــر الرقمــي فــي مجــاالت حرف 
وفنــون الفيديــو وطــّوره مصطفــى يوســف، والصــوت والموســيقى وطــّوره فهــد الرياشــي 
بمشــاركة موريــس لوقــا، والتعبيــر البصــري وطــّوره باســم يســري، ومنهــج الحوســبة الــذي 
تشــارك فــي تطويــره أحمــد غربيــة وأحمــد حســين. تضّمنــت عمليــة تطويــر المناهج ورشــات 
ــادق  ــى ص ــة د.من ــة االجتماعي ــرة التربي ــروت وخبي ــاد ث ــج عم ــر المناه ــر تطوي ــا خبي قاده

بغــرض تضميــن القيــم التربويــة.
 كّونــت إدارة المشــروع شــراكات مــع مؤسســات ومبــادرات معنيــة 
ــار وجمعيــة حقــق حلمــك  بالتعليــم البديــل والفنــون والتنميــة وهــي جمعيــة ألــوان وأوت
ــي  ــرة" ف ــت القاه ــة "جيزوي ــة والثقافي ــة العلمي ــة النهض ــة وجمعي ــة رواد التنمي ومؤسس
القاهــرة، مركــز التكعيبــة فــي القليوبيــة، ومبــادرة المدينــة للفنــون ومبــادرة طُراحــة 
ــي مســاحات  ــي ف ــر رقم ــل تعبي ــز معام ــت هــذه الشــراكات تجهي ــي اإلســكندرية. تضمن ف
المؤسســات الشــريكة كمــا تــم تقديــم تدريبــات بنــاء قــدرات للعامليــن بتلــك المســاحات 

ــة.    ــدارس الصيفي ــم الم ــتضافة وتنظي ــم  الس إلعداده
 تضمــن المشــروع أيًضــا تدريــب مدربيــن علــى المناهــج المطــورة وعلــى 
مهــارات التربيــة وسياســة حمايــة الطفــل ومهــارات التيســير، لتأهيــل المدربيــن التعامــل مع 
الفتيــة فــي المرحلــة العمريــة بيــن )١٢-١5( ســنة و )١6-٢١( ســنة وتــم ذلــك علــى مرحلتيــن 

فــي ورش منفصلــة عــام ٢0١6 وفــي معســكر تدريبــي فــي عــام ٢0١٧. 
 اســتهدفت المــدارس الصيفيــة فتيــة وفتيــات مــن المجتمعــات المحليــة 
للمؤسســات الشــريكة وأقيمــت المــدارس فــي شــهري يوليــو وأغســطس لعامــي ٢0١6 و٢0١٧ 
انتــج المشــاركون خاللهــا العديــد مــن المشــاريع الفنيــة، أفــالم قصيــرة ومقاطــع صوتيــة 
ــة  ــي الفتي ــور أهال ــدارس بحض ــة الم ــي نهاي ــت ف ــة أقيم ــي احتفالي ــت ف ــيقية ُعرض وموس

والفتيــات.  

عن مشروع تمكين الشباب 
رقمًيا - شمشر
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ــا  ــباب رقميً ــن الش ــروع تمكي ــج مش ــن مناه ــد م ــبة واح ــج الحوس  منه
يهــدف إلــى تقديــم علــم الحوســبة إلــى الطــالب بطريــق تعريفهــم بالمفاهيــم والمهــارات 
األساســية التــي تعينهــم علــى فهــم كيفيــة عمــل أّي نظــام حاســوبي وتمكينهــم بنــاء نظــم 
حاســوبية خاصــة بهــم. كمــا يهــدف لفتــح الطريــق لهــم للتعلـّـم الذاتــي فــي هــذا المجــال 

وحثّهــم عليــه. 
 منهــج الحوســبة ليــس منهًجــا فــي اســتخدام الحواســيب، بــل هــو منهج 
فــي تصميــم وتنفيــذ النظــم الحاســوبية ومــا يرتبــط بذلــك مــن أســاليب تفكيــر ومهــارات 
عقليــة واجتماعيــة، وهــو علــى هــذا يطبّــق وســائل متنوعــة، مــن النقــاش والتماريــن 
واأللعــاب غيــر الحاســوبية إليصــال مفاهيــم أساســية بعضهــا مشــترك مــع مجــاالت 
معرفيــة أخــرى مثــل الرياضيــات، وبعضهــا يدخــل فــي صميــم المنهــج العلمــي التجريبــي، 
ــة  ــر حياتي ــارات وظواه ــع مه ــع م ــا يتقاط ــا أّن بعضه ــكالت، كم ــّل المش ــارات ح ــل مه مث

يوميــة ويكــون مفيــًدا فــي حــّد ذاتــه. 
 ال يقتصــر هــذا المنهــج علــى الجوانــب النظريــة لعلــم الحوســبة، بــل 
يمــس كذلــك التطبيقــات الحياتيــة والعمليــة لتقنيــة المعلوماتيــة الحاليــة وفــي المســتقبل، 
ويطــرح أســئلة فلســفية وأخالقيــة - فــي مســتوى الطــالب - حــول تطبيقــات تقنيــات 
المعلوماتيــة والظواهــر القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة المرتبطــة بهــا، مفســًحا المجال 
أمــام الطــالب لتكويــن آرائهــم والتعاطــي مــع آراء اآلخريــن ثــم تطويــر آرائهــم مــن خــالل 
نقــاش ومحاججــة عقالنيــة واســتنباط، وهــي كلّها من األهــداف الســلوكية والقيميــة للمنهج، 
ــم مهــارات البرمجــة صيــرورة  تزيــد عليهــا أهــداف التعــاون والتشــارك فــي المعرفــة. تعلُّ
ــا،  ــر عمليً ــالفة الذك ــات س ــن الموضوع ــب م ــه جان ــن خالل ــّدم م ــج يُق ــي المنه ــية ف أساس
وتكــون فــي حــّد ذاتهــا مهــارة وأداة عمليــة مفيــدة يتمّكــن منهــا الطــالب. والمنهــج يتبّنــى 
تقســيم بلــوم ذي الدرجــات الســّت فــي التّعلــم طارًحــا كل األفــكار والمفاهيــم الســابقة 
بدرجــات مختلفــة منهــا حســب المســتوى المعرفــي المهــاري المســتهدف والمالئمــة للفئــة 

العمريــة المســتهدف. 
 فــي جانبــه التطبيقــي فــإن المنهــج، مثــل كّل مناهــج المشــروع وبالتوافق 
مــع فلســفة مؤسســة التعبيــر الرقمــي العربــي عموًمــا يســتند حصريـًـا إلــى البرمجيــات الحرّة 
ــم  ــج مفاهي ــا يدم ــر، كم ــب والتطوي ــق والتجري ــة للتطبي ــدة تقني ــدر كقاع ــة المص مفتوح
الرّخــص الحــرة والمشــاع العلمــي واإلبداعــي والمعرفــة الحــرّة باعتبارهــا الوســائل المثلــى 
ــام  ــل أم ــبيل األمث ــا الس ــتدامة وباعتباره ــة المس ــتقبلية العادل ــة المس ــات المعرف لمجتمع

المجتمعــات المتخلفــة لتوطيــن مهــارات ومعــارف التقنيــة والعلــوم عموًمــا.

مدخل
  عدد الجلسات التعليمية في األسبوع: 3 جلسات 

 طول الجلسة: 3 ساعات 
 عدد األسابيع في الدورة: ١٢ أسبوًعا 
 عدد الجلسات في الدورة: ١١ جلسة 

 إجمالي عدد ساعات التعلّم: ١08 ساعة 
 الفئة العمرية للمتعلمين: بين ١٢ إلى ١5 سنة 

ــع  ــل م ــى التعام ــة عل ــدرة مبدئي ــالب ق ــالك الط ــج امت ــرض المنه  يفت
ــح.  ــة المفاتي ــأرة ولوح الف

 يتــم إعــداد الحواســيب وتنصيــب كافــة البرمجيــات المطلوبــة للتدريبات 
المختلفــة، وتجربتهــا قبــل بــدء البرنامــج التدريبي. 

 يتــم اختيــار الميّســرين ممــن يمتلكــون الخبــرات الفنيــة الكافيــة، علــى 
األقــل فــي مجــاالت البرمجــة والتعامــل مــع نظــم الحواســيب.

يهدف منهج الحوسبة إلى تحقيق أهداف تندرج تحت الخمسة األهداف التالية: 
 1. غرس وتأصيل التفكير الحوسبي في الطالب. 

 2. تمكين الطالب من ممارسة الحوسبة والبرمجة. 
ــن اســتخدامهم  ــن الطــالب وتمكينهــم م ــة التعــاون بي ــل ثقاف  3. تأصي

ــات التعــاون والتشــارك.  أدوات وآلي
ــط  ــبة ونبائ ــط الحوس ــع نبائ ــل م ــم والتعام ــن فه ــالب م ــن الط  4. تمكي

ــاالت.  ــبكات االتص وش
 5. الوعــي بــدور وأثــر تقنيــة المعلوماتيــة فــي العالــم ومــا يرتبــط بهــذه 

التقنيــة مــن قضايــا.

تفاصيل األهداف التعليمية:

 تمثيل البيانات رقمًيا
• فهم كيفية تمثيل األرقام باستخدام النظام الثنائي. 

• فهم كيفية ترميز المحارف والنصوص. 

افتراضات المنهج
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التعاون

• فهم كيفية تمثيل األصوات. 
• فهم كيفية تمثيل الصور والرسوم. 

• فهم كيفية تمثيل الفيديو.

 ترتيب البيانات
• فهم ماهية ترتيب البيانات ودورها كمفهوم أساسي في معالجة البيانات حاسوبيًا.

 نموذج الحاسوب
• فهم ما هو الحاسوب وما هي خصائصه. 

• التعــرف علــى معماريــة فـُـن نويمــان وإدراك أنهــا أحــد المعماريــات األكثــر شــيوًعا ولكنهــا 
ليســت المعماريــة الوحيــدة. 

• فهــم الــدور الوظيفــي لــكل مكــون مــن مكونــات معماريــة فُــن نويمــان فــي عمــل 
الحاســوب. 

• فهم تنظيم الذاكرة في معمارية فُن نويمان. 
• فهم ماهية البرنامج الحاسوبي. 

• فهم كيفية قيام تفاعل مكونات معمارية فُن نويمان مًعا لتنفيذ برنامج حاسوبي. 
• فهم حالة البرنامج الحاسوبي.

 عناصر التفكير الحوسبي
• تحليل المشكالت وتقسيمها إلى أجزاء أصغر قابلة للحل. 

• الخوارزميات. 
• األنماط. 
• التجريد.

 الخوارزميات
• فهم أساسيات الخوارزميات. 

• التعرف على تطبيقات حياتية )غير حاسوبية( للخوارزميات في الحياة اليومية. 
• معرفة وفهم بعض خوارزميات الترتيب. 
• معرفة وفهم بعض خوارزميات البحث. 

• إدراك ]فهم[ وجود خوارزميات متعددة لتحقيق نفس الهدف في معظم الحاالت. 
• القدرة على تطبيق بعض خوارزميات البحث والترتيب برمجيًا. 

ــبتها  ــث مناس ــن حي ــا م ــدف م ــق ه ــة لتحقي ــات المختلف ــم الخوارزمي ــى تقيي ــدرة عل • الق
ــة. ــر للمقارن ــى معايي ــاء عل ــددة بن ــروف مح لظ

 التجريد
• فهم التجريد وإدراك وجوده في مفاهيم الحوسبة المختلفة. )ضمني، مع النمذجة والمحاكاة؛ 

و ذلك #نموذج الحاسوب و #الحواسيب بأشكالها المختلفة و #الشبكات، و #البرمجة(.
 النمذجة والمحاكاة

ــظ  ــة لحف ــات الالزم ــاكل البيان ــم هي ــك تصمي ــي ذل ــا ف ــوبية )بم ــة الحاس ــم النمذج • فه
ــه(.  ــوذج وحالت ــات النم بيان

• فهــم المحــاكاة الحاســوبية )مثــاًل مــكان عربــة علــى مســار متعــرج إذا احتــوى النمــوذج 
علــى ســرعة العربــة(.

• التعــرف علــى التطبيقــات المختلفــة للنمذجــة والمحــاكاة فــي الحيــاة اليوميــة )إدارة 
ــة  ــاء والبيئ ــة فــي مجــاالت الفيزي ــاخ، النمذجــة  العلمي ــؤ بالمن شــبكات المواصــالت، التنب
ــع الجلســة المخصصــة لموضوعــي  ــن م والطــّب وغيرهــا، األلعــاب الحاســوبية؛ بالتضمي

ــاكاة(.  ــة والمح النمذج
ــات النمذجــة والمحــاكاة المتوفــرة بشــكل حــر أو  ــى اســتخدام بعــض برمجي • القــدرة عل

ــة. كخدمــات حــرة علــى اإلنترنــت للوصــول لنتائــج بــدون الحاجــة إلجــراء تجــارب مادي
 حّل المشكالت

 :)Problem Solving Techniques( التعرف على الخطوات األساسية لحل المشكالت •
• تحديد وتحليل المشكلة. 

• تطوير بدائل للحّل. 
• اختيار أفضل البدائل. 

• تطبيق البديل المختار. 
• قياس فاعلية الحّل المختار.

• القدرة على تطبيق خطوات حل المشكالت على مشكالت عملية بسيطة. 
 التعــرف علــى وفهــم بعــض إســتراتيجيات حــل المشــكالت )تحليــل المشــكلة إلــى مشــاكل 

أبســط، جمــع المعلومــات، التجريــد، العصــف الذهنــي، إلــخ...( 
 القــدرة علــى تطبيــق الخطــوات األساســية لحــل المشــكالت وبعــض إســتراتيجياتها لحــل 

مشــكالت أكثــر تعقيــًدا.

 التعاون والتشارك وأثرهما في تقنية المعلوماتية
• فهم ماهية التعاون والتشارك وفلسفتهما ودورهما في التطور والبناء.

• إدراك أهمية التعاون والتشارك وخصوًصا في مجال تقنية المعلوماتية وضرورتيهما في 
كثير من األحيان للوصول إلى النتائج المرجوة. 

• بالتوكيد على عناصر التعاون: 
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• االعتماد اإليجابي الُمتبادل. 
• المسئولة الفردية والجماعية. 
• التفاُعل الُمعزَّز وجًها لوجه. 

• المهارات الجماعية والمهارات البينشخصية )المهارات الخاصة بتنفيذ المهمة، وتلك 
الخاصة بالعمل الجماعي(.

• التعرّف على حركة البرمجيات الحرّة والمحتوى الحّر، بالتعرض إلى مفهوم "الثقافة الحرّة".
• التعرّف على مستودعات محتوى حّر )بيانات، كود، نصوص، صور، صوت، فيديو، 

تصميمات عتاد(. 
• التعرف على مشروعات برمجية حرّة قائمة والوعي بإمكانية المساهمة في تطويرها.

 ممارسة التعاون والعمل الجماعي والتشاركي
• القدرة على العمل تشاركيًا لتأليف برمجية أو محتوى ونشره في مستودع حّر )كود أو نص(. 
• القدرة على استخدام بعض المحتوى حّر )كود، صور، صوت، فيديو( في توليد عمل جديد. 

• القدرة على العمل في ثنائيات كوسيلة للتعلم التشاركي ونقد العمل واكتساب مهارات 
العمل مع زمالء والتواصل معهم .

• القدرة على المساهمة في تطوير برمجية حرة.

ممارسة الحوسبة والبرمجة
 مقّدمة في استخدام نظام التشغيل گنو\لينكس

ــات  ــدى توزيع ــة إلح ــومية والطرفي ــتخدم؛ الرس ــة المس ــيات واجه ــى أساس ــرّف عل • التع
ــتخدامها.  ــى اس ــدرة عل ــالك الق ــس وامت ــغيل گنو\لينك ــام التش نظ

• القدرة على استعراض البرامج المنصبة على نظام التشغيل، وتشغيلها وإيقاف عملها. 
• التعرف على مفهوم الملفات واألدلة وكيفية تنظيمها في شجرة نظام الملّفات. 

• التعرف على مفهوم الدليل الحالي ومفهوم المسار النسبي والمطلق. 
• التعرّف على هيكلية نظام الملّفات في نظام التشغيل وكيفية إدارتها. 

ــادر  ــى مص ــالع عل ــت واالط ــى اإلنترن ــث عل ــي البح ــح ف ــتخدام المتصف ــى اس ــدرة عل • الق
ــا.  ــة عليه ــات المتاح المعلوم

• القدرة على استخدام محررات النصوص البسيطة في كتابة وحفظ وتعديل الملفات النصية. 
• القــدرة علــى تجربــة البرامــج المختلفــة المنصبــة علــى الجهــاز وتعلــم كيفيــة اســتخدامها 
عــن طريــق االســتفادة مــن كل الوســائل المتاحــة )التجربــة والخطــأ، قــراءة ملفــات 

ــخ...( ــر، إل ــؤال الميّس ــت، س ــى اإلنترن ــث عل ــاعدة، البح المس

 استخدام موارد تقنية المعلوماتية
 أدوات التشارك والتعاون والعمل الجماعي

ــة  ــروعات المعلوماتي ــق وإدارة المش ــم وتوثي ــى تصمي ــاعدة عل ــى أدوات مس ــرّف عل • التع
ــا.  ــتخدام بعضه ــى اس ــدرة عل ــا والق وإدراك أهميته

• التعــرّف علــى أدوات وممارســات إدارة مصــادر الكــود تشــاركيًا وتطويــر البرمجيــات تعاونيًا 
والقــدرة علــى اســتخدام بعضها. 

• التعــرّف علــى بعــض األدوات التشــاركية الخاصــة بتأليــف وتطويــر المحتــوى )ويكيــات، 
صفحــة رســم تشــاركية، ممــازج صــوت، إلــخ( والقــدرة علــى اســتخدام بعضهــا.

 أدوات البحوث
ــم )محــرِّرات النصــوص  ــة فــي التعلّ ــة العمومي ــى اســتخدام أدوات اإلنتاجي • التعــرّف عل
 Zim و Diigo و BasKet و Zotero والمتصفحــات وُمنظِّمــات المعرفــة والمالحظــات، مثــل

وأشــباهها(.
 األمان

• التعرّف على أساليب استخدام الشبكة بأمان والتواصل بخصوصية.

 البرمجة
 مقّومات البرمجة

• فهم ماهية البرمجة ولغات البرمجة. 
• فهم العناصر العامة للغات البرمجة وصفاتها. 

• فهم العالقة بين البرنامج بالخوارزمية. 
• القدرة على إدارة الكود المصدري وتنظيم ملفاته. 

ــود  ــات الك ــة ملف ــارة لمعالج ــة المخت ــم اللغ ــر أو مترج ــتخدام مفّس ــى اس ــدرة عل • الق
ــة.  ــر متكامل ــة تطوي ــي بيئ ــر أو ف ــطر األوام ــى س ــج، عل ــراج نتائ ــة وإخ المصدري

• القــدرة علــى تطبيــق خوارزميــة باســتخدام لغــة البرمجــة المختــارة للتمكــن من اســتخدام 
الحلقــات والعبــارات الشــرطية والمنطــق والعبــارات والمتغيـّـرات والّدوال .

 ،)procedural ــة ــا: اإلجرائي ــة imperative )وتحته ــاط البرمجــة: األمري ــى أنم • التعــرّف عل
.)functional والداليّة OOP تحتهــا: الكائنيــة( declarative واإلنشــائية ،structured ُمهيكلــة

• أساليب إيصال مقترحة: 
 تطبيق حل لمشكلة باستخدام أداة برمجية بصرية معتمدة على الصناديق.

 تأليف برنامج حاسوبي
• القدرة على جمع وتوثيق المتطلبات الكافية لتصميم مشروع نظام معلوماتي بسيط. 

• القدرة على تحليل المتطلبات وتصميم نظام معلوماتي بسيط وتحديد مواصفاته البرمجية.
• القدرة على تحديد الموارد التقنية والبشرية والمهارية المطلوبة لتنفيذ المشروع. 

• القدرة على تأليف برمجية تحقق متطلبات المشروع. 
• القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج واكتشاف البّقات.
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 التعامل مع اإلنترنت برمجًيا
• القدرة على التعامل مع اإلنترنت برمجيًا لجلب ونشر محتوى عليها.

• تطبيق النمذجة والمحاكاة برمجيًا.
• التمكــن مــن تصميــم نمــوذج رقمــي بســيط ثــم تصميــم وكتابــة برنامــج محــاكاة يســتخدم 

ــذا النموذج. ه

 وظائف المعلوماتية
• إدراك دور تقنية المعلوماتية في التجارة وفي التعليم وفي الحوكمة. 

• إدراك دور تقنية المعلوماتية في البحث العلمي والطّب والهندسة. 
• إدراك التداخــل بيــن تقنيــة المعلوماتيــة والفنــون )الفــّن التوليــدي؛ فــي الســينما والتصوير 

والموسيقى(. 
• القدرة على تصور تطبيقات جديدة لتقنية المعلوماتية. 

• القدرة على استشراف مستقبل وظائف تقنية المعلوماتية.

 جمع وتحليل البيانات
• القــدرة علــى جمــع وتحليــل البيانــات واســتخالص نتائــج منهــا )علــى ســبيل المثــال، جمــع 
بيانــات مــن الطبيعــة باســتخدام مستشــعرات أو جمــع بيانــات عــن المجتمع بشــكل تعاوني 
بالربــط بمــا يقــّدم فــي قســم التعــاون أو جمــع مخرجــات البرمجيــات والّنظــم الحاســوبية 

وإنتــاج معرفــة وتطبيقــات جديــدة باســتخدام مــا يتــم جمعــه مــن بيانــات(.
• التعــرف علــى حركــة البيانــات المفتوحــة )Open Data( والتقنيــات والممارســات المتعــارف 

عليهــا لهــذه الحركــة وأهميــة هــذه الحركــة.
• التعرف على بعض المستودعات العمومية للبيانات التي نتجت عن هذه الحركة. 

• القــدرة علــى اســتخراج البيانــات مــن المســتودعات العموميــة وتحليلهــا واســتخدامها فــي 
تطبيقــات مفيــدة .

• القدرة على نشر ما تم جمعه من بيانات ونتائج على مستودعات حرة.

أدوات ونبائط الحوســـبة 
واالتصــاالت

 الحواسيب بأشكالها المختلفة
ــا  ــواع الحواســيب المختلفــة تبًع ــد أن ــى بعــض تصنيفــات الحواســيب وتحدي • التعــرف عل

لهــذه التصنيفــات. 
وثانويــة؛ وحــدات  رئيســية  بأنواعهــا،  )الذاكــرة  العتاديــة  المكونــات  علــى  التعــرف   •
ــات،  ــات، المعالج ــات والطابع ــح والشاش ــات المفاتي ــة كلوح ــراج التقليدي ــال واإلخ اإلدخ
كالحواســيب  الشــائعة  الحواســيب  لبعــض   )Transducers المبــدالت  المستشــعرات، 
الشــخصية والخــوادم وبعــض الحواســيب المضمنــة وفهــم وظائــف هــذه المكونــات تبًعــا 

ــان.  ــن نويم ــة فُ لمعماري
• التعــرف علــى بعــض التقنيــات المســتخدمة فــي المكونــات العتاديــة للحواســيب )الذاكــرة 
ــح  ــات المفاتي ــة كلوح ــراج التقليدي ــال واإلخ ــدات اإلدخ ــة؛ وح ــية وثانوي ــا، رئيس بأنواعه

 )Transducers ــدالت ــعرات، المب ــات، المستش ــات، المعالج ــات والطابع والشاش
• القــدرة علــى تحليــل حواســيب متنوعــة عــن طريق تطبيــق المعــارف والمفاهيم المكتســبة 
ــن نويمــان  ــا لمعماريــة فُ وصــواًل إلــى تحديــد مكونــات كل حاســوب ودور كل مكــون طبًق

وتوصيــف كيفيــة عمــل كل مكــون وكيفيــة تفاعلهــا مًعــا. 
• القدرة على تحديد أثر المكونات المختلفة للحاسوب على قدراته. 

• القــدرة علــى تصــور تصميمــات مختلفــة لحواســيب ألداء مهمــات محــددة والمقارنــة بيــن 
التصميمــات المختلفــة.

 حل مشكالت العتاد الحوسبي
• القدرة على تحليل المشاكل واكتشاف أسبابها باالعتماد على فهم معمارية الحاسوب وتصميمه.

 الشبكات
 مقدمة في الشبكات

• معرفة ماهية شبكات الحواسيب ومكوناتها وتقنياتها. 
• معرفة األنواع المختلفة لشبكات الحواسيب. 

 كيف تعمل الشبكات
• فهم كيفية عمل شبكات الحواسيب. 

• القدرة على ضبط الحاسوب لالتصال بالشبكة. 
 .)ping, traceroute( القدرة على استخدام برمجيات بسيطة للتعرف على حالة الشبكة وهيكلها •
ــدة أو الزمــة لعمــل الشــبكة )خواديــم  ــرف علــى تطبيقــات شــبكية مختلفــة مفي • التع
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الملفــات؛ األدلــة وخواديــم األســماء؛ خواديــم التوثيــق والتصريــح(. 
• معرفــة النمــاذج الناشــئة لشــبكات المســتقبل غيــر المركزيــة الموزّعــة المعّمــاة غيــر القابلة 

للتعطيــل والحجــب والرقابــة علــى محتواها. 
• معرفة االستخدامات المختلفة لشبكات الحواسيب.

 واجهة المستخدم
• التعرف على أنواع واجهات المستخدم المختلفة واستخدامات كل منها. 

أثر تقنية المعلوماتية على 
المجتمع والعالم

 أساسيات اإلنترنت
• معرفــة ماهيــة اإلنترنــت وكيــف تعمــل )بالتركيــز علــى تفردهــا عــن أي شــبكة أخــرى مــن 

حيــث الحجــم واإلدارة والحوكمــة(.
• معرفــة نمــاذج مــن اســتخداماتها فــي المجــاالت المختلفــة فــي الحيــاة العامــة )التعلّم عن 

بعــد، االتصــاالت، التجــارة، الحجــوزات، البحــث العلمي، التنميــة االجتماعيــة والتنظيم(.
ــا  ــان: اجتماعيً ــاة اإلنس ــي حي ــة ف ــب مختلف ــى جوان ــا عل ــن آثاره ــح م ــى مالم ــرّف عل • التع

ــا. ــيًا وعلميً ــا وسياس واقتصاديً
• معرفــة أهــم القضايــا المرتبطــة باإلنترنت اليــوم: حياديتهــا وحوكمتهــا؛ وأدوار الحكومات 

والشــركات والمجتمــع المدنــي إلخ.

 المواطنة في العالم السبراني
• فهم ماهية الخصوصية بالتطبيق على الخصوصية الشخصية وخصوصية اآلخرين. 

• معرفــة أهــم قضايــا الرقابــة والمجهوليــة والخصوصيــة والحجــب فــي وســائل االتصــال 
واإلعــالم؛ وأدوار الحكومــات والشــركات والمجتمــع المدنــي إلــخ. 
• فهم البلطجة السبرانية والتحرّش واالبتزاز والجريمة اإللكترونية. 

• التعرّف على مفاهيم الملكية الفكرية وأهّم القضايا المتعلّقة بها وفهم أثرها على موضوعات 
الحق في المعرفة والحق في التعبير والتنمية االقتصادية في المجتمعات المتخلّفة. 

• القــدرة علــى الّنقــاش فــي مســائل المســاواة فــي الوصــول إلــى مصــادر التقنيــة والبيانــات 
والمعرفــة و بالتالــي القــوة والثــروة والقــدرة علــى النمــو والملكيــة الفكريــة. 

• فهم وتطبيق آداب المعامالت في العالم الرقمي وعند استخدام وسائل االتّصال المعاصرة. 

• القــدرة علــى تقييــم المواقــف واآلراء المختلفــة فــي القضايا الجدليــة المشــتركة\المنقولة\
المتراوحــة مــا بين الفضــاءات االفتراضيــة والعالــم الواقعي.

 أثر تقنية المعلوماتية على العالم
• القدرة على الّنقاش في أثر تقنية المعلوماتية على الحياة الشخصية لإلنسان. 

ــى  ــز عل ــات )بالتركي ــى المجتمع ــة عل ــة المعلوماتي ــر تقني ــي أث ــاش ف ــى الّنق ــدرة عل • الق
الناميــة(. المجتمعــات 

• القدرة على الّنقاش في أثر تقنية المعلوماتية على البيئة )اآلثار السلبية: إفراط في 
استهالك الموارد، والنفايات اإللكترونية؛ اآلثار اإليجابية: التنقل واالتصال وإنتاج الطاقة 

النظيفة، ومعالجة اآلثار السلبية على البيئة من مراحل سابقة؛ فهم أفضل لعالمنا وتحسين 
استغالل موارده باستدامة؛ الموازنة والتكامل ما بين التقّدم التقني والبيئة الطبيعية(.

 دّقة المعلومات
• التعــرف علــى مفاهيــم جــودة ودقــة وصحــة المعلومــات وما يمكــن أن يشــوب المعلومات 

مــن عيــوب تؤثــر علــى جودتها.
• فهــم أهميــة التحقــق مــن المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة والقــدرة علــى الحكــم علــى 

جــودة المصــادر بنــاء علــى: 
• الدقة 

•  الشمول )عرض كل جوانب الموضوع بما فيها المتعارضة في الرأي( 
• شفافية واضعها في اإلفصاح عن انحيازه

• القدرة على التحليل وصواًل إلى قبول جزئيات من الرؤية المطروحة ونبذ جزئيات أخرى. 
• القدرة على توليف معرفة جديدة مما يوجد في مصادر متنوعة ليست بالضرورة متفقة .

• إدراك أن مصادر المعرفة منحازة بالضرورة وفق أفكار وتوجهات وميول ومصالح واضعيها.
• القــدرة علــى عــرض موضــوع مــن مختلــف جوانبــه بمــا فــي ذلــك وجهــات النظــر التــي ال 

يعتقــد العــارض بصّحتهــا.
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 ينبغي تناول كّل موضوع بما يناسبه من اهتمام وعناية و عدم اعتبار أيّا 
من هذه الموضوعات من نوافل القول أو مقّدمات غير مهّمة لما يأتي بعدها. 

 يجــب علــى الميّســر االلتــزام باأللفــاظ الدالــة علــى المفاهيــم وعــدم 
استســهال اســتبدالها بمقابــالت دارجــة يراهــا المــدرّب مبّســطة أو عبــارات شــارحة، لتعويــد 

الدارســين علــى أهميــة اكتســاب اللغــة االصطالحيــة العلميــة الدقيقــة المنضبطــة. 

 كمــا يجــب علــى الميّســر تجنُّــب وضــع نفســه فــي دور الحكــم علــى آراء 
وأفــكار الطــالب، وتجّنــب إيجــاد منــاخ يكــون فيــه ســلوك الطــالب دافعــه إرضــاء الميّســر 
ونيــل ثنائــه، بــل يجــب أن يحــاول قــدر المســتطاع حثهــم علــى تقييــم آراءهــم وأفكارهــم 
ــائعة أو  ــرى الش ــكار األخ ــض األف ــم وبع ــكار زمالءه ــى أف ــم عل ــد إطالعه ــهم بع بأنفس
ــى  ــع تشــجيع الطــالب عل ــد كل هــذا بشــكل موضوعــي، م ــا، ومناقشــة ونق ــق عليه المتف
الوصــول إلــى قناعــة شــخصية لــدى كل منهــم، قــد تكــون مختلفــة مــن طالــب إلــى آخــر. 
ــد  ــكار والنق ــداع واالبت ــرأي واإلب ــتقالل ال ــم اس ــى قي ــد عل ــى التأكي ــك إل ــن ذل ــدف م ونه

الذاتــي وتقبــل النقــد. 

المعلومــات  الطــالب  تلقيــن  إلــى  الميّســر  يلجــأ  أال  يجــب  كذلــك   
ــات الشــائعة أو المتعــارف عليهــا فــي أي موضــوع، ألن هــذا يحــد مــن قدراتهــم  واإلجاب
علــى التفكيــر ويجعلهــم غيــر مؤمنيــن بحقهــم فــي تحــدي هــذه األفــكار أو ممارســين لهــذا 
الحــق، كمــا يثبّطهــم عــن قبــول التنــوع الفكــري ويغــرس فيهــم التبعيــة الفكريــة. لتجنــب 
هــذا، يجــب أن يٌطــرح عليهــم موضــوع النقــاش علــى شــكل أســئلة مفتوحــة ويٌطلــب منهــم 
ــر األفــكار  ــاء النقــاش يعــرض عليهــم الميّس اإلدالء بدلوهــم وعــرض أفكارهــم. وفــي أثن
الشــائعة أو المتعــارف عليهــا علــى شــكل أســئلة مغلقــة تســأل عــن رأيهــم فــي فكــرة بعينهــا 
ويناقشــهم فيهــا. وكلمــا اتفقــت المجموعــة علــى فكــرة مــا، يقــوم الميّســر بتســجيل هــذه 
الفكــرة علــى لوحــة أمــام الطلبــة، أيًــا كان عــدد األفــكار المتفــق عليهــا وســواء كانــت مــن 
األفــكار الشــائعة أو أفــكار عرضهــا الطلبــة أنفســهم، ســاعيًا فــي نهايــة النقــاش إلــى تكويــن 
رأي يضــم كل األفــكار الســليمة أو عــرض أكثــر مــن وجهــة نظر مقبولــة في نفــس الموضوع. 
ُعمــد فــي تصميــم المنهــج تنظيــم جلســات التعلــم بحيــث يتشــارك طــالب فــي اســتخدام 
كل جهــاز، والهــدف مــن هــذا خلــق وضــع يســتدعي أن يُوِجــد الطــالب طرقهــم وقواعدهم 
للتشــارك فــي المــوارد وينحــو بهــم نحــو العمــل ســويًا لتحقيــق األهــداف. ويســاهم هــذا 
فــي تحقيــق بعــض أهداف قســم "التعــاون" وبالــذات األهــداف التاليــة من القســم الفرعي 

"ممارســة التعــاون والعمــل الجماعــي والتشــاركي". 

ــي  ــوى ونشــره ف ــة أو محت ــف برمجي ــى العمــل تشــاركيًا لتألي ــدرة عل  الق
مســتودع حــّر )كــود أو نــص(. 

ــد  ــاركي ونق ــم التش ــيلة للتعل ــات كوس ــي ثنائي ــل ف ــى العم ــدرة عل  الق
ــم. ــل معه ــالء والتواص ــع زم ــل م ــارات العم ــاب مه ــل واكتس العم

 وهــذا يتطلــب مــن الميّســر وعيًــا بأهــداف هــذا التنظيــم وجهــًدا إضافيًــا 
ــالب  ــن أن كل الط ــد م ــاون وللتأك ــارك والتع ــاليبهم للتش ــاد أس ــى إيج ــالب عل ــث الط لح
يســتفيدون مــن المــوارد المتاحــة لهــم بشــكل متســاوي. على ســبيل المثــال، يجــب أن يتأكد 
ــة  ــات المطلوب ــذ التدريب ــوم بتنفي ــاز يق ــي كل جه ــاركين ف ــالب المتش ــن الط ــن أن كال م م
بنفســه وأن كال الطــالب قــد قامــا باالتفــاق علــى قواعــد لتقســيم العمــل تحقــق اســتفادة 

متســاوية لــكل منهمــا أثنــاء تنفيــذ المشــروعات المشــتركة. 

ــرض  ــة وع ــر بحري ــى التفكي ــا عل ــالب دوًم ــر الط ــّث الميّس ــب أن يح  يج
ــا يعــرض  ــا. وعندم ــكار واآلراء الشــائعة والمتعــارف عليه ــل أن يتعرضــوا لألف آراءهــم قب
الميّســرون أفكارهــم وآراءهــم يجــب أن يقدموهــا كــرأي يحتمــل الخطــأ مصحوبــة بمنطــق 
ــة  ــخص ذو مرجعي ــن ش ــادرة م ــة ص ــق نهائي ــلّمات وحقائ ــا ال كمس ــكار وحجته ــذه األف ه
عليــا، كمــا يجــب أن يتــاح للطــالب مناقشــة ونقــد أفــكار الميّســر وأفــكار زمالئهــم ومقارنتهــا 
بأفكارهــم التــي توصلــوا إلىهــا بأنفســهم، وتشــجيعهم علــى ذلــك كلـّـه. والهــدف مــن هــذا 
إلــى غــرس فكــرة أن كل األفــكار قابلــة للنقــد وأن مــن حــق كل إنســان تكويــن آراءه وبنــاء 
ــدون  ــر وب ــكل مباش ــكار بش ــات أو آراء أو أف ــم معلوم ــم تقدي ــة. وال يت ــم الخاص معرفته
إتبــاع هــذا األســلوب إال فــي أضيــق الحــدود، وذلــك عندمــا ال توجــد إمكانيــة لشــرح منطــق 
األفــكار وحجتهــا، إمــا نظــرًا الحتيــاج الطــالب لمعــارف غيــر متوافــرة لديهــم لفهــم هــذا 

المنطــق، أو لعــدم وجــود وقــت كافــي للقيــام بذلــك. 

 يجب أال يظهر الميّسر امتعاضه من اإلجابات والتصّورات غير الصحيحة 
أو المستغربة، حتى وإن كانت إجابة عن أسئلة تعرض الطالب لها فيما سبق من جلسات، 

بل يجب أن يحاول قدر المستطاع فهم آراءهم وأسباب تلك اآلراء. 

ــرض  ــب أال يع ــكار، يج ــل واالبت ــى التحلي ــالب عل ــدرات الط ــة ق  لتنمي
ــل  ــرة، ب ــكالت مباش ــل المش ــا لح ــارف عليه ــائل المتع ــاليب والوس ــرق واألس ــر الط الميّس
ــا  ــرق لحله ــراح ط ــى اقت ــم إل ــالب ودعوته ــى الط ــا عل ــكلة ذاته ــرح المش ــى ط ــأ إل أن يلج
ــور  ــم تص ــر فه ــاول الميّس ــاش يح ــذا النق ــالل ه ــن خ ــم. وم ــي مقترحاته ــتهم ف ومناقش
الطــالب لكيفيــة قيــام مقترحاتهــم بحــل المشــكلة وســؤالهم عــن كيفيــة تعامــل حلولهــم 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــا يظــن أن مقترحاتهــم غي ــا م ــا فيه ــة، بم ــع الحــاالت المختلف المقترحــة م

إرشادات للميسرين
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ــتغلقت  ــد اس ــي ق ــكلة الت ــب المش ــض جوان ــر أن بع ــد الميّس ــا وج ــا. إذا م ــل معه التعام
عليهــم ولــم يتمّكنــوا مــن مقاربتهــا فــي الحلــول التــي يقترحونهــا، فإنــه يشــرح لهــم هــذه 
الجوانــب ويدعوهــم إلعــادة التفكيــر فــي الحــل. إذا توفــر الوقــت الكافــي، يدعــو الميّســر 
الطــالب لتجربــة مقترحاتهــم والتأكــد مــن مــدى نجاحهــا فــي حــل المشــكلة. يجــب أن يتــرك 
الميّســر للطــالب الحكــم علــى مــدى صحــة حلولهــم. يجــب كذلــك أن يقــدم الميّســر مــن 
خــالل هــذا النقــاش الطــرق واألســاليب والوســائل المتعــارف عليهــا كمقترحــات لحلــول وأن 
يطلــب مــن الطــالب تجربــة هــذه الحلــول. مــن المفيــد كذلــك حــث الطــالب علــى مقارنــة 
الحلــول المختلفــة عــم طريــق اختيــار معاييــر للمقارنــة وتطبيــق هــذه المعاييــر علــى كل 

ــا لهــذا المعيــار. مــن الحلــول لتحديــد أفضليــة الحــل طبًق
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الصفحــة

 مقّدمة في استخدام نظام التشغيل گنو\لينكس

الصفحــة

ــن  ــن المتدربي ــة لتمكي ــية المطلوب ــارات األساس ــاء المه ــة ببن ــذه الجلس ــوم ه  تق
مــن التعامــل مــع الحواســيب الشــخصية المســتخدمة فــي المدرســة الصيفيــة  واســتخدام 

نظــام تشــغيل گنو\لينكــس المنصــب عليهــا. 

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١0 سنوات إلى ١5 سنة.

 مهارات ومعارف متوقعة من المتدربين:
• القراءة والكتابة. 
• اتباع التعليمات. 

• الحساب )العد والجمع والطرح(. 
• القــدرة علــى اســتخدام الحواســيب الشــخصية مــن خــالل لوحــات المفاتيــح والشاشــات 

والفــأرات. 
• القدرة على التعرف على حروف وكلمات اللغة اإلنجليزية.

 األهداف المعرفية والمهارية المستهدفة: 
• مقّدمة في استخدام نظام التشغيل گنو\لينكس

https://arabdigitalexpression.org/wiki/إطار_منهج_الحوسبة_لمشروع_تمكين_الشباب_رقميا/األهداف_التعليمية#.
D9.85.D9.82.D8.AF.D9.91.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.AE.D8.AF.D8.A7.D9.85_.
D9.86.D8.B8.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B4.D8.BA.D9.8A.D9.84_.DA.AF.D9.86.D9.88.5C.D9.84.
D9.8A.D9.86.D9.83.D8.B3

 بنهاية هذه الجلسة يكون الطالب قادًرا على: 
• تشغيل الحاسوب والولوج إلى الحساب. 

• الخروج من الحساب. 
• إطفاء الحاسوب. 

• استعراض البرامج المنصبة على الحاسوب. 
• تشغيل البرامج باستخدام واجهة المستخدم الرسومية. 

• إيقاف البرامج. 
• التعامل مع الملفات. 

• التعامل مع نظام الملفات. 
• استخدام متصفح األنترنت. 

• البحث على اإلنترنت. 
• استخدام محرر النصوص البسيطة.

• الفضول العلمي 
• السعي إلى المعرفة 

• النقد الذاتي 

• اإلبداع 
• التشارك 

• استقاللية التفكير

األهداف القيمية المستهدفة

النتائج المتوقعة

ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج. 
• جهاز عرض بيانات متصل بحاسوب الميّسر. 

• اتصال باإلنترنت. 
• لوحة كتابة )Flip Chart( وورق وأقالم. 

• لوحة تحتوي على عناوين بعض الصفحات لالستخدام أثناء تجربة الطالب استدعاء 
صفحات اإلنترنت، ويفضل أن تكون صفحات تحتوي على محتوى تعليمي خاص بعلوم 

الحاسوب أو بالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر أو نظام تشغيل گنو\لينكس. 
• لوحــة تحتــوي علــى تعريف لبعــض المعلومــات أو البيانات لتســتخدم كتدريــب للطالب على 

البحــث علــى اإلنترنــت. علــى ســبيل المثــال "ما هو أســرع حاســوب فائق فــي العالــم اآلن؟"

وسائل تعليمية مطلوبة
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 يسأل الميّسر المتدربين عّمن استعمل منهم الحاسوب مسبًقا 
 يشــير الميّســر إلــى أن الهــدف مــن هــذه الجلســة التعــرف علــى نظام تشــغيل 

گنو\لينكــس وتعلـّـم كيفيــة اســتخدامه لتنفيــذ التدريبــات فــي الجلســات الالحقة. 
 يشــير الميّســر إلــى أّن نظــام تشــغيل گنو\لينكــس، لكونــه نظاًمــا حــرًّا، فإنّــه 

يفتــح لمســتخدميه آفــاق تعلــم أوســع مــن أنظمــة التشــغيل األخــرى.

بالضغــط علــى زر  الحاســوب  مــن كل طالــب تشــغيل  الميّســر  يطلــب   
التشــغيل، ويوضــح أن الجهــاز ســيأخذ بعضــا مــن الوقــت إلتمــام اإلقــالع وصــواًل 

ــر.  ــي األوام ــة لتلق ــى الجهوزي إل
 يوضــح الميّســر أن ظهــور شاشــة الولــوج يــدّل علــى أن الجهــاز أصبــح 

الســتخدامه.  مســتعًدا 
 يتأكد الميّسر أن جميع األجهزة مستعدة. 

 يوضــح الميّســر أن نظــام تشــغيل گنو\لينكــس نظــام تشــغيل متعــدد 
المســتخدمين لــذا فــإن كل مســتخدم لنظــام التشــغيل لــه حســاب منفصــل 
ــره  ــزه عــن غي ــه اســم مســتخدم يمي ــه، وأن كل حســاب ل ــه وإعدادات يحفــظ بيانات

ــاز.  ــى الجه ــابات عل ــن الحس م
 يــوزع الميّســر علــى كل طالــب وريقــة عليهــا اســم المســتخدم وكلمــة الســّر 
المولّــدة عشــوائيًا لــكّل منهــم. )تكــون تلــك الحســابات معــدة علــى األجهــزة قبــل 

بــدأ الجلســة( ويؤكــد علــى احتفــاظ كل طالــب بســرية كلمــة الســر الخاصــة بــه. 
 يعــرض الميّســر كيفيــة الولــوج إلــى الحســاب بطريــق إجــراء الولــوج علــى حســابه 

هــو. 
 يطلب الميّسر من الطالب الولوج إلى حساباتهم. 

 يتأكد الميّسر من نجاح جميع الطلبة في الولوج إلى حساباتهم. 
ــم  ــاب ث ــن الحس ــروج م ــة الخ ــنتعلم اآلن كيفي ــا س ــى أنن ــر إل ــير الميّس  يش

ــة.  ــام الطلب ــروج أم ــة الخ ــتعرض كيفي يس
 يطلب من الطلبة الخروج من حساباتهم ويتأكد من نجاحهم في ذلك. 

 يطلــب الميّســر مــن الطالبيــن المتشــاركين فــي كل جهــاز تبــادل األدوار، 
بحيــث يتنــاوب الطــاّلب إجــراء الولــوج والخــروج، مــرة أو أكثــر، كاّل فــي دوره حتــى 

ــه.  ــوا جميعهــم من يتمكن
 ينوه الميّسر إلى أننا سنتعلم إيقاف عمل األجهزة. 

ــالب  ــن الط ــب م ــم يطل ــازه، ث ــل جه ــاف عم ــة إيق ــر كيفي ــتعرض الميّس  يس
ــك.  ــي ذل ــم ف ــن نجاحه ــد م ــم ويتأك ــل أجهزته ــاف عم إيق

 يطلــب مــن الطــالب إعــادة تشــغيل أجهزتهــم ويطلــب مــن الطالــب الثانــي 
علــى كل جهــاز تكــرار التجربــة ويتأكــد مــن نجاحهــم فيهــا. 

ــغيل  ــى تش ــم عل ــى قدرته ــون إل ــالب مطمئن ــع الط ــر أن جمي ــد الميّس  يتأك
األجهــزة والولــوج إلــى حســاباتهم والخــروج منهــا وإطفاء األجهــزة، ويعيــد التجربة 

مــع أي طالــب يشــعر بصعوبــة ذلــك عليــه.
مقدمـــة:

تشـغيل الحاســــوب 
والولوج إىل الحساب 
والخروج منه وإطفاء 

األجـــهزة:

ــوب  ــى كل حاس ــة عل ــج المختلف ــن البرام ــد م ــود العدي ــر وج ــح الميّس   يوض
وينــّوه إلــى أننــا ســنتعلم تشــغيل وإيقــاف عمــل البرامــج المنصبــة علــى الحاســوب. 
 يســتعرض الميّســر كيفيــة اســتعراض البرامــج المنصبــة علــى الجهــاز وكيفيــة إيجــاد 

برنامــج مــا وتشــغيله. 
ــيبهم  ــى حواس ــج عل ــس البرنام ــغيل نف ــب تش ــن كل طال ــر م ــب الميّس  يطل

ــك.  ــي ذل ــم ف ــن نجاحه ــد م ويتأك
 يســتعرض الميّســر كيفيــة إيقــاف عمــل البرنامــج ثــم يطلــب مــن كل طالــب 

تكــرار التجربــة علــى جهــازه ويتأكــد مــن نجاحهــم فــي ذلــك. 
 يشــير الميّســر إلــى أن نظــام التشــغيل يمكنــه إدارة تشــغيل عــدد كبيــر مــن 
البرامــج فــي نفــس الوقــت، وأن قدرتــه علــى ذلــك ال يحّدهــا غيــر مقــدار الذاكــرة 

المتــاح للنظــام، وأن هــذه وظيفــة أساســية مــن وظائــف نظــام التشــغيل. 
  يســتعرض الميّســر كيفيــة تشــغيل عــدد مــن البرامــج واحــد بعــد اآلخــر، ثــم 

يســتعرض كيفيــة االنتقــال مــن برنامــج إلــى اآلخــر. 
 يطلب الميّسر من الطالب تكرار التجربة ويتابع نجاحهم في تنفيذها. 

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب إيقــاف تشــغيل البرامــج التــي شــغلوها ويتأكــد 
مــن ذلــك 

ــوب  ــى الحاس ــة عل ــات المنصب ــح البرمجي ــة تصف ــن الطلب ــر م ــب الميّس   يطل

ــا.  ــاف عمله ــم إيق ــا وث ــة تشــغيل بعضه وتجرب
ــة قــادرون علــى التعامــل مــع البرامــج   يطمئــن الميّســر إلــى أن جميــع الطلب

مــن خــالل واجهــة المســتخدم الرســومية.

 يشــرح الميّســر مفهــوم الملــف كوحــدة لتخزيــن البيانــات تحتــوي علــى بيانات 
بينهــا عالقــة مــا، وأن لــكل ملــف اســم يميــزه، وأّن ُمنشــئ الملــف يحــّدد محتوياتــه، 

مــع إعطــاء أمثلــة )ملفــات صــور، ملفــات صــوت، وثائــق نصيّــة، إلــخ( 
 يســتعرض الميّســر مديــر الملفــات ويُظِهــر مــن خاللــه أمثلــة ملفــات محفوظــة 

ســلًفا في الحاســوب. 
ــات أي  ــى محتوي  يوضــح الميّســر ضــرورة وجــود برامــج مناســبة لإلطــالع عل

ــف.  ــوى المل ــف باختــالف محت ــف، وأن هــذه البرامــج تختل المل

اســـتعراض الربامــج 
ــى  ــة عــــــ املنصبــ
الحاســوب وتشــغيلها 
وإيقاف عـــــملها مـــن 
واجـهـــة املسـتخدم 

الرســــــومية:

امللفــات ونظــام 
امللفــات:

تتابع الجلسة: 
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ــه أو  ــا )مطالعت ــف م ــوى مل ــع محت ــل م ــل التعام ــه ألج ــر أن ــح الميّس  يوض
تعديلــه( فــإن إحــدى طــرق فعــل ذلــك هــي أن نفتــح الملــّف مــن مديــر الملفــات 
ــح  ــف وفت ــوى المل ــد البرنامــج المناســب للتعامــل مــع محت ــة تحدي ــه مهّم ــدع ل ون

ــج.  ــك البرنام ــتخدام ذل ــف باس المل
 يقــوم الميّســر باســتعراض كيفيــة فعــل ذلــك بفتــح بعــض الملفــات األمثلــة 

المحفوظــة ســلًفا فــي الحاســوب. 
 يطلــب الميّســر مــن الطلبــة تشــغيل مديــر الملفــات وفتــح الملفــات األمثلــة 
المحفوظــة علــى حواســيبهم )علــى أن يتبــادل الطالبــان مســتخدًما علــى كل جهــاز 

القيــام بذلــك(. 
 يشــرح الميّســر مفهــوم األدلــة )Directories( والهــدف مــن اســتخدامها 

وعالقتهــا بالملفــات واألدلــة األخــرى. 
 يشــرح الميّســر كيــف أن تنظيــم الملفــات واألدلــة بتجميعهــم فــي أدلــة أخــرى 

ينشــئ شــكاًل متفرًعــا يماثل الشــجرة. 
 يوضح الميّسر أن هذه الشجرة يطلق عليها "شجرة نظام الملفات" ويشير إلى 

أن جذر هذه الشجرة في نظام تشغيل گنو\لينكس هو الدليل "/". 
ــجرة  ــح "ش ــي تصف ــات ف ــر الملف ــتخدام مدي ــة اس ــر كيفي ــتعرض الميّس  يس

ــات".  ــام الملف نظ
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تصفــح شــجرة نظــام الملفــات والتعــرف علــى 
األدلــة المختلفــة الموجــودة ويتأكــد مــن أن كل الطــالب قــد قامــوا بذلــك بأنفســهم. 
ــى أن وجــود تقســيم قياســي لشــجرة نظــام الملفــات فــي   يشــير الميّســر إل
ــة  ــذه األدل ــن ه ــكل م ــه وأن ل ــالف توزيعات ــى اخت ــس عل ــغيل گنو\لينك ــام تش نظ

ــة محــددة.  ــات وظيف ــي شــجرة نظــام الملف ــة ف الثابت
 يشــير الميّســر إلــى أن الدليــل "home/" يحتــوي علــى دليــل بأســم كل 
ــتخدم أو  ــل المس ــم دلي ــل اس ــذا الدلي ــى ه ــق عل ــاز ويطل ــى الجه ــتخدم عل مس
"Home Directory" لهــذا المســتخدم. ويوضــح أن المســتخدم يحفــظ ملفاتــه 
وأدلتــه فــي هــذا المجلــد وأن النظــام ال يســمح للمســتخدمين بحفــظ ملفاتهــم فــي 
غيــره فــي ظــروف االســتخدام االعتياديــة، وأن هــذا فيــه فائــدة للمســتخدم ألنــه: 
ــية،  ــه األساس ــي مكونات ــد ف ــر المتعّم ــد أو غي ــث المتعم ــن العب ــام م ــي النظ  يق

ويمنــع إصابتــه بالبرمجيــات الخبيثــة. 
ــك  ــب وكذل ــد الطل ــا عن ــه وإيجاده ــم ملفات ــتخدم تنظي ــى المس ــّهل عل  يس

ــر  ــام آخ ــى نظ ــا إل ــا أو نقله ــا احتياطيً حفظه
 مــع إشــارة عابــرة إلــى أن مديــر النظــام لديــه القــدرة علــى فعــل أي شــيء وال 

يوجــد مــا يمنعــه مــن أي فعــل.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تصفــح شــجرة نظــام الملفــات وصــواًل إلــى دليل 

المســتخدم الخــاص بــكل منهــم، ويتأكــد أن كل الطــالب قــد قامــوا بهــذا بنجاح. 

 يشــرح الميّســر كيفيــة اســتخدام مديــر الملفــات إلنشــاء أدلــة جديــدة 
ويســتعرض ذلــك أمــام الطلبــة. 

ــة  ــة العربي ــماء باللغ ــة بأس ــض األدل ــمية بع ــة تس ــر كيفي ــتعرض الميّس  يس
وتســمية أدلــة أخــرى باللغــة اإلنجليزيــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تغييــر لغــة اإلدخــال. 
ــتخدم  ــل المس ــت دلي ــة تح ــاء أدل ــة إنش ــالب تجرب ــن الط ــر م ــب الميّس  يطل
الخــاص بهــم وتســمية بعضهــا بأســماء عربيــة وأخــرى بأســماء إنجليزيــة ويتأكــد مــن 

قيــام جميــع الطــالب بذلــك بنجــاح. 
المختلفــة  األدلــة  بيــن  الملفــات  ونقــل  نســخ  مفهــوم  الميّســر  يشــرح   

الملفــات.  مديــر  باســتخدام  ذلــك  عمــل  كيفيــة  ويســتعرض 
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة نقــل ونســخ ملفــات بيــن أدلــة مختلفــة 

تحــت دليــل المســتخدم ويتأكــد مــن قيــام جميــع الطــالب بذلــك بنجــاح. 
 يشــرح الميّســر فكــرة إعــادة تســمية الملفــات واألدلــة ويســتعرض كيفيــة عمــل 

ذلــك باســتخدام مديــر الملفات. 
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة إعــادة تســمية بعــض الملفــات واألدلــة 
ــك  ــالب بذل ــع الط ــام جمي ــن قي ــد م ــتخدم ويتأك ــل المس ــت دلي ــودة تح الموج

ــاح.  بنج
 يطلــب الميّســر مــن الطلبــة تجريــة نســخ ملفــات مــن خــارج دليل المســتخدم 

إلــى هــذا الدليــل والعكس. 
 يسأل الميّسر بعض الطالب عن مدى نجاح التجربة السابقة. 

ــل  ــة خــارج دلي ــب األدل ــى أغل ــه ال يمكــن نســخ ملفــات إل ــر أن  يوضــح الميّس
المســتخدم وأن مديــر الملفــات ســيعطي رســالة تفيــد عــدم إمكانيــة تنفيــذ العملية 
بســبب عــدم وجــود الصالحيــات المطلوبــة للمســتخدم علــى نظــام الملفــات، وأن 

فــي بعــض الحــاالت، ال يمكــن نســخ ملفــات موجــودة خــارج دليــل المســتخدم.

ــات  ــن صالحي ــات ع ــن المعلوم ــتزادة م ــادر لالس ــر مص ــح الميّس ــل أن يتي * يفض
الملفــات، إن وجــدت مصــادر مناســبة بالعربيــة.

 

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة خلــق أدلــة جديــدة و إعــادة تســمية بعض 
ــيعطيها  ــي س ــائل الت ــة الرس ــتخدم ومالحظ ــل المس ــارج دلي ــات خ ــة والملف األدل

مديــر الملفــات. 
 يراجع الميّسر مع الطلبة ما تم تعلمه عن نظام الملفات.

ملحوظـة: 
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ــم  ــلًفا وفي ــت س ــتخدم اإلنترن ــم اس ــن منه ــن َم ــالب ع ــر الط ــأل الميّس  يس
اســتخدمها .

ــن اســتخدم اإلنترنــت قــام بتصفــح مواقــع علــى  ــن َم ــن ِم  يســأل الميّســر َم
شــبكة اإلنترنــت ومــا هــي أهــم المواقــع التــي قــام بتصفحهــا. 

 يسأل الميّسر بعض هؤالء عن ماهية موقع اإلنترنت. 
ــي:  ــف التال ــرض التعري ــوم بع ــدة آراء، يق ــى ع ــر إل ــتمع الميّس ــد أن يس  بع
"موقــع اإلنترنــت هــو مجموعــة مــن الصفحــات المرتبطــة ببعضهــا البعــض والتــي 
ــرى  ــكال أخ ــور أو أي أش ــات أو ص ــوص أو معلوم ــى نص ــا عل ــوي أي منه ــد يحت ق
مــن البيانــات والمعلومــات أو أي تراكيــب ممــا ســبق، و قــد تحتــوي الصفحــة علــى 
ــكل  ــا مــا يكــون ل عناصــر تتيــح للمتصفــح التفاعــل معهــا بأشــكال مختلفــة، وغالبً
ــؤولية إدارة  ــع مس ــادة تق ــع. وع ــول للموق ــتخدم للوص ــزه ويُس ــم يمي ــع اس موق
ــواه وقواعــد  ــى شــخص أو مجموعــة أو مؤسســة واحــدة تحــدد محت كل موقــع عل

ــتخدامه".  اس
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب المقارنــة بيــن هــذا التعريــف ومــا ذكــروه ســلًفا 

مــن تعريفــات ويناقشــهم فيهــا. 
 يشــير الميّســر إلــى وجــود مالييــن المواقــع علــى اإلنترنــت وأن أعدادهــا يتزايــد 

ــكل مستمر.  بش
 يوضــح الميّســر أن تصفــح اإلنترنــت يتــم عــن طريــق أحــد متصفحــات 
 Firefox, Chromium, Epiphany( اإلنترنــت ويضــرب أمثلــة لهــذه المتصفحــات
Konquerer( ثــم ينــوه علــى أنــه سيســتخدم متصفــح فايرفوكــس )Firefox( أثنــاء 

ــة.  الجلس
 يســتعرض الميّســر كيفيــة تشــغيل متصفــح فايرفوكــس )Firefox( ثــم يطلــب 
مــن الطــالب تشــغيل هــذا المتصفــح ويتأكــد أنهــم جميًعــا قــد نجحــوا فــي ذلــك. 
 يشــرح الميّســر مفهــوم ومكونــات عنــوان الصفحــة )URL( مــن اســم الموقــع 

)Domain Name( ومســار الصفحــة. 
ــن  ــت ع ــات اإلنترن ــن صفح ــة م ــتدعاء صفح ــة اس ــر كيفي ــتعرض الميّس  يس
طريــق كتابــة عنــوان الصفحــة فــي شــريط العناويــن )Location Bar( فــي متصفــح 

 .)Firefox( فايرفوكــس
 يعــرض الميّســر لوحــة تحتــوي علــى عناويــن لبعــض الصفحــات ويطلــب مــن 
ــة اســتدعاء هــذه الصفحــات باســتخدام المتصفــح ويتأكــد مــن أن  الطــالب تجرب

جميــع الطــالب قــد قامــوا بذلــك بنجــاح. 
ــتخدم  ــح لمس ــت تتي ــبكة اإلنترن ــى ش ــع عل ــاك مواق ــر أن هن ــرح الميّس  يش
ــور  ــات أو ص ــات أو بيان ــى أي معلوم ــوي عل ــات تحت ــن صفح ــث ع ــت البح اإلنترن
 google.com, duckduckgo.com,( يطلبهــا، مــع إعطــاء أمثلــة لمثــل هــذه المواقــع

 )...yahoo.com, etc

 يشرح الميّسر مبادئ البحث )زواحف الويب، فهرس الويب، كلمات البحث(. 
google. يســتعرض الميّســر كيفيــة البحــث علــى اإلنترنــت باســتخدام موقــع 

com ويســتعرض كيفيــة تصفــح نتائــج البحــث. 

 يطلب الميّسر من الطالب تجربة استخدام موقع google.com في البحث عن 
معلومات عن موضوع متسع ومتشعب )الطهي على سبيل المثال( .

ــن  ــود آالف أو ماليي ــوع ووج ــاع الموض ــرًا التس ــف أن نظ ــر كي ــح الميّس  يوض
الصفحــات التــي تحتــوي علــى كلمــات البحــث، أو لتشــابه تلــك الكلمــات مــع كلمــات 
أخــرى ال تحمــل نفــس المعنــى )َمركــب و ُمرَكّــب( قــد ال تكــون النتائــج مــا نتوقعــه 

وكيــف ندقــق كلمــات البحــث للوصــول إلــى نتائــج أدق وأقــرب لمــا نبحــث عنــه. 
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة البحــث فــي موضوعــات تهمهــم، 
ــوا  ــد قام ــالب ق ــع الط ــن أن جمي ــد م ــع التأك ــث، م ــق البح ــي تدقي ــاعدهم ف ويس

بتجربــة البحــث بأنفســهم. 
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة البحــث مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة 

ــال(.  ــى ســبيل المث ــع آخــر للبحــث  )duckduckgo.com عل باســتخدام موق
 يعــرض الميّســر لوحــة تحتــوي علــى تعريــف لبعــض المعلومــات أو البيانــات 
ويطلــب مــن الطــالب البحــث عنهــا علــى اإلنترنــت ويســاعدهم حتــى يتوصلــوا إلــى 

المعلومــات المطلوبــة بنجــاح، مــع التأكــد مــن مشــاركة كل الطلبــة فــي البحــث. 
 يطلب الميّسر من الطلبة تجربة البحث باستخدام متصفح آخر غير فايرفوكس 

)Firefox(، على سبيل المثال Konquerer ويتأكد من نجاحهم في ذلك. 
 يختــم الميّســر هــذا الجــزء مــن الجلســة باإلشــارة إلــى أننــا بهــذا نكــون قادرين 

علــى البحــث علــى اإلنترنــت علــى مــا نرغــب فيــه مــن معلومات.

البحث عن املعلومات 
باســـتخدام متصفـح 
اإلنتـرنـت ومـحركـات 

الـبحـث:

 يوضــح الميّســر أن خــالل الجلســات التاليــة، ســيحتاج كل طالــب إلــى كتابــة 
العديــد مــن النصــوص وعلــى هــذا، ســنتعلم فــي هــذا القســم مــن هــذه الجلســة 

اســتخدام البرامــج البســيطة لكتابــة النصــوص. 
ــة  ــة اســتخدامه لكتاب ــة تشــغيل برنامــج gedit وكيفي  يســتعرض الميّســر كيفي
بعــض النصــوص البســيطة علــى أن تحتــوي النصــوص علــى بعــض الكلمــات 

ــة.  ــرى باإلنجليزي ــة وأخ بالعربي
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب إعــادة التجربــة وتشــغيل البرنامــج وكتابــة بعــض 
النصــوص التــي تشــتمل علــى خليــط مــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويتأكــد مــن 

نجــاح كل الطــالب فــي ذلــك. 
 يستعرض الميّسر كيفية حفظ النص المكتوب في ملف. 

 يطلــب الميّســر مــن كل طالــب خلــق دليــل جديــد يســميه "تجارب الحاســوب" 
ــه وحفــظ النــص فــي ملــف فــي هــذا الدليــل  تحــت دليــل المســتخدم الخــاص ب

ويتأكــد مــن نجــاح جميــع الطــالب فــي ذلــك. 

استــــخدام محـرر 
النصوص البسـيطة:
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 يســأل الميّســر عــن الطريقــة التــي اســتخدمها الطــالب لخلــق الدليــل، 
ــاص  ــظ الخ ــدوق الحف ــق صن ــن طري ــل ع ــق الدلي ــة لخل ــة بديل ــتعرض طريق ويس

بالمحــرر النصــوص. 
 يطلــب الميّســر مــن الطلبــة إيقــاف تشــغيل برنامــج gedit وتشــغيل برنامــج 

 .kate

 kate يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة كتابــة وحفــظ نصــوص باســتخدام 
ويســاعدهم فــي حــل المشــاكل حتــى يتأكــد مــن نجاحهــم جميعــا فــي ذلــك. 

ــر البرامــج  ــة إغــالق برنامــج kate واســتخدام مدي  يطلــب الميّســر مــن الطلب
فــي فتــح الملفــات التــي حفظوهــا مــع مالحظــة أي برنامــج يســتخدمه مديــر البرامج 

فــي فتــح هــذه الملفــات. 
ــادة  ــلًفا وإع ــوه س ــذي كتب ــص ال ــل الن ــالب تعدي ــن الط ــر م ــب الميّس   يطل

ــه.  حفظ
 يشــير الميّســر أننــا بهــذا نكــون قــادرون علــى خلــق ملفــات النصــوص 

البســيطة والتعامــل معهــا.

  يدعــو الميّســر الطــالب الستكشــاف البرامــج األخــرى المنصبة على الحاســوب 
وتجربــة اســتخدامها، و تأكــد مــن مشــاركة جميــع الطــالب فــي ذلك. 

  يجيــب الميّســر، قــدر المســتطاع، علــى أســئلة الطلبــة عــن وظيفــة كل برنامــج 
ــت  ــى اإلنترن ــث عل ــة أو للبح ــع إضافي ــة لمراج ــه الطلب ــتخدامه، ويوج ــة اس وكيفي

لالســتزادة مــن المعلومــات.

 يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتابــة أهــم مــا تعلمــه فــي هــذه الجلســة علــى 
ورقــة ويقــوم بجمــع هــذه األوراق منهــم لتقييــم مــدى اســتفادتهم مــن الجلســة. 

 يلخص الميّسر ما اشتملت عليه الجلسة من موضوعات وهي كاآلتي: 
 تشغيل الحاسوب والولوج إلى الحساب والخروج منه  وإطفاء األجهزة. 

 اســتعراض البرامــج المنصبــة علــى الحاســوب وتشــغيلها وإيقــاف عملهــا مــن 
واجهــة المســتخدم الرســومية. 

 التعامل مع الملفات ونظام الملفات. 
 البحث عن المعلومات باستخدام متصفح اإلنترنت ومحركات البحث. 

 استخدام محرر النصوص البسيطة. 
 تجربة بعض البرامج األخرى على الحاسوب.

تجربـة بعض الربامـج 
األخرى عى الحاسوب:

خامتـــة:
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 مقّدمة في استخدام نظام التشغيل گنو\لينكس

 هــذه الجلســة مدخــل المتدربيــن إلــى عالــم الحواســيب، حيــث تقــدم للمتــدرب 
ــيتلوها  ــا س ــس لم ــية وتأس ــه األساس ــي مكونات ــا ه ــوب وم ــو الحاس ــا ه ــي لم ــور مبدئ تص
مــن مفاهيــم وتطبيقــات، كمــا تســعى لخلــق اإلحســاس لــدى المتدربيــن بمــدى تغلغــل 
ــوم  ــة مفه ــذه الجلس ــدم ه ــك، تق ــى ذل ــة إل ــرة. باإلضاف ــا المعاص ــي حياتن ــيب ف الحواس
التجريــد ومفهــوم المحــاكاة، كمــا تســتهدف إرســاء التعــاون والتشــارك كأســاليب أساســية 

ــرأي.  ــن ال للتعلــم و تكوي

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١0 سنوات إلى ١5 سنة.

 مهارات و معارف متوقعة من المتدربين:
• القراءة والكتابة 
• اتباع التعليمات 

• الحساب )العد والجمع والطرح( 
•  استخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية

 األهداف المعرفية والمهارية المستهدفة: 
• نموذج عمل الحاسوب 

• الحواسيب بأشكالها المختلفة 
• دور التجريد في تصميم وعمل الحاسوب واستخدامه 

• مقدمة إلى النمذجة والمحاكاة

 بنهاية هذه الجلسة يكون الطالب قادًرا على: 
• شرح ما هو الحاسوب وما هي خصائصه. 
• التعرف على بعض تصنيفات الحواسيب. 

• ضرب أمثلة لمجاالت يستخدم فيها الحاسوب، أو من المفيد أن يستخدم فيها. 
• مناقشة مدى تغلغل الحواسيب في حياتنا اليومية. 

• شرح معمارية فُن نويمان ودور كل من مكوناتها. 
• ضــرب أمثلــة لمكونــات وتقنيــات تســتخدم فــي القيــام بــأدوار كل مكــون مــن مكونــات 

ــن نويمــان.  معماريــة فُ
ــى  ــاء عل ــة بن ــا المختلف ــد مكوناته ــيب وتحدي ــن الحواس ــة م ــواع مختلف ــى أن ــرف عل • التع

ــان.  ــن نويم ــة فُ معماري
• شــرح كيــف يعمــل الحاســوب بنــاء علــى معماريــة فُــن نويمــان وتوضيــح دور البرمجيــات 

فــي كيفيــة العمــل. 
• شرح مفهوم المحاكاة. 

• استخدام برنامج محاكاة الدوائر المنطقية في إجراء تجارب باستخدام هذه الدوائر. 
• شرح فكرة التجريد بشكل مبسط.

• الفضول العلمي 
• السعي إلى المعرفة 

• اإلبداع 

• التعاون 
• العمل الجماعي 

• التنظيم

األهداف القيمية المستهدفة

النتائج المتوقعة

ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج. 
 .)Flip Chart( جهاز عرض بيانات  • اتصال باإلنترنت  • لوحة كتابة •

• لوحــة تحتــوي علــى صــور مرقمــة ألشــياء متعــددة )حاســوب محمــول، حاســوب شــخصي 
منزلــي، خــادم، حاســوب فائــق، حاســوب لوحــي، ماكينــة تســجيل المدفوعــات النقديــة، 
ــة، خــالط، جهــاز تحكــم عــن بعــد، تلفــاز حديــث،  ــة، غســالة مالبــس حديث ســيارة حديث

تلفــاز قديــم،  دراجــة هوائيــة،  حــذاء، آلــة حاســبة، ســاعة رقميــة، ثالجــة حديثــة، إلــخ...(.
• أوراق عمل مقسمة إلى قسمين رأسيين، أيمن و أيسر. 

• لوحة تمثل معمارية فُن نويمان. 
 .)And, Or, Not( لوحة تمثل الدوائر المنطقية األساسية •
• لوحة تمثل البايت وأخرى تمثل تنظيم الذاكرة الرئيسية. 

ــة كأجــزاء مــن الذاكــرة  ــة والذاكــرة الباقي ــل نمــوذج الســتخدام الذاكــرة الزائل • لوحــة تمث
.)Volatile and Non-Volatile memory( الرئيســية 

وسائل تعليمية مطلوبة
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 يهــدف هــذا القســم الفرعــي إلــى إثــارة فضــول الطــالب وجــذب انتباههــم 
ــكل  ــاركة بش ــى المش ــم عل ــات، وحثه ــن معلوم ــة م ــي الجلس ــا ف ــدم الحًق ــا يق لم
ــن  ــك م ــق ذل ــات الجلســة. ويســعى هــذا القســم لتحقي ــي فعالي ــي فاعــل ف إيجاب
ــر  ــم الميّس ــدم تقدي ــع ع ــا، م ــة عنه ــالب لإلجاب ــوة الط ــئلة ودع ــرض أس ــالل ع خ
لــرأي فــي اإلجابــة علــى هــذه األســئلة، بــل تــرك المجــال للطــالب أنفســهم للحكــم 
علــى مــدى صحــة إجاباتهــم مــن خــالل مــا يعــرض عليهــم فــي بقيــة الجلســة. كمــا 
يهــدف القســم إلــى غــرس ثقافــة التعــاون واالســتفادة مــن آراء اآلخريــن عــن طريــق 
الحــرص علــى أن تكــون اآلراء المعروضــة هــي نتــاج عمــل جماعــي فــي مجموعــات 

عمــل صغيــرة )طالبيــن أو ثــالث طــالب علــى األكثــر(. 
 يوضــح الميّســر أن الهــدف مــن الجلســة التعــرف علــى مــا هــو حاســوب ومــا 

ليــس بحاســوب. 
ــى قســمين رأســيين،  ــمة إل ــن أوراق عمــل مقس ــى المتدربي ــوزع الميّســر عل  ي

أيمــن و أيســر. 
 يعــرض الميّســر علــى المتدربيــن لوحــة )لوحــة رقــم ١( تحتــوي علــى صــور 
مرقمــة ألشــياء متعــددة )حاســوب محمــول، حاســوب شــخصي منزلــي، خــادوم، 
ــيارة  ــة، س ــات النقدي ــجيل المدفوع ــة تس ــي، مكن ــوب لوح ــق، حاس ــوب فائ حاس
حديثــة، غســالة مالبــس حديثــة، خــالط، جهــاز تحكــم عــن بعــد، تلفــاز حديــث، 
تلفــاز قديــم، دراجــة هوائيــة، حــذاء، آلــة حاســبة، ســاعة رقميــة، ثالجــة حديثــة، 

إلــخ...( 
 يطلــب الميّســر مــن كل متــدرب اســتخدام القســم األيمــن مــن الورقــة التــي 
وزعــت عليهــم فــي كتابــة قائمــة يســجل فيهــا أرقــام وأســماء األشــياء المعروضــة 
فــي الصــور والتــي يــرى أنهــا حواســيب واســتخدام القســم األيســر مــن الورقــة فــي 
كتابــة قائمــة أخــرى بأرقــام وأســماء األشــياء األخــرى التــي تحتــوي )أو قــد تحتــوي( 

علــى حواســيب. 
 يطلــب الميّســر مــن كل متــدرب مقارنــة مــا كتــب فــي قائمتــه بمــا كتــب زميلــه 
ــات  ــة االختالف ــا( ومناقش ــدد فرديً ــون الع ــال ك ــي ح ــاله، ف ــاوره )أو زمي ــذي يج ال

واالتفــاق علــى قائمــة موحــدة. 
 يطلــب الميّســر مــن عــدد مــن المجموعــات عــرض القائمــة التــي تمثــل 

تصورهــا. 
ــة  ــى لوح ــا عل ــة به ــة الخاص ــق الورق ــة تعلي ــن كل مجموع ــب الميّســر م  يطل

ــط.  ــى الحائ ــة أو عل خاص
ــات  ــى مــدى صحــة اإلجاب ــا لكــي نســتطيع أن نحكــم عل  يوضــح الميّســر أنن
ــة الحاســوب ومــا هــي خواصــه و مكوناتــه.  *  ودقتهــا، نحتــاج للتعــرف علــى ماهيّ

ــة". ــة النموذجي *هــذه النقطــة أهميتهــا تكمــن فــي تجــاوز "اإلجاب

البيانــات  تخزيــن  يســتطيع  "جهــاز  للحاســوب  تعريًفــا  الميّســر  يعــرض   
ــات  ــام بعملي ــق القي ــن طري ــك ع ــددة، وذل ــج مح ــى نتائ ــول إل ــا للوص ومعالجته
ــي  ــات الت ــن التعليم ــلة م ــى سلس ــاء عل ــات بن ــذه البيان ــى ه ــة عل ــابية ومنطقي حس

يختزنهــا وينفذهــا بترتيــب معيــن، والتــي تســمى البرنامــج الحاســوبي". 
ــه  ــاء علي ــابق، وبن ــف الس ــل التعري ــف تفاصي ــا سنستكش ــر أنن ــح الميّس  يوض

ــا.  ــا و دقته ــدى صحته ــى م ــم عل ــط لنحك ــى الحائ ــة عل ــا المعلق ــود إلجاباتن نع
 يشــير الميّســر إلــى أن مكونــات الحاســوب تنقســم إلى قســمين رئيســيين وهما 

)Software( والبرمجيات الحاســوبية )Hardware( مكونات الحاســوب العتادية
مكونات الحاسوب العتادية ومعماريته.

ــة  ــة المختلف ــه العتادي ــوب ومكونات ــة الحاس ــم لمعماري ــذا القس ــرض ه  يتع
ــى  ــة إل ــن مقدم ــا يتضم ــادي. كم ــون عت ــد دور كل مك ــي تحدي ــة ف ودور المعماري
ــدم  ــك، يق ــى ذل ــة إل ــوبي. باإلضاف ــاد الحاس ــي العت ــا ف ــة ودوره ــر المنطقي الدوائ
ــج  ــتخدام برام ــة اس ــالل تجرب ــن خ ــي م ــكل عمل ــاكاة بش ــوم المح ــم مفه القس

ــة.  ــر المنطقي ــاكاة الدوائ لمح
 ينــوه الميّســر إلــى أننــا ســنلقي نظــرة علــى القســم األول مــن مكونــات 

 .)Computer Hardware( العتاديــة  الحاســوب  مكونــات  وهــو  الحاســوب 
 يوضــح الميّســر إلــى أن مكونــات الحاســوب العتاديــة هــي المكونــات الماديــة 

الملموســة للحاســوب. 
ــي يجــب أن يشــتمل  ــة الت ــات العتادي ــن المكون ــة ع  يســأل الميّســر المجموع
عليهــا الحاســوب حتــى يتفــق مــع التعريــف الســابق، ويــدون مقترحــات المتدربيــن 

علــى لوحــة أمــام المجموعــة. 
ــيب  ــة الحواس ــان لمعماري ــن نويم ــوذج فُ ــا نم ــة عليه ــر لوح ــرض الميّس  يع
ــيب  ــيوًعا للحواس ــر ش ــات األكث ــد المعماري ــي أح ــذه ه ــن أن ه ــح للمتدربي ويوض

ــة"(. ــة "معماري ــى لفظ ــل معن ــرح وتفصي ــع ش )م
ــم  ــدة التحك ــوب: وح ــة للحاس ــم الفرعي ــن النظ ــر دور كل م ــرح الميّس  يش

ــراج  ــال واإلخ ــام اإلدخ ــرة ونظ ــق والذاك ــاب والمنط ــدة الحس ووح
  يوضــح الميّســر إنــه غالبًــا مــا يتــم اإلشــارة إلــى وحدتــي التحكــم والحســاب 

والمنطــق ســويًا بأســم وحــدة المعالجــة المركزيــة أو المعالــج.
 يســأل الميّســر المتدربيــن عــن آراءهــم فــي انتمــاء كل مكــون مــن المكونــات 
التــي اقترحوهــا ســلًفا لألنظمــة الفرعيــة فــي معماريــة فـُـن نويمــان، ويناقشــهم فــي 
ــق عليــه بجــوار كل مكــون مــن هــذه المكونــات علــى  هــذه اآلراء ويضيــف مــا يُتََف

اللوحــة أمــام الطلبــة. 

مقدمـــة:
ما الحاســـوب؟

مالحظـة:  تتابع الجلسة: 
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 يضــرب الميّســر أمثلــة إضافيــة لمكونــات أخــرى للحاســوب ويوضــح موقعهــا 
ــذه  ــة له ــم الفرعي ــن النظ ــكل م ــرض ل ــث يتع ــان، بحي ــن نويم ــة فُ ــن معماري م

ــط .  ــكل مبس ــات بش ــذه المكون ــل ه ــات عم ــرح تقني ــة ويش المعماري
ــض  ــوروا بع ــتطيعون اآلن أن يتص ــوا يس ــن إذا كان ــر المتدربي ــأل الميّس  يس
المكونــات األخــرى التــي قــد يشــتمل عليهــا الحاســوب وأن يحــددوا موقعهــا مــن 

ــا اقترحــوه.  ــح النقــاش فيم ــم يفت ــن نويمــان، ث ــة فُ معماري
ــمل كل  ــي لتش ــا يكف ــة بم ــان عام ــن نويم ــة فُ ــى أن معماري ــر إل ــير الميّس  يش

ــي الجلســة.  ــا ف ــم التعــرض له ــي ت ــات الت المكون
ــة  ــة للحاســوب )وحــدة المعالجــة المركزي  يوضــح الميّســر أن النظــم الفرعي
والذاكــرة ونظــام اإلدخــال واإلخــراج( تتألــف بشــكل أساســي مــن مالييــن الوحــدات 
ــي إال  ــا ه ــة م ــر المنطقي ــذه الدوائ ــة وأن ه ــر المنطقي ــماة الدوائ ــرة المس الصغي

ــة تقــوم بوظائــف محــددة.  ــر اإللكتروني دوائ
ــن همــا  ــى مــع حالتي ــة ال تتعامــل إل ــر المنطقي ــى أن الدوائ  يشــير الميّســر إل
وجــود إشــارة كهربيــة أو عــدم وجودهــا، يوضــح أننــا نســتخدم الرمــز "١" للداللــة 
علــى وجــود إشــارة كهربيــة ونســتخدم الرمــز "0" للداللــة علــى عــدم وجــود إشــارة 

كهربيــة. 
 )AND, OR NOT( يقــوم الميّســر بتقديــم األنــواع الرئيســية للدوائــر المنطقيــة 

وشــرح وظيفــة كل منهــا 
 يقــوم الميّســر باســتعراض عمــل الدوائــر المنطقيــة باســتخدام أحــد برامــج 

المحــاكاة، علــى ســبيل المثــال:

/http://logic.ly/demo
 /http://www.neuroproductions.be/logic-lab
http://www.cburch.com/logisim/ -http://sourceforge.net/projects/

 circuit/?source=typ_redirect
 /http://qucs.sourceforge.net
/http://fritzing.org/download

 وهــذان األخيــران قــد يكونــا أكثــر مالءمــة لمــن يرغــب فــي التجربــة 
واإللكترونيــة. المنطقيــة  الدوائــر  مجــال  فــي  أعمــق  بشــكل  واالستكشــاف 

ــى  ــهم عل ــة بأنفس ــر المنطقي ــة الدوائ ــن لتجرب ــا للمتدربي ــر وقتً ــح الميّس  يتي
ــم.  ــتعرضه أمامه ــذي اس ــج ال البرنام

ــج  ــح أن برام ــاكاة ويوض ــج مح ــو برنام ــج ه ــذا البرنام ــر أن ه ــير الميّس  يش
المحــاكاة هــي برامــج تتيــح لنــا إجــراء اختبــارات وتجــارب بحيــث يقــوم الحاســوب 
ــاب  ــارب وحس ــي التج ــتخدمة ف ــة المس ــات المختلف ــل المكون ــة عم ــاكاة كيفي بمح
النتائــج المتوقعــة لهــذه التجــارب دون الحاجــة إلــى تنفيذهــا بشــكل عملــي، وينــوه 
إلــى أننــا ســنتعرض لمفهــوم المحاكــة وبرامــج المحــاكاة فــي مواضــع مختلفــة أثنــاء 

جلســات الحقــة. 
 ينوه الميّسر أننا سنبدأ في إلقاء نظرة أعمق على ذاكرة الحاسوب. 

ــذه  ــوب وأن ه ــرة الحاس ــدة لذاك ــواع عدي ــاك أن ــى أن هن ــر إل ــير الميّس  يش
ــة.  األنــواع تصنــف إلــى صنفيــن أساســيين همــا الذاكــرة الرئيســية والذاكــرة الثانوي
ــدة  ــتطيع وح ــي تس ــرة الت ــي الذاك ــية ه ــرة الرئيس ــر أن الذاك ــح الميّس  يوض
المعالجــة المركزيــة )المعالــج( التعامــل معهــا بشــكل مباشــر، أمــا الذاكــرة الثانويــة 
فــال يســتطيع المعالــج التعامــل معهــا مباشــرة. وحتــى يســتطيع المعالــج التعامــل 
ــرة  ــى الذاك ــوى إل ــذا المحت ــل ه ــم نق ــب أن يت ــرة، يج ــذه الذاك ــوى ه ــع محت م
ــة، إذا  ــرة الثانوي ــي الذاك ــجيله ف ــادة تس ــم إع ــاك، ث ــه هن ــل مع ــية والتعام الرئيس

لــزم األمــر. 
 يشــير الميّســر إلــى أن بمــا أن كل مكونــات النظــم الفرعيــة للحاســوب، 
بمــا فيهــا الذاكــرة، تتكــون بشــكل أساســي مــن دوائــر منطقيــة ال تتعامــل إال علــى 
ــة( ال  ــت أم ثانوي ــية كان ــوب )رئيس ــرة الحاس ــإن ذاك ــي ف ــن "0" و "١" وبالتال الحالتي

ــن.  ــن الحالتي ــة هاتي ــى هيئ ــات إال عل ــن أي بيان ــع أو تخزي ــل م ــتطيع التعام تس
 يقــوم الميّســر بتقديــم الوحــدة األوليــة لتخزيــن البيانــات وهــي البــت 
والتأكيــد علــى أنهــا ال تســتطيع االحتفــاظ إال بحالــة مــن اثنتيــن، إمــا "0" أو "١"، وأننــا 
فــي الذاكــرة الرئيســية للحاســوب نعبــر عــن الرقــم "0" بعــدم وجــود إشــارة وعــن 

ــة.  الرقــم "١" بوجــود إشــارة كهربي
 يقدم الميّسر الوحدة األكبر للذاكرة وهي البايت ويشرح أنها تتكون من 

ثمانية بتات وأننا نمثلها على أنها ثمانية خانات متجاورة تمثل كل منها بت.

https://arabdigitalexpression.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:V-
on_Neumann_Architecture.svg
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 يشــرح الميّســر أن ذاكــرة الحاســوب الرئيســية تتكــون مــن مصفوفــة ذات بُعــد 
ــا نســتطيع أن نشــير إلــى أي بايــت فــي ذاكــرة الحاســوب  واحــد مــن البايتــات وأنن
عــن طريــق رقــم يمثــل ترتيبهــا فــي المصفوفــة، ويوضــح أن فــي عالــم الحواســيب، 

يطلــق علــى هــذا الرقــم اســم "عنــوان". 

 يشــير الميّســر أن هنــاك أنــواع عــدة للذاكــرة الرئيســية للحاســوب، وأن هــذه 
ــة  ــرة الباقي ــة والذاك ــرة الزائل ــا الذاك ــيين، هم ــمين رئيس ــى قس ــم إل ــواع تنقس األن
ويشــرح الخــواص المميــزة لــكل قســم ويؤكــد علــى الفــرق بينهمــا، ويعــرض بعــض 

 )...ROM, EPROM,RAM, SRAM, SDRAM, DDR RAM, etc( ــا ــكل منهم ــة ل األمثل
 يشــير الميّســر إلــى أن الذاكــرة الرئيســية لــكل حاســوب غالبًــا مــا تتكــون مــن 
ذاكــرة زائلــة فــي بعــض أجزاءهــا وذاكــرة باقيــة فــي أجــزاء أخــرى، ويعــرض الرســم 

التالــي لتوضيــح ذلــك. 

 يوضــح الميّســر أن الذاكــرة الثانويــة للحاســوب هــي ذاكــرة مكملــة للذاكــرة 
الرئيســية للحاســوب ويشــرح دورهــا فــي االحتفــاظ بالبيانــات لفتــرات طويلة ويشــير 

إلــى خواصهــا الرئيســية وهــي: 

• ال يمكن للمعالج التعامل معها بشكل مباشر. 
• أبطأ في كتابة واسترجاع المعلومات من الذاكرة الرئيسية. 

• ال تحتاج إلى تيار كهربائي لالحتفاظ بمحتواها. 
• عادة ما تكون ذات ِسعات أكبر كثيًرا من الذاكرة الرئيسية. 

• عادة ما يمكن لمستخدم الحاسوب تغيير محتواها من بيانات بسهولة.

ــب  ــة )قــرص صل ــرة الثانوي ــواع الذاك ــى الطــالب أحــد أن  يعــرض الميّســر عل
ــرح  ــون الش ــى أن يك ــا، عل ــة عمله ــط لتقني ــرح مبس ــع ش ــال( م ــبيل المث ــى س عل

ــور.  ــا بالص مدعوًم
ــبق  ــا س ــتنتجوا مم ــم أن يس ــي إمكانه ــا كان ف ــالب إذا م ــر الط ــأل الميّس  يس
ــم  ــع زمالءه ــم م ــش آراءه ــة، ويناق ــرة الثانوي ــن الذاك ــرى م ــواع األخ ــض األن بع

ــام الطــالب.  ــى اللوحــة أم ــه عل ــاق علي ــم االتف ــا يت ــب م ويكت
ــات  ــي التقني ــة ليغط ــرة الثانوي ــواع الذاك ــن أن ــزم م ــا يل ــر م ــف الميّس  يضي
الثالثــة األكثــر شــيوًعا فــي الذاكــرة الثانويــة وهــم الذاكــرة الثانويــة المغناطيســية 
 )CD, DVD, BD( ــة ــرطة(  الضوئي ــة واألش ــة والمرن ــية الصلب ــراص المغناطيس )األق

 .)Flash Memory(  واإللكترونيــة
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ــة  ــرة الثانوي ــواع الذاك ــة عمــل كل مــن أن ــر بشــكل مبســط تقني  يشــرح الميّس
ــة عليهــا.  ــات المكتوب ــة البيان ــة عنون ــم التعــرض لهــا وكيفي ــي ت الت

 يســأل الميّســر الطــالب إذا كانــوا يــرون أن هــذه األنــواع المختلفــة مــن الذاكرة 
ــم يطلــب منهــم  ــاف مختلفــة، ث ــى أصن ــة متشــابهة، أم يمكــن تصنيفهــا إل الثانوي
ــادة  ــح وإع ــة للمس ــة، قابل ــة أم إلكتروني ــا. )ميكانيكي ــة له ــات مختلف ــكار تصنيف ابت

الكتابــة أم ثابتــة، إلــخ...( 
 يناقــش الميّســر مقترحــات الطــالب مــع زمالئهــم ويــدون مــا يتــم االتفــاق 

عليــه علــى اللوحــة أمــام الطــالب. 
ــا،  ــة عمله ــة حســب تقني ــرة الثانوي ــف الذاك ــم يتعــرض الطــالب لتصني  إذا ل
يوجههــم الميّســر لهــذا التصنيــف مــن خــالل أســئلة )مــا هــو الفــرق بيــن القــرص 
ــي  ــي ف ــرص المغناطيس ــة الق ــن طريق ــرق بي ــا الف ــي؟ م ــرص الضوئ ــب والق الصل

ــخ...(  ــي Flash Memory، إل ــتخدمة ف ــك المس ــات وتل ــظ البيان حف
 يشــير الميّســر أننــا بهــذا نكــون انتهينــا مــن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى القســم 
 )Computer Hardware( ــاد الحاســوبي ــات الحواســيب وهــو العت األول مــن مكون
ــا  ــواع مكوناته ــض أن ــيب و بع ــة الحواس ــى معماري ــياق عل ــذا الس ــي ه ــا ف وتعرفن

ــة المختلفــة. العتادي

ــا مــن التفكيــر فــي مكونــات  ــن نويمــان تمكنن ــة فُ  يوضــح الميّســر أن معماري
الحاســوب والتعامــل معهــا كوحــدات ذات وظائــف وخصائــص محــددة دون 
الدخــول فــي تفاصيــل كيفيــة عملهــا أو تكوينهــا. وأن أســلوب التفكيــر هــذا، حيــث 
ننظــر إلــى الخصائــص الهامــة والمؤثــرة فــي أداء شــئ مــا لــدوره فــي ســياق محــدد 

ــد.  ــه وخصائصــه، يســمى أســلوب التجري ــة تفاصيل ونتجاهــل بقي
  يشــير الميّســر إلــى أننــا تعرضنــا الســتخدامات عــدة للتجريــد، بخــالف 

معماريــة فـُـن نويمــان، فــي مــا ســبق مــن هــذه الجلســة، ويعطــي مثــال علــى ذلــك 
)تقســيم مكونــات الحاســوب إلــى مكونــات عتاديــة ومكونــات برمجيــة، علــى ســبيل 

المثــال(. 
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب محاولــة التعــرف علــى اســتخدامات أخــرى 
للتجريــد فيمــا ســلف )تنظيــم الذاكــرة وعناوينهــا، الدوائــر المنطقيــة، البــت، 
إلــخ...(، وإذا وجــد أنهــم ال يســتطيعون ذلــك وحدهــم فعليــه أن يوجههــم 
ــخ(  ــة؟، إل ــر المنطقي ــات مــن خــالل أســئلة )هــل نعــرف ممــا تتكــون الدوائ لإلجاب
 يوضــح الميّســر أننــا قمنــا بممارســة التجريــد بأنفســنا عندمــا قمنــا بتصنيــف 
أنــواع الذاكــرة الثانويــة، حيــث أن كل تصنيــف يأخــذ بعيــن االعتبــار بعــض خصائص 
ــة  ــر ذات صل ــرى غي ــص أخ ــل خصائ ــة ويتجاه ــرة الثانوي ــة للذاك ــواع المختلف األن

بهــذا التصنيــف. 
 يسأل الميّسر المتدربين عن رأيهم في الفائدة من استخدام التجريد. 

ــن خــالل  ــة ويســعى م ــكار الصحيح ــدون األف ــكار الطــالب وي ــر أف  يناقــش الميّس

ــات  ــن مكون ــر م ــم اآلخ ــى القس ــرة عل ــنلقي نظ ــا س ــى أنن ــر إل ــوه الميّس  ين
 .)Computer Software( الحاســوبية  البرمجيــات  وهــو  الحاســوب 

 يقوم الميّسر بتوجيه الطالب للعب لعبة "أنا الحاسوب".
 يوضــح الميّســر أننــا قــد قمنــا بمحــاكاة كيفيــة تنفيــذ الحاســوب لبرنامــج حاســوبي 

فــي اللعبــة الســابقة. 
 يسأل الميّسر إن كان هناك من يعرف ما هو البرنامج الحاسوبي. 

ــم  ــا ويوجهه ــألهم فيه ــهم ويس ــالب ويناقش ــى ردود الط ــر إل ــتمع الميّس  يس
ــى خصائــص البرنامــج الحاســوبي مــن خــالل أســئلة.  إل

ــن  ــلة م ــو سلس ــوبي: "ه ــج الحاس ــي للبرنام ــف اآلت ــر التعري ــرض الميّس  يع
ــب  ــا بترتي ــوب بتنفيذه ــوم الحاس ــى يق ــددة حت ــة مح ــة بلغ ــات المكتوب التعليم

ــا".  ــة م ــذ مهم ــدف تنفي ــن به معي
 يقارن الميّسر بين ما توصل له الطالب وبين التعريف السابق. 

 يشــير الميّســر إلــى التناظــر بيــن البرنامــج الحاســوبي والتعليمــات التــي قــام 
الطــالب بتنفيذهــا فــي اللعبــة مــن حيــث كــون االثنيــن أوامــر أو تعليمــات لتنفيــذ 

خطــوات بتتابــع محــدد لتحقيــق هــدف مــا. 
 يطلــب مــن بعــض الطــالب عــرض رأيهــم فــي كيفيــة عمــل الحاســوب بنــاء 

علــى مــا تعلمــوه فــي اللعبــة الســابقة. 
 يناقشــهم الميّســر الطــالب فــي آراءهــم ويبيــن مــن خــالل هــذا النقــاش أن 

الفكــرة الرئيســية لعمــل الحاســوب هــي اآلتــي: 
• يَُقّدم البرنامج الحاسوبي إلى الحاسوب. 

ــج  ــر البرنام ــراءة أول أوام ــوب بق ــة بالحاس ــم الخاص ــدة التحك ــوم وح • تق
ــر.  ــذا األم ــذ ه ــي تنفي ــدأ ف ــم تب ــرة ث ــن الذاك ــوبي م الحاس

• إذا احتــاج تنفيــذ األمــر إلــى إجــراء عمليــات حســابية أو منطقيــة، تقــوم وحدة 
التحكــم باســتخدام وحــدة الحســاب والمنطــق فــي إجــراء هــذه العمليات. 

• تقرأ وحدة التحكم األمر التالي وتنفذه بنفس الطريقة السابقة. 
 • تكرر هذه الخطوات حتى نهاية البرنامج.

ــة:  ــد التالي ــى األقــل الفوائ ــه عل ــد ل ــى أن التجري ــى الوصــول إل النقــاش إل
 أنــه يمكننــا مــن التفكيــر فــي أشــياء معقــدة وإدراك دورهــا والتعامــل معهــا 
واســتخدامها بشــكل مبســط بــدون تشــتيت الجهــد فــي التفكيــر فــي تفاصيلهــا التــي 

ــي.  ــي ســياق االســتخدام الحال ــر ف ال تؤث
  أنــه يُبَّســط لنــا حــل المشــكالت المعقــدة عــن طريــق تبســيط عناصر المشــكلة 

واســتبعاد كل الخصائــص غيــر ذات الصلــة بطبيعة المشــكلة.
 ينــوه الميّســر إلــى أننــا ســنتعرض الســتخدامات مختلفــة للتجريــد أثنــاء الجلســات 
ــي  ــه ف ــا ل ــد تعرضن ــد ودوره عن ــة التجري ــق ألهمي ــم أعم ــنبني فه ــا س ــة وأنن التالي

هــذه الســياقات المختلفــة.

مقدمــة عن التجريد:

الربمجيات الحاسوبية:
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 يقارن الميّسر بين آراء الطالب في كيفية عمل الحاسوب والنموذج السابق. 
ــج  ــن البرنام ــودة بي ــروق الموج ــي الف ــم ف ــن رأيه ــالب ع ــر الط ــأل الميّس  يس
الحاســوبي والتعليمــات فــي اللعبــة الســابقة ويناقشــهم فــي إجاباتهــم ويســجل مــا 
يتفقــوا عليــه علــى اللوحــة. فــي حالــة مــا إذا لــم يتعــرض الطلبــة للفــروق األساســية 
ــة والبرنامــج الحاســوبي، يوجههــم الميّســر مــن خــالل  ــن التعليمــات فــي اللعب بي

أســئلة للوصــول علــى األقــل للفــروق التاليــة: 
ــار  ــن أصف ــون م ــي تتك ــة وبالتال ــة الماكين ــون بلغ ــوبي تك ــج الحاس ــر البرنام • أوام

ــة.  ــة العربي ــت باللغ ــة كان ــي اللعب ــر ف ــا األوام ــاد بينم وأح
• أوامر البرنامج الحاسوبي بلغة الماكينة أبسط كثيرًا من األوامر في اللعبة السابقة.

 يعرض الميّسر صورة لمنظومة فُن نويمان. 
 يســأل الميّســر عــن مــا يناظــر فــي اللعبــة الســابقة لوحدتــي التحكــم 
ــن نويمــان ويديــر النقــاش للوصــول أن عقــل  والحســاب والمنطــق فــي منظومــة فُ

ــق.  ــاب والمنط ــم والحس ــي التحك ــدور وحدت ــام ب ــا ق ــو م ــب ه كل طال
ــي التحكــم والحســاب والمنطــق  ــى وحدت ــة "العقــل" إل  يشــير الميّســر بكلم

ــن نويمــان .  ــى اللوحــة المعروضــة لمنظومــة فٌ عل
 يســأل الميّســر عــن مــا يناظــر فــي اللعبــة الســابقة لوحــدات اإلخــراج فــي معماريــة 
ــم  ــطرة والقل ــب والمس ــدا الطال ــى أن ي ــول إل ــاش للوص ــر النق ــان ويدي ــن نويم فُ

وورقــة العمــل يمثلــون وحــدة اإلخــراج فــي المعماريــة. 
ــى  ــل" إل ــة العم ــم وورق ــطرة والقل ــدي والمس ــات " األي ــر بكلم ــير الميّس  يش

ــان.  ــن نويم ــة فٌ ــة لمنظوم ــة المعروض ــى اللوح ــراج عل ــدة اإلخ وح
ــًة  ــجلة كتاب ــت مس ــة كان ــي اللعب ــم ف ــات الرس ــى أن تعليم ــر إل ــير الميّس  يش
ــي  ــم تســجيل البرنامــج ف ــن يت ــة عــن أي ــم يســأل الطلب ــة التعليمــات، ث ــى ورق عل

ــوب؟(.  ــة الحاس ــي حال ــة ف ــل للورق ــو المقاب ــا ه ــوب )أي م الحاس
ــة ويناقشــهم فيهــا ويوضــح مــن خــالل  ــات الطلب ــى إجاب  يســتمع الميّســر إل

ــي تحتفــظ بالبرنامــج الحاســوبي.  ــرة الحاســوب هــي الت النقــاش أن ذاك
ــذي  ــرة ال ــة تناظــر جــزء الذاك ــي اللعب ــات ف ــة التعليم ــى أن ورق  يشــير الميّســر إل

ــة الحاســوب.  ــي حال ــج ف ــى البرنام ــوي عل يحت
 يشــير الميّســر إلــى أن موقــع القلــم مــن ورقــة الرســم وحالــه مــن مالمســة 
الورقــة كانــا فــي منتهــى األهميــة للنجــاح فــي رســم  الرســمة بشــكل صحيــح، ثــم  

يســأل عــن الطــالب عــن كيفيــة احتفاظهــم بهــذه البيانــات أثنــاء تنفيــذ اللعبــة. 
ــة  ــذه الحال ــج، وأن ه ــة البرنام ــل حال ــات تمث ــذه البيان ــر أن ه ــير الميّس  يش
ــزء  ــو ج ــات ه ــذه البيان ــاظ به ــر( وأن االحتف ــات )األوام ــذ التعليم ــع تنفي ــر م تتغي

ــه.  ــق أهداف ــي تحقي ــج ف ــاح أي برنام ــن نج ــري م جوه
 يسأل الميّسر عن أين يقوم الحاسوب بتسجيل حالة البرنامج الحاسوبي. 

 يســتمع الميّســر إلــى إجابــات الطلبــة، ثــم يناقشــهم ويوضــح أن ذاكــرة 
ــه.  ــج نفس ــظ بالبرنام ــا تحتف ــج، كم ــة البرنام ــظ بحال ــي تحتف ــي الت ــوب ه الحاس

 يشير الميّسر بكلمات "ورقة التعليمات" إلى الذاكرة في معمارية فُن نويمان.
 يشــير الميّســر إلــى أن المكــون الوحيــد مــن معماريــة فُــن نويمــان الــذي لــم 
نحــدد مــا يناظــره فــي اللعبــة هــو وحــدات اإلدخــال، ثــم يســأل الطلبــة عــن رأيهــم 

فــي مــا يناظــر هــذه الوحــدات فــي اللعبــة. 
 يســتمع الميّســر إلــى إجابــات الطلبــة ويبيــن لهــم أن أعينهــم التــي قرئــوا بهــا 

التعليمــات هــي أقــرب شــئ لوحــدات اإلدخــال فــي الحاســوب. 
 يشير الميّسر بكلمات "األعين" إلى وحدات اإلدخال في معمارية فُن نويمان. 

ــا بمحــاكاة الحاســوب  ــة الســابقة قــد قمن ــا فــي اللعب ــى أنن ــر إل  يشــير الميّس
ــالب  ــع الط ــأل إذا كان جمي ــان، ويس ــن نويم ــة فُ ــا لمعماري ــه طبًق ــع مكونات بجمي
قــادرون علــى تصــور كيــف يعمــل الحاســوب وكيــف يســتخدم مكوناتــه بنــاء علــى 

ــع الطــالب قــادرون علــى ذلــك. ــة ويتأكــد أن جمي ــه فــي اللعب مــا قامــوا ب

ــة الســابقة تتكــون  ــي اللعب ــى أن الرســوم ف  يوجــه الميّســر نظــر الطــالب إل
مــن عناصــر بســيطة وهــي الخطــوط التــي رســموها، ويوضــح أن معرفــة مواصفــات 
ــال( كاف لرســم الشــكل  ــى ســبيل المث ــة كل خــط عل ــة ونهاي هــذه العناصــر )بداي

بشــكل ســليم. 
 يوضــح الميّســر أن تلــك الرســوم التــي يمكــن تمثيلهــا عــن طريــق تركيبــات مــن 
عناصــر أبســط )خطــوط ومنحنيــات ومســاحات إلــخ...( تســمى الرســوم المتجهيــة، 
وأن هــذه هــي أحــد الوســائل المشــهورة فــي تمثيــل الرســوم علــى الحاســوب وأننــا 

ســنتعرض لهــا أثنــاء جلســات الحقــة.

ــن  ــراه م ــا ي ــة م ــدرب كتاب ــن كل مت ــبق، م ــا س ــى م ــاء عل ــر، بن ــب الميّس  يطل
ــك  ــذات تل ــة وبال ــزة اإللكتروني ــن األجه ــره م ــن غي ــزه ع ــوب تمي ــص للحاس خصائ
ــم يطلــب  ــة الحاســبة، ث ــال اآلل ــى ســبيل المث ــات حســابية، عل ــي تقــوم بعملي الت
مــن كل متــدرب مناقشــة رأيــه مــع زميلــه )أو زميــاله( فــي المجموعــة واالتفــاق علــى 

ــص.  مجموعــة موحــدة مــن الخصائ
ــي  ــا لباق ــة نظره ــرض وجه ــات ع ــن المجموع ــدد م ــن ع ــر م ــب الميّس  يطل

المتدربيــن. 
 يطلــب مــن باقــي المتدربيــن إبــداء رأيهــم بالقبــول أو الرفــض لوجهــة نظــر 

زمالءهــم مــع إبــداء األســباب ويديــر هــذا النقــاش. 
ــي  ــوب والت ــزة للحاس ــص الممي ــض الخصائ ــن لبع ــرق المتدربي ــم يتط  إذا ل
تشــكل فروقـًـا جوهريــة بيــن الحاســوب واآللــة الحاســبة، يســتخدم الميّســر أســئلة 

ــن إلىهــا ومــن أهــم هــذه الفــروق:  للفــت نظــر المتدربي
• القدرة على تخزين وتنفيذ سالسل من التعليمات )البرامج الحاسوبية(. 

ــن  ــات ع ــة للبيان ــن معالج ــوب م ــه الحاس ــوم ب ــا يق ــر م ــى تغيي ــدرة عل • الق
ــج.  ــل البرنام ــق تعدي طري

مقدمـة إىل الرســوم 
املتجهيــة:

التعرف عى خصائص 
الحاســـوب:
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• القدرة على تخزين البيانات والتعامل مع كميات كبيرة منها. 
• السرعة.

 يســجل الميّســر علــى لوحــة أمــام المتدربيــن مــا يتفقــوا عليــه مــن خصائــص 
مميــزة للحاســوب. 

 بعــد مناقشــة كل مقترحــات المتدربيــن وخصائــص الحاســوب الرئيســية 
المذكــورة ســلًفا وكتابتهــم علــى اللوحــة، يعلــن االكتفــاء بمــا اتفقــت عليــه 

المجموعــة ثــم يراجــع الخصائــص المكتوبــة علــى اللوحــة معهــم.

ــرى إلــى اللوحــة رقــم ١  ــرة أخ  يطلــب الميّســر مــن المتدربيــن العــودة م
التــي عرضهــا عليهــم فــي أول الجلســة، ويســأل عــن كل صــورة: هــل هــي صــورة 
لحاســوب، أم صــورة لشــئ يحتــوي علــى حاســوب أم لشــئ ال يحتــوي علــى 
ــى حواســيب، يناقــش  ــوي عل ــي تحت حاســوب، وبالنســبة للحواســيب واألشــياء الت
معهــم النظــم الفرعيــة المختلفــة وقــدرات كل حاســوب )وحــدات اإلدخــال 

ــخ(  ــوب، إل ــرعة الحاس ــج، س ــرة، البرام ــراج، الذاك واإلخ
 ينــوه الميّســر أن كل منــا يســتطيع اآلن أن يحكــم علــى مــدى صحــة إجاباتــه 

األوليــة المعلقــة علــى الحائــط. 
ــراد،  ــس أف ــى خم ــع إل ــن أرب ــات م ــى مجموع ــن عل ــر المتدربي ــوزع الميّس  ي
ويطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة قائمــة بخمســة أشــياء أخــرى غيــر تلــك الموجــودة 
ــى  ــوي عل ــد أن تحت ــن المفي ــد يكــون م ــى حواســيب أو ق ــوي عل ــى اللوحــة تحت عل

ــيب.  حواس
 يطلب الميّسر من كل مجموعة أختيار أحد أفرادها ليعرض رأي المجموعة. 

 يشــير الميّســر إلــى أن تنــوع اإلجابــات يوضــح مــدى انتشــار الحواســيب 
وتغلغلهــا فــي كل جوانــب الحيــاة بحيــث أصبــح أغلــب مــا نتعــرض لــه فــي حياتنــا 
ــى تســمية بعــض  ــاج الميّســر إل ــد يحت ــى مكــون حاســوبي. )ق ــوي عل ــة يحت اليومي
األشــياء األخــرى التــي تحتــوي علــى حواســيب، إلظهــار مــدى التنــوع فــي أشــكال 

ــا(. ــا فــي حياتن الحواســيب ومــدى تغلغله

 يســأل المــدرب هــل يمكــن تقســيم مــا اســتعرضته وناقشــته المجموعــة مــن 
حواســيب إلــى أنــواع مختلفــة؟ 

ــودة  ــيب الموج ــيم الحواس ــات تقس ــن المجموع ــن كل م ــر م ــب الميّس  يطل
علــى اللوحــة وتلــك التــي عرضتهــا المجموعــات فــي الخطــوة الســابقة إلــى أنــواع 
مختلفــة، ثــم يطلــب مــن كل مجموعــة تقديــم أحــد أفرادهــا ليقــوم باســتعراض 

ــه المجموعــة.  ــت إلى ــذي توصل التقســيم ال
 يقــوم الميّســر باســتعراض أحــد التقســيمات ألنــواع الحواســيب وهــو تقســيم 
ــذه  ــح أن ه ــع توضي ــة، م ــة التالي ــي القائم ــا ف ــتخداماتها كم ــا الس ــيب طبًق الحواس

التقســيمات هــي تقســيمات اختياريــة بشــكل كبيــر: 
• الحواسيب أحادية الغرض. 

• الحواسيب المحمولة. 
• الحواسيب الشخصية. 

• الحواسيب التي تخدم العديد من المستخدمين. 
• الحواسيب الفائقة.

 يسأل الميّسر المتدربين األسئلة التالية: 
• هل كُلُّ الحواسيب رقمية؟ 

• هل كُلُّ الحواسيب إلكترونية\كهربية؟ 
ــى مشــابهة  ــرع اإلنســان الحاســوب، وهــل كانــت الحواســيب األول ــى اخت • مت

لمــا نــراه اآلن؟ ومــا هــي الفــروق؟ 
• مــاذا عــن المســتقبل، هــل ســتظل الحواســيب كمــا هــي اآلن؟ مــا هــي 

المتوقعــة؟ التطويــر  اتجاهــات 
  يوزع الميّسر المتدربين على مجموعتين ويطلب من المجموعة األولى البحث 

في تاريخ الحوسبة وأوائل الحواسيب )على سبيل المثال لحواسيب الميكانيكية 
والحواسيب التناظرية والحواسيب اإللكترونية األولى( ويطلب من المجموعة الثانية 

البحث في مستقبل الحواسيب والتعرف على األبحاث الجارية في مجال الحوسبة 
)على سبيل المثال الحوسبة الكمومية والحواسيب البصرية( على أن تستعرض كل 

مجموعة ما توصلت إلىه في بداية الجلسة القادمة.

 يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتابــة أهــم مــا تعلمــه فــي هــذه الجلســة علــى 
ورقــة ويقــوم بجمــع هــذه األوراق منهــم لتقييــم مــدى اســتفادتهم مــن الجلســة. 

 يبين الميّسر إلى أننا تعرضنا في هذه الجلسة للموضوعات اآلتية: 
• ما هو الحاسوب ومم يتكون وما هي خصائصه 

• ما هي البرمجيات الحاسوبية 
• كيف يعمل الحاسوب 

 • تعرفنا على تصنيفات مختلفة للحاسوب 
• تعرفنا على مدى تغلغل الحاسوب في حياتنا اليومية 

 • تعرضنا لمفهوم التجريد 
 • تعرضنا لفكرة الرسوم المتجهية

 يختم الميّسر الجلسة باإلجابة عن أي أسئلة في هذه الموضوعات.

تدريبات لتطبيـــق ما 
اكتسبه املتدربني من 
معارف عن الحاسوب 
والتعـــرف عى مـدى 
تغلغل الحواسيب يف 

حياتنـــا:

أنواع الحواسـيب:

اسـتعراض آفاق عامل 
الحوســـبة:

خامتـــة:
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 مشــروع: البحــث عــن كيفيــة بنــاء الوحــدة األوليــة للذاكــرة )البت( باســتخدام 
دوائــر منطقيــة وتجربــة التصميــم باســتخدام برنامج محــاكاة الدوائــر المنطقية. 

ــر  ــذب )Oscillator( باســتخدام دوائ ــاء مذب ــة بن  مشــروع: البحــث عــن كيفي
ــة.  ــر المنطقي ــة التصميــم باســتخدام برنامــج محــاكاة الدوائ ــة وتجرب منطقي

 بحــث: مــا هــي المعماريــات األخــرى المســتخدمة فــي الحواســيب الرقميــة 
ــن نويمــان؟ الحديثــة؟ وفيــم تختلــف عــن معماريــة فُ

قراءات وتدريبــات 
إضافيــــة:

5657

الجلســـة
الصفحــة

الصفحــة

منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

02
  |  



3
منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

58

الصفحــة

59

الصفحــة

03
الجلســـة  |  



 النظم العددية وتمثيل األرقام والمحارف 
و الصوت في الحاسوب

ــي  ــات ف ــل البيان ــة تمثي ــاوالن كيفي ــتين تتن ــن جلس ــى م ــي األول ــة ه ــذه الجلس  ه
الحاســوب. وبمــا أن فهــم كيفيــة تمثيــل البيانــات هــو حجــر األســاس للتعامل مع الحاســوب 
ــا، فــإن هــذه الجلســة تؤســس لمــا ســيتلوها مــن جلســات  بشــكل علمــي، وبالــذات برمجيً
لتعليــم البرمجــة والحوســبة بشــكل عــام. وتتنــاول هــذه الجلســة تمثيــل األرقــام واألحــرف 

والنصــوص والصــوت. 

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١0 سنوات إلى ١5 سنة.

 مهارات ومعارف متوقعة من المتدربين:
• القراءة والكتابة. 
• اتباع التعليمات 

• الحساب )العد والجمع والطرح(. 
• استخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية.

• أساسيات الذاكرة الحاسوبية )البت والبايت وعناوين الذاكرة(.

 األهداف المعرفية والمهارية المستهدفة: 
• فهم كيفية تمثيل البيانات في الحاسوب

 بنهاية هذه الجلسة يكون الطالب قادًرا على: 
• شرح ما هي نظم األعداد العربية. 

• شرح ما هو النظام الثنائي. 
• تحويل األعداد من النظام الثنائي إلى النظام العشري وبالعكس.

• الفضول العلمي 
• السعي إلى المعرفة 

• اإلبداع 

• التعاون 
• العمل الجماعي 

• التنظيم

األهداف القيمية المستهدفة

النتائج المتوقعة

ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج. 
• جهاز عرض بيانات. 

• اتصال باإلنترنت. 
.)Flip Chart( لوحة كتابة •

وسائل تعليمية مطلوبة
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 يشــير الميّســر إلــى مــا تــم التعــرض لــه ســلًفا من كــون الحواســيب ال تســتطيع 
التعامــل إال مــع وجــود إشــارة كهربيــة أو غيابهــا وأن هاتيــن الحالتيــن تســتخدمان 

لتمثيــل الرقميــن "١" و "0" بالترتيــب. 
 يشــير الميّســر إلــى أن علــى الرغــم مــن محدوديــة هــذه القــدرة، إال أننــا رأينــا 
أن الحاســوب قــادر علــى االحتفــاظ بأصــوات وصــور ونصــوص وغيرهــا علــى شــكل 

ملفــات وعرضهــا والتعامــل معهــا. 
 يســأل الميّســر الطــالب عــن رأيهــم فــي كيفيــة قيــام الحاســوب بذلــك علــى 

الرغــم مــن محدوديتــه بالرقميــن "١" و "0". 
ــور  ــل الص ــى تحوي ــاج إل ــا نحت ــح أنن ــم ويوض ــى آراءه ــر إل ــتمع الميّس  يس
واألصــوات وأي بيانــات أخــرى إلــى أصفــار وآحــاد حتــى يســتطيع الحاســوب 

التعامــل معهــا. 
 يوضــح الميّســر أننــا ســنبدأ فــي هــذه الجلســة فــي تعلــم كيــف يتــم تحويــل 
أنــواع البيانــات المختلفــة )األعــداد والنصــوص والصــوت، إلــخ...( إلــى الرقميــن "١" 

و "0" حتــى يســتطيع الحاســوب التعامــل معهــا.

ــي  ــة ف ــام الصحيح ــل األرق ــة تمثي ــم كيفي ــنبدأ بتعل ــا س ــر أنن ــوه الميّس  ين
ــة.  ــالل لعب ــن خ ــك م ــنتعلم ذل ــا س ــوب وأنن الحاس

 يقوم الميّسر بتنفيذ لعبة عّد النقاط]١[ )لتقديم نظام العّد الثنائي( 
 يوضــح الميّســر أن نظــام األعــداد الثنائــي الــذي تعرفنــا عليــه فــي اللعبــة هــو 
مثــال للنظــام العربــي لتمثيــل األعــداد، وأننــا فــي هــذا النظــام الثنائــي اســتخدمنا 
ــن( فقــط ال  ــن )رمزي ــى اســتخدام رقمي ــا إل ــي احتجن ــان كأســاس وبالتال العــدد اثن

غيــر وهمــا "١" لنعبــر عــن العــدد واحــد و "0" لنعبــر عــن العــدد صفــر. 
 يســأل الميّســر عمــا يميــز العــدد اثنــان عــن باقــي األعــداد، وهــل يمكــن أن 

نبنــي نظــم أعــداد علــى أٌســس أخــرى غيــر العــدد اثنــان. 
 يوضــح الميّســر أنــه ال يوجــد مــا يميــز العــدد اثنــان وأننــا نســتطيع بنــاء نظــام 

أعــداد بنــاء علــى أي عــدد نختــاره. 
 يســأل الميّســر إذا كان أي مــن الطــالب يعــرف أي مثــال آخــر لنظــام عــدد غيــر 

النظــام الثنائــي، ومــا هــو أســاس هــذا النظــام. 
 يســتمع الميّســر إلــى إجابــات الطــالب ثــم يوضــح أن نظــام األعــداد الــذي 
ــم  ــر لنظ ــال آخ ــو مث ــة ه ــا اليومي ــي حياتن ــتخدمه ف ــة ونس ــي المدرس ــه ف نتعلم
األعــداد المبنيــة علــى النظــام العربــي لتمثيــل األعــداد وأن أســاس هــذا النظــام 

هــو العــدد عشــرة. 

 يشــرح الميّســر أُســس النظــام العربــي لتمثيــل األعــداد بالتطبيــق علــى 
النظــام العشــري. 

 يشــير الميّســر إلــى أننــا تعلمنــا فــي اللعبــة الســابقة أن النظــام الثنائــي يتبــع 
نفــس القواعــد الســابق شــرحها ويســتعرض ذلــك بتطبيــق القواعــد عمليًــا علــى رقم 

بالنظــام الثنائــي أمــام الطــالب. 
 يكتــب الميّســر بعــض األعــداد بأنظمــة أعــداد مختلفــة )النظــام الخماســي، 
النظــام الثمانــي، إلــخ...( ويطلــب مــن الطــالب تحديــد القيمــة المكافئــة لــكل عــدد. 
 يراجــع الميّســر علــى النتائــج التــي توصــل لهــا الطــالب ويســاعد مــن لــم يتمكــن 
مــن الوصــول للقيــم الصحيحــة فــي التعــرف علــى أســباب ذلــك وحســاب القيــم 

الصحيحــة. 
 يشــير الميّســر إلــى أننــا نســتطيع بنــاء نظــم أعــداد ألســس أكبــر مــن الرقــم 

عشــرة، و يطلــب مــن الطــالب كتابــة العــدد ٢9 بالنظــام الستعشــري. 
 يســأل الميّســر الطــالب عــن مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج وإذا كانــت قــد واجهتهــم 

بعــض الصعوبــات. 
 يســتمع الميّســر إلــى ردودهــم ويوضــح أن تمثيــل الرقــم ٢9 يحتــاج إلــى رمــز 

يمثــل العــدد ١3 وأن األرقــام مــن "0" إلــى "9" ال تشــتمل علــى مثــل هــذا الرمــز. 
 يوضــح الميّســر أن الــدارج هــو اســتخدام الحــرف "a" كرمــز يعبــر عــن العــدد 
١0 واســتخدام الحــرف "b" كرمــز يعبــر عــن العــدد ١١ واســتخدام الحــرف "c" كرمــز 

يعبــر عــن العــدد ١٢وهكــذا دواليــك. 
 يســأل الميّســر الطــالب أي نظــم األعــداد الســابقة هــو األمثــل لالســتخدام 

فــي الحاســوب ولمــاذا. 
ــو  ــي ه ــام الثنائ ــح أن النظ ــم ويوض ــي إجاباته ــالب ف ــر الط ــش الميّس  يناق
النظــام األمثــل لالســتخدام فــي الحواســيب نظــرًا ألنهــا تتكــون مــن دوائــر منطقيــة 
ــي ال تســتطيع  ــة أو عــدم وجودهــا، وبالتال ال تتعامــل إال مــع وجــود إشــارة كهربي
أن تعبــر إال عــن رمزيــن اثنيــن يمكــن أن نرمــز بهمــا للرقميــن "١" و "0". و بالتالــي ال 

يســتطيع الحاســوب التعامــل إال مــع هذيــن الرقميــن. 
ــر أعــداد نســتطيع تمثيلهــا   يســأل الميّســر الطــالب عــن مــا هــو أصغــر وأكب

فــي بايــت واحــدة. 
 يعطي الميّســر وقتًا للطالب لحســاب اإلجابة ويراجع معهم ما توصلوا إليه. 

 يشــير الميّســر إلــى أننــا نكــون بهــذا قــد تعرفنــا علــى نظــم األعــداد المختلفــة 
وكيفيــة تمثيــل األعــداد فــي الحاســوب باســتخدام النظــام الثنائــي.

مقدمـــة:

نظـــم العـّد: 
األساسات واألسس

تتابع الجلسة: 
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 ينــوه الميّســر إلــى أننــا بعــد أن تعلمنــا كيفيــة تمثيــل األعــداد علــى الحاســوب، 
ســنتعلم اآلن كيفيــة تمثيــل الحــروف وذلــك عــن طريــق لعبة. 

  لعــب لعبــة تبــادل رســائل بجــدول المحــارف لتبيــان تمثيــل المحــارف 

 .)strings(والسالســل
ــل  ــز قياســية لتمثي ــى أن الحاســوب يســتخدم جــداول ترمي  يشــير الميّســر إل
ــا  ــة، كم ــي اللعب ــناها ف ــي مارس ــة الت ــس الطريق ــداد بنف ــتخدام أع ــارف باس المح
يوضــح أننــا تعلمنــا فيمــا ســلف كيفيــة تمثيــل األعــداد فــي الحاســوب باســتخدام 
النظــام الثنائــي وباســتخدام هاتيــن الطريقتيــن ســويًا يصبــح الحاســوب قــادًرا علــى 

التعامــل مــع المحــارف. 
 ISO/IEC وجداول ASCII يوضح الميّسر أن جداول ترميز المحارف القياسية 

8859 المختلفة هي من الجداول األكثر استعمااًل في الحواسيب الحديثة. 
 يشير الميّسر أننا بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية تمثيل المحارف في الحاسوب.

المعاينة: تحويل الدالة المستمرة إلى سلمية، والتناظري إلى رقمي
ــجيل  ــتماع للتس ــم االس ــة( ث لة للعين ــجَّ ــات المس ــدد البت ــة )ع ــم العيّن ــر حج  تغيي

ــوت.  ــة الص ــي نوعي ــرق ف ــة الف لمالحظ
)quantization( شرح مفهوم التكميم 

عينة أصغر 

عينة أكبر 

 شــرح مفهــوم الموجــات الصوتيــة بطريقة اســتخدام برمجية أوسكيلوســكوب 
)مثــل xoscope( لمالحظــة شــكل الموجــات فــي مرقاب. 

 Audacity  فتــح ملــف تســجيل موســيقي فــي برمجيــة تحريــر الصــوت 
واالســتماع إلىهــا، ثــم تخفيــض معــّدل المعاينــة )sampling( واالســتماع إليهــا 

مجــدًدا لمالحظــة الفــرق فــي نوعيــة الصــوت. 
 شرح مفهوم المعاينة 

ترميز املحــــارف:

 بحث عن كيفية تحويل األعداد من النظام العشري إلى النظام الثنائي. 
 بحث عن كيفية تحويل األعداد من النظام العشري إلى أي نظام أعداد آخر. 

 تحويل بعض األعداد من النظام العشري إلى النظام الثالثي وبالعكس. 
 تحويل بعض األعداد من النظام العشري إلى النظام الستعشري وبالعكس.

 بناء على وصف تمرين عّد النقاط من
 http://csunplugged.org/binary-numbers/#Count_the_Dots 

 CC:By-NC-SA برخصة

قـراءات وتدريبـــات 
إضــافيـــة:

مراجــــــع:

ترميز الصـــوت:
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 ترميز الصورة والفيديو )الصورة المتحركة(

 مهارات و معارف مطلوبة:
• العّد 

• مقارنة األعداد 
• ضرب األعداد 

• القراءة والكتابة

 األهداف المشمولة: 
•  فهم كيفية تمثيل البيانات في الحاسوب.

 لعبة الرسم بالموزايكو إليصال مفهوم الصورة النقطية المؤلفة من عنصورات. 
 فتح ملف صورة نقطية في محرر رسوميات )GIMP أو Krita( وتكبير المنظور 

وصواًل إلى ظهور العنصورات المفردة ومالحظة عالقتها بالصورة الكلية.

ترميز الصـــور:

 توضيــح ترميــز العيّنــة اللونيــة، أي ترميــز ألــوان العنصــورة بالمكونــات اللونيــة 
 .GPick رجــب(، باســتعراض ذلــك فــي معايــن ألــوان مثــل( RGB الثالثــة

 اإلشــارة إلــى وجــود نماذج\نظــم لونيــة حاســوبية وطباعيــة مختلفــة، وتســمية 
بعضهــا مثــل CMYK و HSL ومالحظــة العالقــة بينهــا بتغييــر معامــالت أحدهــا 

ــات.  ــي اآلخري ــرات ف ــة التغي ومالحظ
 يمكن هنا لعب لعبة لعبة مزج الضوء.

ترميز األلـــوان:

 توضيح أن الفيديو هو تتابع الصور عبر الزمن. 
ــن  ــلة م ــن سلس ــر م ــك قصي ــم تحري ــل فل ــتخدام أداة Stopmotion لعم  اس

ــة. ــاع مختلف ــي أوض ــن ف ــة للمتدربي ــة الملتقط ــور الفوتوغرافي الص

ترميز الفيديــو:

تتابع الجلسة: 
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 الخوارزمّيات

 مهارات و معارف مطلوبة:
• يقــدم الميّســر مفهــوم الخوارزميــة للمتدربيــن علــى أنــه مجموعــة مــن الخطــوات التــي 
ــا  تتــم بترتيــب محــدد لتحقيــق هــدف مــا، مــع توضيــح شــيوع هــذا المفهــوم فــي حياتن

العمليــة عــن طريــق أمثلــة مثــل إعــداد وجبــة طعــام أو بنــاء مكتبــة مــن الخشــب. 

• يوضــح الميّســر أن الخوارزميــة تعبــر عــن خطــوات تحقيــق هدف مــا، وال يشــترط أن تكتب 
بشــكل معيــن، بــل يمكــن أن نعبــر عــن هــذه الخطــوات بــأي طريقــة نراهــا مناســبة، أمــا 
البرنامــج الحاســوبي فهــو مجموعــة أوامــر بلغــة معينــة تهــدف إلــى تنفيــذ هــذه الخطــوات، 
أي أن البرنامــج الحاســوبي يهــدف إلــى تنفيــذ خوارزميــة. ويالحــظ أنــه يمكــن كتابــة برامــج 

عديــدة وبلغــات مختلفــة لتنفيــذ نفــس الخوارزميــة.

 األهداف المشمولة: 
• فهم أساسيات الخوارزميات. 

• فهم ماهية ترتيب البيانات. 7273
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 في أساسيات البرمجة 1

 هــذه الجلســة هــي أولــى جلســات تعليــم البرمجــة. وتهــدف هــذه الجلســات فــي 
مجملهــا إلــى تمكيــن الطــالب مــن اســتخدام األدوات األساســية الالزمــة تحويــل أفكارهــم 

ومــا يبتكرونــه مــن خوارزميــات إلــى برمجيــات صالحــة لالســتخدام.

ــج  ــة البرام ــات كتاب ــة Python وبيئ ــذات لغ ــة، وبال ــات البرمج ــذه األدوات لغ ــمل ه تش
والمترجمــات والمفســرات )Compilers and Interpreters(. وتعــد هــذه الجلســات حجــر 
األســاس الــالزم لتنفيــذ وتجربــة الخوارزميــات بشــكل عملــي علــى الحاســوب، علــى هــذا، 
ــرح  ــم و ش ــي تقدي ــدء ف ــل الب ــات قب ــذه الجلس ــن ه ــي م ــا يكف ــن م ــم تضمي ــب أن يت يج

ــها. ــات وأسس الخوارزمي

وتبــدأ هــذه الجلســة بمراجعــة والتأكيــد علــى نمــوذج عمــل البرمجيــات الحاســوبية، ثــم 
ــى أن  ــد عل ــع التأكي ــة م ــة اآلل ــا بلغ ــتوى ومقابلته ــة المس ــات العالي ــف اللغ ــا بتعري تتبعه
ــة  ــدم الجلس ــذا، تق ــد ه ــن. بع ــي الحالتي ــد ف ــوبية واح ــات الحاس ــل البرمجي ــوذج عم نم
أوليــات كتابــة برنامــج بلغــة Pyhton وتوجــه الطــالب نحــو كتابــة برنامجهــم األول بشــكل 

ــج باســتخدام المفســر. ــذا البرنام ــذ ه ــي وتنفي عمل

ــتخدم  ــيطة تس ــة بس ــج خطي ــة برام ــي كتاب ــاعدتهم ف ــالب ومس ــه الط ــك توجي ــو ذل يتل
تنويعــات مختلفــة للدالــة print، بحيــث تســتخدم الدالــة للقيــام بعمليــات حســابية 
ــح  ــع النصــوص بشــكل بســيط. ويســتخدم الميّســر هــذه التنويعــات لتوضي والتعامــل م
ــة  ــط بكيفي ــع الرب ــع النصــوص م ــه م ــام وتعامل ــع األرق ــل الحاســوب م ــن تعام الفــرق بي
ــا  ــالب. كم ــا الط ــرض له ــبق أن تع ــي س ــوب والت ــي الحاس ــارف ف ــداد والمح ــل األع تمثي
ــذ المفســر للبرامــج  ــة تنفي ــن كيفي ــى التناظــر بي ــد عل تســتخدم تلــك البرامــج أيًضــا للتأكي

ــرحه. ــابق ش ــل الس ــوذج العم ــتوى ونم ــة المس ــات عالي ــة باللغ المكتوب

كمــا تعــرض الجلســة أيًضــا مــن خــالل األمثلــة لمفهــوم أولويــات تنفيــذ العمليات الحســابية 
)precedence( واســتخدام األقــواس لتغيير هــذه األولويات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف الجلســة )وكل جلســات البرمجــة( إلــى غــرس ثقافــة التعــاون 

واالســتفادة مــن آراء اآلخريــن وتقبــل النقــد عــن طريــق الحــرص علــى أن يقــوم الطــالب 
بالعمــل كثنائيــات فــي كتابــة البرامــج بحيــث يقــوم أحــد الطــالب بالكتابــة ويقــوم اآلخــر 

ــا. بمراجعــة الكــود المكتــوب، علــى أن يتبــادال األدوار الحًق

موجز الجلسة:
 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.

 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١0 سنوات إلى ١5 سنة.
 مهارات و معارف متوقعة من المتدربين:

• القراءة والكتابة. 
• اتباع التعليمات. 

• الحساب )العد والجمع والطرح(. 
• استخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية.

• كيفية تمثيل األرقام والمحارف في الحاسوب.
• مفهوم الملفات واألدلة والمسارات واستخداماتهم.

•  استخدام المتصفح ومحركات البحث.

 األهداف المعرفية والمهارية المستهدفة: 
• نموذج عمل الحاسوب. 

• الحواسيب بأشكالها المختلفة.
• دور التجريد في تصميم وعمل الحاسوب واستخدامه. 

• مقدمة إلى النمذجة والمحاكاة.

 غرس و تأصيل القيم التالية:
• الفضول العلمي

• السعي إلى المعرفة
• اإلبداع

• التعاون
• التعلم من خبرات وتجارب اآلخرين

• تقبل النقد

األثر القيمي
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 مقّومات البرمجة.
 فهم ماهية البرمجة ولغات البرمجة.

فهم العناصر العامة للغات البرمجة وصفاتها.
 القدرة على إدارة الكود المصدري وتنظيم ملفاته.

 القــدرة علــى اســتخدام مفّســر أو مترجــم اللغــة المختــارة لمعالجــة ملفــات الكــود 
المصدريــة وإخــراج نتائــج، علــى ســطر األوامــر أو فــي بيئــة تطويــر متكاملــة.

 تأليف برنامج حاسوبي.
 القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج واكتشاف البّقات.

.Python كتابة برمجية خطية بسيطة باستخدام لغة •
• تشغيل البرمجية باستخدام مفسر Pyhton من على سطر األوامر.

. Python اختبار البرمجية واكتشاف األخطاء البسيطة في بناء األوامر البرمجية للغة •
• وصف كيفية تنفيذ الحاسوب لبرامج بلغة اآللة.

• تحديد الفروق بين لغة اآللة واللغات عالية المستوى.
• شرح أثر نموذج عمل الحاسوب على كيفية تنفيذ البرامج المكتوبة باللغات عالية المستوى.

• شرح دور المفسر والمترجم في تنفيذ البرمجيات المكتوبة بلغات عالية المستوى.
• تعريف البيانات العددية والبيانات النصية كنوعين من األنواع الرئيسية للبيانات   

التي يتعامل معها الحاسوب، والتعرف عليهما وتوضيح ما بينهما من فروق.

النتائج المتوقعة

موضوعات الجلسة

ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج.
• جهاز عرض بيانات.

• اتصال باإلنترنت.
.)Flip Chart( لوحة كتابة •

وسائل تعليمية مطلوبة

 يهــدف هــذا القســم الفرعــي إلــى إثــارة فضــول الطــالب وتحفيزهــم لتعلــم 
ــات  ــق برمجي ــن طري ــذه غ ــن تنفي ــا يمك ــور لم ــم تص ــالل إعطاءه ــن خ ــة م البرمج
ــم  ــدى الطــالب لتعل ــى كســر أي حواجــز نفســية ل ــا يهــدف القســم إل بســيطة. كم

ــن. ــا لمتخصصي ــة واحتياجه ــة البرمج ــن صعوب ــاع ع ــا يش ــبب م ــة بس البرمج

1- ينوه الميّسر إلى أن هذه الجلسة هي أول جلسات تعلم البرمجة.
2- يســأل الميّســر الطلبــة عــن ماهيــة البرمجــة ويناقــش إجاباتهــم وصــواًل إلــى بنــاء 

فهــم مبســط عــن ماهيــة البرمجــة.
ــة  ــع لغ ــرة م ــدة turtle المتوف ــتخدم وح ــات تس ــة لبرمجي ــر أمثل ــرض الميّس 3- يع

ــوقة. ــوم مش ــكال ورس ــم أش ــي رس pyhton ف

4- يقوم الميّسر بتشغيل هذه البرامج إلظهار مخرجات هذه البرامج.
5- يقوم الميّسر بتعديالت بسيطة على البرامج بحيث تٌَغيّر المخرجات المتوقعة.

6- يعيد الميّسر تشغيل البرامج ويستعرض المخرجات الجديدة.
7- يشير الميّسر إلى مدى سهولة تنفيذ وتعديل هذه الرسوم عن طريق البرمجة.

8- يوضــح الميّســر للطــالب أنهــم ســيكونون قادريــن علــى كتابــة برمجيــات مماثلــة 
بعــد عــدد صغيــر مــن الجلســات.

ــى  ــيطة عل ــارة بس ــة عب ــوم بطباع ــج يق ــالب برنام ــى الط ــر عل ــرض الميّس  يع
ــو  ــا ه ــاًل عم ــج نق ــة البرنام ــوص وكتاب ــرر نص ــح مح ــم فت ــب منه ــم يطل ــة ث الشاش

ــو. ــاره ه ــم يخت ــف بأس ــظ المل ــم وحف ــروض أمامه مع
 يعــرض الميّســر كيفيــة تشــغيل البرنامــج باســتخدام مفســر python مــن ســطر 
األوامــر ثــم يطلــب مــن الطــالب تشــغيل البرامــج التــي كتبوهــا ويســاعدهم فــي حل 

أي مشــاكل يواجهونهــا، مــع شــرح أســباب هــذه المشــاكل.
 يشــرح الميّســر مكونــات البرنامــج ويشــير إلــى أن هــذا البرنامــج مكتــوب بلغــة 

python ويوضــح كيــف اســتخدمنا مفســر python لتشــغيله.

 يسأل الميّسر الطلبة إن كان الحاسوب قادرًا على فهم وتنفيذ البرنامج السابق.
ــادر  ــر ق ــوب غي ــح أن الحاس ــم ويوض ــي إجاباته ــالب ف ــر الط ــش الميّس  يناق
علــى فهــم وتنفيــذ هــذا البرنامــج ألنــه ال يســتطيع فهــم والتعامــل مــع أوامــر إال 
ــا لمــا تعلمــوه فــي مــا  األوامــر المكتوبــة بلغــة اآللــة بالنظــام الثنائــي وذلــك طبًق

ســلف مــن الجلســات.
ــة التــي اســتطاع بهــا الحاســوب أن ينفــذ   يســأل الميّســر الطــالب عــن الكيفي

األمــر المكتــوب فــي البرنامــج.

مقدمـــة:

كتابــة و تشغيل 
الربنامـــج األول:

مقدمة إىل فكـرة 
لغات الربمجــــة 
عاليـة املــستوى 
وكيفيـــــة تنفيـذ 

برامجهـــــا:

تتابع الجلسة: 
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ــذ  ــتطيع تنفي ــى نس ــا حت ــح أنن ــم ويوض ــي آراءه ــالب ف ــر الط ــش الميّس  يناق
األمــر فإننــا احتجنــا لمــا يحــول هــذا األمــر مــن لغــة python عاليــة المســتوى والتــي 
نســتطيع نحــن البشــر التعامــل معهــا إلــى لغــة اآللــة والتــي يصعــب علينــا فهمهــا 

والتعامــل معهــا.
 يوضــح الميّســر أن مفســر python والــذي اســتخدمناه مــن ســطر األوامــر هــو 

الــذي قــام بهــذا التحويــل.
ــاه فــي محــرر النصــوص  ــذي كتبن ــى أن البرنامــج بشــكله ال ــر إل  يشــير الميّس

ــه المصــدر أو الكــود المصــدري. هــو مــا يطلــق علي
 يشــرح الميّســر فكــرة المفســرات والمترجمــات ويوضــح مــا بينهــم مــن فروق، 
كمــا يشــير إلــى بعــض مميــزات وعيــوب كل مــن الطريقتيــن فــي تحويــل البرامــج 

إلــى لغــة اآللــة.
 يســأل الميّســر الطــالب إن كان أي منهــم يعــرف أســماء لغــات برمجــة أخــرى 

بخــالف لغــة python التــي اســتخدمناها.
 يستمع الميّسر إلى إجابات الطالب ويناقشهم فيها و يعرض عليهم أسماء العديد 

من لغات البرمجة ويوضح أي منها يستخدم مفسر وأي منها يستخدم مترجم.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب البحــث علــى اإلنترنــت عــن أســماء لغــات برمجــة 
أخــرى ومحاولــة التعــرف علــى مــا إن كانــت تســتخدم مفســر أم مترجــم ومشــاركة 

هــذه المعلومــات مــع باقــي الطــالب.

 ١- يســأل الميّســر الطــالب عــن كيفــة قيــام الحاســوب بتنفيــذ البرامــج المكونــة مــن 
أوامــر مكتوبــة بلغــة اآللــة طبًقــا لمــا تعلمــوه فــي الجلســات الســالفة.

٢- يستمع الميّسر إلجابات الطالب ويراجع معهم نموذج عمل الحاسوب.
3- يطلــب الميّســر مــن الطــالب اســتخدام محــرر النصــوص لفتــح ملــف البرنامــج 
ــارات  ــض العب ــة بع ــر لطابع ــع أوام ــة بض ــة وإضاف ــي أول الجلس ــوه ف ــذي كتب ال

ــف. ــم حفــظ المل ــة ث اإلضافي
ــا  ــر python كم ــتخدام مفس ــف باس ــغيل المل ــالب تش ــن الط ــر م ــب الميّس 4- يطل

تعلمــوا ســلًفا فــي هــذه الجلســة.
5- يراجــع الميّســر مــع الطــالب ويتأكــد مــن نجاحهــم فــي تنفيــذ مــا طلبــه  ويســاعد 
مــن يواجــه صعوبــة أو مشــكلة فــي التنفيــذ فــي فهــم أســباب هــذه الصعوبــة أو 

المشــكلة وحلهــا.
6- يطلــب الميّســر مــن الطــالب مالحظــة أن العبــارات ظهــرت علــى الشاشــة بنفــس 

ترتيــب األوامــر فــي البرنامــج.
٧- يشــير الميّســر إلــى التشــابه بيــن تنفيــذ أوامــر لغــة اآللــة بالترتيــب كمــا تعلمــوا 
فــي نمــوذج عمــل الحاســوب وتنفيــذ األوامــر التــي كتبوهــا فــي برنامجهــم بالترتيب.

ــر أن المفســر يقــوم بقــراءة ســطور الكــود المصــدري بالترتيــب  8- يوضــح الميّس
وتحويــل كل منهــا إلــى أوامــر عديــدة بلغــة اآللــة ثــم تنفيــذ هــذه األوامــر بالترتيب، 

وأن هــذا مــا يحــدث مــا لــم يحــدث مــا يغيــر ترتيــب التنفيــذ.
9- يؤكــد الميّســر علــى وجــود تناظــر مــا بيــن ترتيــب تنفيــذ أوامــر الكــود المصــدري 

وترتيــب تنفيــذ أوامــر لغــة اآللــة.

الربــط مــا بيـــن 
منــــوذج عمــــل 
الحاسوب وكيفيـة 
تنفيـذ الربامـــج:

 print ودالــة python ١- يوضــح الميّســر للطــالب أننــا نســتطيع أن نســتخدم لغــة 
فــي القيــام بعمليــات حســابية

٢- يفتــح الميّســر البرنامــج الســابق ويضيــف ســطر يســتخدم دالــة print فــي القيام 
بعمليــة حســابية بســيطة )جمــع، طــرح، إلــخ...( ثــم يقــوم بتشــغيل البرنامج.

ــة مجموعــة مــن  3- يطلــب الميّســر مــن الطــالب إعــادة فتــح ملــف البرنامــج وكتاب
األســطر تســتخدم دالــة print للقيــام بعمليــات حســابية مختلفــة ثــم إعــادة 
تشــغيل البرنامــج، ويســاعدهم فــي كتابــة هــذه الســطور وحــل مــا يواجههــم مــن 
ــات  ــر عــن العملي ــي التعبي ــة المســتخدمة ف ــح الرمــوز المختلف مشــاكل مــع توضي

ــوب. ــي الحاس ــابية ف الحس
4- يعــرض الميّســر علــى الطــالب مســألة حســابية مركبــة مــن خــالل قصــة بحيــث 
ــا باســتخدام  ــب منهــم حله ــات الجمــع والضــرب ويطل ــن عملي ــب المــزج بي تتطل
مــا تعلمــوه مــن عمليــات حســابية باســتخدام لغــة python علــى الحاســوب. 
ــا مــن بيــع الجبــن وثالثــة  علــى ســبيل المثــال، تاجــر يكســب ســبعة جنيهــات يوميً
ــا مــن بيــع الزيتــون، فكــم سيكســب مــن بيــع الجبــن والزيتــون فــي  جنيهــات يوميً

ــر القــادم؟ شــهر فبراي
5- يراجــع الميّســر حلــول الطــالب ويوضــح لهــم أن المفســر يقــوم بتنفيــذ عمليــات 
ــابية  ــة الحس ــة العملي ــوا بكتاب ــإذا قام ــه، ف ــع، وعلي ــات الجم ــل عملي ــرب قب الض

ــى نتيجــة خطــأ. ــي ٧+3*٢8 ســيحصلون عل كاآلت
ــة  ــات تنفيــذ العمليــات الحســابية، ويدعــو الطــالب لتجرب 6- يشــرح الميّســر أولوي
بنــاء صيــغ حســابية مركبــة تســتخدم مختلــف العمليــات الحســابية و توقــع نتائجهــا 

بنــاء علــى أولويــة تنفيــذ العمليــات الحســابية.
ــذ  ــب الطبيعــي لتنفي ــواس لتجــاوز الترتي ــة اســتخدام األق ــر كيفي ٧- يشــرح الميّس

ــات. العملي
ــن  ــا عليهــم م ــي عرضه ــألة الت ــل المس ــالزم لح ــر ال ــة األم ــر كتاب ــب الميّس 8- يطل
خــالل القصــة باســتخدام األقــواس للوصــول للنتيجــة الصحيحــة ويســاعدهم فــي 

حــل مــا يســتعصي عليهــم حتــى يتأكــد مــن نجاحهــم جميًعــا فــي ذلــك.
9- يشــير الميّســر أننــا بهــذا نكــون قادريــن علــى إجــراء أي عمليــات حســابية واختيــار 

الترتيــب الصحيــح للقيــام بهــذه العمليات.

أسـتخدام الربنامج 
يف القيام بعمليات 

حســـابية:
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 ١- يطلــب الميّســر مــن الطــالب إجــراء عمليــة جمــع لنصيــن، يحتــوي كل منهما 
علــى عــدد ومالحظــة النتيجــة )أي أن األرقــام مكتوبــة بيــن عالمــات تنصيص(.

ــم  ــم يق ــوب ل ــي أن الحاس ــبب ف ــي الس ــم ف ــن رأيه ــالب ع ــر الط ــأل الميّس ٢- يس
ــر. ــوار اآلخ ــم كل بج ــل عرضه ــام، ب ــع األرق بجم

ــالب،  ــن الط ــة أي م ــى إجاب ــد عل ــة أو يؤك ــة الصحيح ــرض اإلجاب ــدون أن يع 3- ب
يطلــب الميّســر مــن الطــالب إعــادة التجربــة بعــد رفــع عالمــات التنصيــص 

ومالحظــة النتيجــة.
4- يشــير الميّســر أن رفــع عالمــات التنصيــص جعــل مفســر python يقــوم بالعملية 

الحســابية كمــا توقعنا.
ــام  ــة األرق ــن كتاب ــى بي ــي المعن ــرق ف ــي الف ــالب ف ــن رأي الط ــر ع ــأل الميّس 5- يس

ــا. ــص أو بدونه ــات تنصي بعالم
6- يناقــش الطــالب فــي إجاباتهــم ويشــرح أن عالمــات التنصيــص تشــير أن مــا بينهــا 
هــو نــص يتكــون مــن محــارف يجــب أن تحفــظ علــى شــكلها بــدون محاولــة فهمهــا، 
ــى هــذا  ــي يتعامــل معهــا المفســر عل ــت تتكــون مــن أرقــام، وبالتال ــى وإن كان حت
ــم  ــاول فه ــر يح ــإن المفس ــص ف ــات التنصي ــتخدم عالم ــم نس ــا إن ل ــاس. أم األس
معنــي هــذه المحــارف وبالتالــي يعــرف أنهــا أعــداد ويعاملهــا علــى هــذا األســاس.

٧- يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة جمــع نصــوص مختلفــة وضــرب عــدد فــي 
نــص، ويوضــح مــن خــالل التجــارب معنــى هــذه العمليــات.

8- يوضــح الميّســر أن البيانــات الرقميــة والبيانــات النصيــة همــا نوعيــن مــن األنــواع 
األساســية للبيانــات التــي يســتطيع الحاســوب التعامــل معهــا، ويشــير إلــى أن 
ــف،  ــا بشــكل مختل ــا عــن اآلخــر ويتعامــل مــع كل منهم ــز كل منهم الحاســوب يمي
ــي  ــات ف ــل البيان ــن تمثي ــلًفا م ــوه س ــا تعلم ــع م ــط م ــا بالرب ــرق بينهم ــرح الف ويش

ــوب. الحاس
9- يشــير الميّســر إلــى أننــا بهــذا نكــون تعلمنــا نوعيــن مــن األنــواع األساســية 

للبيانــات وكيفيــة التفرقــة بينهمــا وكيــف يتعامــل الحاســوب مــع كل منهمــا.

البيانـات العدديـة 
والبيانات النصيـة:

 - يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتابــة أهــم مــا تعلمــه فــي هــذه الجلســة على 
ورقــة ويقــوم بجمــع هــذه األوراق منهــم لتقييــم مدى اســتفادتهم من الجلســة.

٢- يبين الميّسر إلى أننا تعرضنا في هذه الجلسة للموضوعات اآلتية:
* اللغات عالية المستوى وما بينها وبين لغة اآللة من فروق

* ما هو المترجم وما هو المفسر وما الفروق بينهما
* أسماء بعض لغات البرمجة عالية المستوى

python كتابة برنامج بسيط بلغة *
* استخدام دالة print في طباعة رسائل على الشاشة.

* التناظــر بيــن كيفيــة تنفيــذ المفســر لبرنامــج بلغــة pyhton ونمــوذج عمــل 
الحاســوب

* القيــام بعمليــات حســابية باســتخدام لغــة python، وفهــم أولويــة تنفيــذ هــذه 

خامتــــة:

ــا  ــواس عندم ــتخدام األق ــات باس ــذه العملي ــذ ه ــب تنفي ــر ترتي ــات وتغيي العملي
ــك. ــاج لذل نحت

* نوعين من األنواع األساسية للبيانات التي يتعامل معها الحاسب
* كيفيــة التفرقــة بيــن النصــوص والبيانــات العدديــة وكيفيــة تعامــل الحاســوب مــع 

كل منهمــا.
3- يختم الميّسر الجلسة باإلجابة عن أي أسئلة في هذه الموضوعات

 ١- بحــث: التعــرف علــى أســماء لغــات برمجــة عاليــة المســتوى بخــالف مــا ذكــر 
فــي الجلســة واســتخدامات هــذه اللغــات وأســباب وجــود هــذا التنــوع فــي اللغــات 

ــتوى عالية المس
٢- بحــث: التعــرف علــى بعــض المصــادر الموجــودة علــى شــبكة اإلنترنــت لتعلــم 

 .pythonالبرمجــة وبعــض مصــادر تعلــم لغــة

قـراءات وتدريبـات 
إضافيـــة:
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• كتابــة برنامــج خطــي بســيط يســتخدم المتغيــرات لحفــظ والتعامــل مــع البيانــات العددية 
.Python والنصية باســتخدام لغــة

• استدعاء دوال لغة python لطلب وتلقي بيانات من المستخدم وحفظها في متغيرات.
.python استخدام العبارات الشرطية والمقارنات في برامج •

• تعريف البيانات البوليانية وشرح كيفية استخدامها وحفظها في متغيرات.
• استدعاء وسائل الكيانات النصية في لغة python في تحديد نوع البيانات.

• تشغيل البرنامج باستخدام مفسر pyhton من على سطر األوامر.
 Python اختبــار البرمجيــة واكتشــاف األخطــاء البســيطة فــي بنــاء األوامــر البرمجيــة للغــة •

أو فــي منطــق البرنامــج.

النتائج المتوقعة

 في أساسيات البرمجة 2

ــا تعلمــه الطــالب فــي أساســيات البرمجــة - جلســة ١  ــى م ــي هــذه الجلســة عل  تَبْن
فتبــدأ بتقديــم مفهــوم المتغيــرات ثــم تتلــوه بتقديــم كيفيــة تعريــف المتغيــرات وتعييــن 

.python قيمتهــا واســتخدامها فــي أوامــر لغــة

 تُتِْبــع الجلســة ذلــك بتقديــم مفاهيــم العبــارات الشــرطية والمقارنــات بيــن القيــم 
 .python ــة ــي لغ ــم ف ــذه المفاهي ــق ه ــة تطبي ــح كيفي ــر، وتوضي ــل األوام ــة وكت المختلف
كمــا تتيــح المســاحة للطــالب لتجربــة هــذه المفاهيــم بشــكل عملــي. وتســتخدم الجلســة 
األمثلــة العمليــة الســابقة فــي تقديــم مفهــوم البيانــات البوليانيــة كثالــث نــوع مــن األنــواع 

ــا. ــي حفظه ــرات ف ــتخدام المتغي ــة اس ــرض كيفي ــات وتع ــية للبيان األساس

ــي  ــا ف ــة حفظه ــتخدم وكيفي ــن المس ــات م ــب معلوم ــة طل ــك كيفي ــة كذل ــدم الجلس  تق
ــج. ــي البرنام ــتخدامها ف ــم اس ــا ث ــد نوعه ــرات وتحدي متغي

 كما تؤكد الجلسة على الفرق بين البيانات العددية والنصوص وتوضح كيفية التحويل 
النص إلى عدد إذا ما كان يتكون من محارف رقمية فقط ال غير.

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١٢ إلى ١5 سنة.

 مهارات و معارف متوقعة من المتدربين:
• القراءة والكتابة. 
• اتباع التعليمات. 

• الحساب )العد والجمع والطرح(.
• استخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية.

• كيفية تمثيل األرقام والمحارف في الحاسوب.
• مفهوم الملفات واألدلة والمسارات واستخداماتهم.
• مفهومي البيانات العددية والنصوص والفرق بينهما.

• القدرة على كتابة برنامج بسيط بلغة python وتشغيله باستخدام المفسر من سطر األوامر.

ــة #  ــداف التعليمي ــا /األه ــباب رقميً ــن الش ــروع تمكي ــبة لمش ــج الحوس ــار منه  إط
ــة. ــات البرمج مقّوم

 فهم العناصر العامة للغات البرمجة وصفاتها.
 القدرة على إدارة الكود المصدري وتنظيم ملفاته.

 القــدرة علــى اســتخدام مفّســر أو مترجــم اللغــة المختــارة لمعالجــة ملفــات الكــود 
المصدريــة وإخــراج نتائــج، علــى ســطر األوامــر أو فــي بيئــة تطويــر متكاملــة.

 إطــار منهــج الحوســبة لمشــروع تمكيــن الشــباب رقميًا/األهــداف التعليمية#تأليــف 
برنامــج حاســوبي

 القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج واكتشاف البّقات.

موضوعات الجلسة

غرس و تأصيل القيم التالية:
• الفضول العلمي

• السعي إلى المعرفة
• اإلبداع

• التعاون

األثر القيمي
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ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج.
• جهاز عرض بيانات.

• اتصال باإلنترنت.
.)Flip Chart( لوحة كتابة •

وسائل تعليمية مطلوبة
 يشــير الميّســر إلــى أن هــذه الجلســة تبنــي علــى مــا تعلمــه الطــالب ســلًفا بحيث 

تمكنهــم مــن بنــاء برامــج أكثــر تطــورًا مــن تلــك التــي كتبوهــا في الجلســة الســابقة .
 يوضــح الميّســر أن هــذه الجلســة ســتتعرض لموضوعــات ال غنــى عنها لبنــاء أي 

برنامــج حاســوبي وهي:
• المتغيرات وأنواعها وكيفية استخدامها.

• كيفية طلب بيانات من مستخدم البرنامج وكيفية حفظها والتعامل معها.
ــا  ــاء علــى شــروط محــددة أو طبًق ــاء برامــج تتصــرف بأشــكال مختلفــة بن • كيفيــة بن

ــة المســتخدم. لرغب
• كيفية المقارنة بين القيم المختلفة.

• ماهية البيانات البوليانية وأهميتها وكيفية استخدامها.
• كيفية التأكد من نوع البيانات التي أدخلها المستخدم.

 يوضــح الميّســر أننــا ســنتعرض لهــذه الموضوعــات مــن خــالل ألعــاب وتجــارب 
عمليــة على الحاســوب.

 يشــير الميّســر إلــى أننــا ســنبدأ الجلســة بلعــب لعبــة أيــن الكــرة ثــم يبــدأ فــي 
تنفيــذ اللعبــة.

 يشــير الميّســر إلــى أننــا ســنبدأ فــي تنفيــذ ما تعلمنــاه فــي اللعبة على الحاســوب 
python بشــكل عملي باســتخدام لغة

 يكتــب الميّســر برنامــج بســيط ينشــئ متغيريــن ويضــع فــي أحدهمــا رقــم وفــي 
اآلخــر نــص ثــم يســتدعي دالــة print لطباعــة قيمتيهمــا.

ــة برامــج مشــابهة ويســاعدهم فــي  ــة كتاب ــب الميّســر مــن الطــالب تجرب  يطل
ــه مــن مشــكالت. فهــم وحــل مــا يواجهون

ــج  ــي البرنام ــرات ف ــن المتغي ــابه بي ــه التش ــن أوج ــالب ع ــر الط ــأل الميّس  يس
الســابق والصنــدوق فــي اللعبــة، ويســتمع إلــى إجاباتهــم ويناقشــهم فيهــا ويوضــح 

ــة: مــن خــالل النقــاش النقــاط التالي
 مثلمــا كان لــكل صنــدوق فــي اللعبــة اســًما يميــزه، فــإن لــكل متغيــر فــي لغــة 
python اســًما يميــزه ونســتخدمه فــي اإلشــارة إلىــه فــي البرامــج، ويوضــح كذلــك أن 

اســم المتغيــر فــي لغــة python يجــب أن يتكــون مــن تركيبــة مــن الحــروف واألرقــام 
وعالمــة "_" مــع مراعــاة أال يبــدأ اســم المتغيــر برقــم ويســتعين بأســماء المتغيــرات 

المســتخدمة فــي البرنامــج للتوضيــح النقطــة الســابقة.
 اســتخدمت المتغيــرات فــي المثــال الســابق لحفــظ بيانــات نصية وأخــرى عددية 
بشــكل مشــابه الســتخدام الصنــدوق لحفــظ رقــم الكــوب التالــي فــي اللعبة، ويشــير 
كذلــك إلــى أن اســتخدام معامــل "=" )assignment operator( لحفــظ القيمــة فــي 

مقدمــة:

املتغيــرات:

تتابع الجلسة: 
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المتغيــر يماثــل وضــع الوريقــة التــي تحتــوي علــى رقم الكــوب التالــي فــي الصندوق.
قامــت دالــة print باالطــالع علــى قيمــة المتغيــر حتــى تســتطيع طباعتــه علــى الشاشــة 
ــدوق ليســتطيع التعــرف  ــة الموجــودة فــي الصن ــب بقــراءة الورق ــام الطال ــا ق مثلم

علــى رقــم الكــوب التالــي.
 يوضــح الميّســر كذلــك أن لــكل متغيــر نــوع هــو نفــس نــوع البيانــات المخزنــة 
فيــه، وأن مفســر لغــة python يحــدد نــوع المتغيــر )متغيــر نصــي أو عــددي أو غيــر 
ــة  ــات البرمج ــض لغ ــى أن بع ــير إل ــه. ويش ــة في ــة المحفوظ ــى القيم ــاء عل ــك( بن ذل

األخــرى تســتخدم طــرق مغايــرة لتحديــد نــوع المتغيــر.
 يوضــح الميّســر أن مفســر python يحــدد طريقــة تعاملــه مــع المتغيــر بناء على 
نوعــه، وبالتالــي ينفــذ عمليــات الجمــع والضــرب علــى المتغيــرات بطــرق مختلفة، كل 

ــب نوعه. حس
 يدعــو الميّســر الطــالب لتجربــة ذلــك عــن طريــق كتابــة برنامــج بســيط ينشــئ 
متغيريــن عددييــن ثــم يقــوم بطباعــة حاصــل جمــع هذيــن المتغيريــن، ويتبــع ذلــك 

بإنشــاء متغيريــن آخريــن نصييــن ويقــوم بطباعــة حاصــل جمــع هذيــن اآلخريــن.
ــوذج  ــم نم ــرض عليه ــم يع ــوب ث ــذ المطل ــي تنفي ــالب ف ــر الط ــاعد الميّس  يس

ــذه. ــة تنفي ــتعرض نتيج ــح ويس ــج صحي لبرنام
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب مقارنــة مــا كتبــوه بالبرنامــج المعــروض أمامهــم، 
ثــم يطلــب ممــن كتــب برنامجــه بشــكل مختلــف توضيــح االختالفــات ويناقشــه في ما 
كتبــه بحيــث يوضــح لباقــي الطــالب أســباب هــذه الفــروق وأثرهــا. إذا مــا اســتخدم 
ــذا  ــة ه ــة قيم ــام بطباع ــم ق ــع ث ــج الجم ــظ نات ــًدا لحف ــرًا جدي ــالب متغي ــد الط أح

المتغيــر الجديــد، يشــير الميّســر إلــى أنــه ســيقوم بشــرح هــذا الحــل الحًقــا.
 يعــرض الميّســر مثــااًل يقــوم بنســخ قيمــة متغيــر فــي متغيــر آخــر، ويســألهم 

عــن تصورهــم لمــا ســيقوم هــذا األمــر بفعلــه.
 يستمع الميّسر آلراء الطالب ويوضح معنى هذا األمر ثم يدعوهم لتجربة هذا.

 بعد نجاحهم في تجربة األمر السابق، يعرض الميّسر على الطالب أمر يقوم 
بعملية حسابية على متغير ثم يحفظ نتيجة العملية الحسابية في نفس المتغير.

 يســأل الميّســر عــن تصــور الطــالب لمــا ســيقوم هــذا األمــر بفعلــه ويناقشــهم 
ــراح  ــم القت ــره، ويدعوه ــر وأث ــذا األم ــذ ه ــم تنفي ــف يت ــح كي ــم ويوض ــي إجاباته ف

تنويعــات مختلفــة علــى هــذا األمــر وتجربتهــا.
 يشــير الميّســر إلــى أننــا قمنــا فــي هــذا التجــارب بتغييــر قيمــة المتغيــر مثلمــا 

كنــا نقــوم بتبديــل الورقــة الموجــودة فــي الصنــدوق فــي اللعبــة بأخــرى.
 يشــير الميّســر إلــى مــا كتبــه الطــالب ســلًفا مــن أوامــر لجمــع متغيريــن عدديــن 
و آخرييــن نصييــن وطباعــة ناتجــي الجمــع، ويســأل الطــالب إذا مــا كان فــي وســعهم 

اآلن تصــور حــل آخــر لهــذا المثــال.
ــاًل  ــم ح ــرض عليه ــم يع ــا ث ــهم فيه ــم ويناقش ــى إجاباته ــر إل ــتمع الميّس  يس

يســتخدم متغيــر ثالــث لحفــظ قيمــة جمــع المتغيريــن األوليــن، ثــم اســتدعاء دالــة 
ــر الثالــث. print لطباعــة قيمــة هــذا المتغي

 يشــير الميّســر إلــى انــه دائًمــا مــا يوجــد حلــول عديــدة ومتنوعــة لــكل مشــكلة، 
وأن مــن الطبيعــي اختــالف مــا ســيتوصلون لــه مــن حلــول ومــا ســيكتبونه مــن برامــج 

بعضهــا عــن بعــض.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب إضافــة أوامــر إلــى برنامجهــم تقــوم بحفــظ العدد 
ــة  ــم طباع ــداد ث ــظ األع ــي حف ــلًفا ف ــتخدموها س ــي اس ــرات الت ــد المتغي ــي أح 3 ف

حاصــل ضــرب هــذا المتغيــر فــي أحــد المتغيــرات النصيــة.
 يتأكد الميّسر من أن الطالب قاموا بكتابة البرنامج بشكل صحيح وأنهم مدركين 

لمعنى عملية ضرب عدد في نص والتي تم شرح معناها في الجلسة السابقة.
 يدعــو الميّســر الطــالب الســتخدام مــا تعلمــوه حتــى اآلن عــن المتغيــرات فــي 
حــل المثــال الــذي تعرضــوا لــه فــي الجلســة الســابقة )تاجــر يكســب ســبعة جنيهــات 
ــون، فكــم سيكســب  ــع الزيت ــا مــن بي ــة جنيهــات يوميً ــن وثالث ــع الجب ــا مــن بي يوميً
ــدون الحاجــة الســتخدام  ــادم؟( ب ــر الق ــون فــي شــهر فبراي ــن والزيت ــع الجب مــن بي
ــة  ــماء واضح ــار أس ــة اختي ــى أهمي ــد عل ــال ليؤك ــذا المث ــتخدم ه ــواس، ويس األق

المعنــى للمتغيــرات حتــى يصبــح البرنامــج أســهل فــي القــراءة والفهــم.
 يدعــو الميّســر الطــالب للتطــوع لتلخيــص مــا تعلمــوه عــن خــواص المتغيــرات 
وطــرق اســتخدامها، ويختــار أحــد المتطوعيــن ويســاعده ويتأكــد مــن ذكــر كافــة مــا 

تعرضــت لــه الجلســة مــن نقــاط.

 يشــير الميّســر أننــا قــد كتبنــا كل مــا تعاملنــا معــه مــن بيانــات حتــى اآلن فــي 
ــع  ــل م ــي التعام ــا ف ــا رغبن ــج كلم ــر البرنام ــك يســتدعي تغيي ــج، وأن ذل ــن البرنام مت
أرقــام أو نصــوص أخــرى. ويوضــح ذلــك مــن خــالل مــا تــم كتابتــه مــن أوامــر فــي 

ــة الســابقة. األمثل
ــى  ــه حت ــام ب ــج القي ــا ينبغــي للبرنام ــن رأيهــم فيم  يســأل الميّســر الطــالب ع
يمكننــا اســتخدامه فــي التعامــل مــع بيانــات مختلفــة بــدون الحاجــة إلــى تعديلــه فــي 

كل مــرة.
ــة هــي أن  ــى آراء الطــالب ويوضــح أن أحــد الطــرق الممكن  يســتمع الميّســر إل
نجعــل البرنامــج يبــدأ بســؤال المســتخدم عــن القيــم التــي يرغــب فــي أن يتعامــل 
البرنامــج معهــا، قبــل أن يقــوم بمــا هــو مطلــوب مــن عمليــات علــى هــذه القيــم.

يشــير الميّســر إلــى أننــا ســنتعلم اآلن كيــف يمكــن للبرنامــج أن يطلب من المســتخدم 
إدخــال بيانــات، وكيــف يقــوم بتخزينها والتعامــل معها.

 يعــرض الميّســر مثــااًل لبرنامــج يســتدعي دالــة input لطلــب بيــان مــن 
المســتخدم وتخزيــن هــذا البيــان فــي متغيــر، ثــم يقــوم بطباعــة قيمــة المتغيــر، 

ــج. ــذا البرنام ــذ ه ــن تنفي ــينتج ع ــا س ــي م ــم ف ــن رأيه ــألهم ع ويس

طلــب وتلقـــي 
الـبيانــات مــن 

املســتخدم:
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 يســتمع الميّســر إلــى آراء الطــالب ويوضــح مــن خــالل النقــاش مــا ســينتج عــن 
تنفيــذ هــذا األمــر.

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة اســتدعاء دالــة input لدعــوة المســتخدم 
إلدخــال اســمه ثــم طباعــة رســالة تحيــة بأســم المســتخدم علــى الشاشــة.

 يراجــع الميّســر مــا كتبــه الطــالب مــن برامــج ويســاعدهم فــي حل ما يســتعصي 
عليهــم حتــى يتأكــد مــن نجاحهــم جميًعا فــي تنفيــذ المطلوب.

 input باســتدعاء دالــة python يشــرح الميّســر أن فــي هــذا المثــال يقوم مفســر 
التــي تقــوم بطباعــة رســالة تدعــو المســتخدم إلدخــال بيــان ثــم تقــوم بإرجــاع هــذا 
البيــان فــي محلهــا فــي البرنامــج عند ضغــط المســتخدم علــى زر Enter. وبعــد انتهاء 
دالــة input مــن دورهــا يقــوم معامــل "=" بحفــظ القيمــة التــي أرجعتهــا فــي المتغيــر 

المســمى على يســار معامــل "=".
 يشــير الميّســر إلــى أن لغــة python تتيــح للمبرمــج أداة لتضميــن نــص فــي نص 

.%s آخــر أثنــاء الطباعة، ويســتعرض اســتخدام
 يطلب الميّسر من الطالب تجربة استخدام s% في حل المثال السابق.

 يلخــص الميّســر مــا تعــرض لــه هــذا القســم مــن معلومــات عــن دالــة input و 
s% ) أو قــد يدعــو أحــد الطــالب للقيــام بهــذا التلخيــص(

* هــذه األمثلــة تعتمــد علــى اســتخدام إصــدار 3.0 فمــا أحــدث مــن لغــة python. فــي 
اإلصــدارات األقــدم، تتصــرف دالــة input بشــكل مختلــف، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث 
ــزة  ــى األجه ــدث، عل ــدارة 3.0 أو أح ــر إص ــم تتواف ــج. إذا ل ــذ البرام ــي تنفي ــاء ف أخط
.input كبديــل لدالــة raw_input المســتخدمة، يوجــه الميّســر الطــالب الســتدعاء دالــة

 يبــدأ الميّســر هــذا القســم باإلشــارة إلــى أن دالــة input دائمــا مــا تقــوم بإرجــاع 
بيــان نصــي وبالتالــي يكــون المتغيــر المســتخدم لتخزيــن هــذا البيــان متغيــرًا نصيـًـا، 
ويطلــب مــن الطــالب التأكــد مــن ذلــك عــن طريــق تجربــة طباعــة حاصل ضــرب عدد 

فــي هــذا المتغير.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن رأيهــم فــي أنســب الطــرق ليتمكــن البرنامــج مــن 

القيــام بعمليــات حســابية علــى مــا يدخلــه المســتخدم مــن بيانــات.
 يســتمع الميّســر إلــى آراء الطــالب ويوضــح أن لغــة python تتيــح حلــول عــدة، 
ــا  ــى أنن ــر إل ــير الميّس ــة، ويش ــرى رقمي ــى أخ ــة إل ــات النصي ــول البيان ــة تح ــا دال منه

ــة. ــة اســتدعاء هــذه الدال ســنعرض اآلن كيفي
 يعــرض الميّســر علــى الطــالب نمــوذج الســتدعاء دالــة int لتحويــل نــص إلــى 

رقــم صحيــح ويشــرح لهــم كيــف تعمــل هــذا الدالــة.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب كتابــة برنامــج يســأل المســتخدم عــن ســنه، ثــم 
يبلغــه بعــدد الســنوات المتبقيــة لبلوغــه العشــرين مــن عمــره، ويســاعدهم فــي كتابة 

ــذ البرنامج. وتنفي

العبــارات الشــرطية 
واملقارنات والبيانات 

البوليانيــة:

ملحوظـــة:

ــا  ــا ادخــل المســتخدم حروفً ــا ســيحدث إذا م  يســأل الميّســر الطــالب عــن م
عوًضــا عــن عــدد ســنوات عمــره.

 يستمع الميّسر إلى إجاباتهم ثم يطلب منهم تجربة ذلك.
 يتأكــد الميّســر مــن حــدوث خطــأ فــي التنفيــذ عنــد جميــع الطــالب، ثــم يشــرح 

لهــم معنــي هــذا الخطأ.
 يوضــح الميّســر أن مفســر لغــة python والمفســرات والمترجمــات بشــكل عــام 
تحــاول أن تعطــي رســائل تفســر مــا واجهتــه مــن أخطــاء فــي البرامــج، إال أن هــذه 

الرســائل غالبًــا مــا تحتــاج مــن المبرمــج تحليلهــا لفهــم أســبابها.
 يوضــح الميّســر أن ســبب هــذا الخطــأ هــو أنــه ال توجــد طريقــة ُمعرّفــة للغــة 
python لتحويــل الحــروف إلــى أرقــام، وعليــه فــإن دالــة int لــم تســتطع القيــام بمــا 

هــو مطلــوب منهــا.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب محاولــة ابتكار طرق لحــل هذه المشــكلة، ويوضح 
مــن خــالل النقــاش أن أحــد الطــرق الممكنــة للحــل هــي أال نقــوم بتنفيــذ األمــر الذي 
يســتدعي دالــة int إال عنــد التحقــق مــن أن النــص الــذي ادخلــه المســتخدم يتكــون 
بشــكل حصــري مــن أرقــام، وال يحتــوي علــى محــارف أخــرى عوًضــا عــن األرقــام أو 

ــة إلىها. باإلضاف
ــه البرنامــج  ــذ كل مــا يحتوي ــى أن هــذا يتطلــب أال يتــم تنفي ــر إل  يشــير الميّس
مــن أوامــر بشــكل متوالــي كمــا تعلمنــا وشــهدنا فــي كل األمثلــة الســابقة، بــل أن يتــم 
تنفيــذ بعــض هــذه األوامــر فقــط فــي حالة تحقــق شــروط محــددة. ويؤكد الميّســر أن 
إمكانيــة اختيــار تنفيــذ األوامــر وعــدم تنفيذهــا بنــاء علــى تحقق شــروط محــددة هذه 

هــي مــن أهــم لبنــات بنــاء البرامــج ومــن أهــم عناصــر لغــات البرمجــة.
 يعــرض الميّســر علــى الطــالب مثــااًل لبرنامــج ينشــئ متغيــرًا نصيًــا ويســتخدم 
العبــارات الشــرطية ووســيلة isdigit المعرفــة علــى كيانــات النصــوص ودالــة int فــي 
تحويــل النــص إلــى عــدد فقــط إذا مــا كان يتكــون مــن أرقــام. ويتبــع ذلــك بإجــراء 
بعــض العمليــات الحســابية علــى نتيجــة هــذا التحويــل للتأكــد مــن أن المفســر قــادر 

علــى التعامــل مــع نتيجــة التحويــل كبيــان عــددي.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن رأيهــم لمــا ســيقوم هــذا المثــال بتنفيــذه، ثــم 
ــم  ــه عــدة مــرات مــع اســتخدام قي ــا هــو وتجربت ــب منهــم نقــل البرنامــج كم يطل

ــر فــي كل مــرة. مختلفــة للمتغي
 يســاعد الميّســر الطــالب فــي كتابــة البرنامــج وحــل مــا يواجهونــه مــن مشــاكل، 
ــق  ــال تحق ــج ح ــه البرنام ــوم ب ــا يق ــر م ــر تظه ــم للمتغي ــتخدام قي ــم الس ويوجهه

الشــرط وفــي حــال عــدم تحققــه.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن مــا الحظــوه عنــد تجربــة المثــال الســابق، ويوضــح 
 int مــن خــالل النقــاش أن البرنامــج ال يقــوم بتنفيــذ األســطر التــي تحتــوي علــى دالــة
إال عندمــا يحتــوي المتغيــر النصــي علــى أرقــام فقــط ال غيــر، ويشــير إلــى أننــا بهــذا 
اســتطعنا تالفــي حــدوث خطــأ فــي البرنامــج كمــا حــدث معنــا ســلًفا فــي المثــال الذي 
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يقــوم بحســاب عــدد الســنوات المتبقيــة لبلــوغ كل طالــب العشــرين مــن عمــره.
يشــير الميّســر أن المثــال الســابق يحتــوي علــى عــدد مــن الصيــغ الجديــدة فــي كتابــة 
األوامــر تعكــس عناصــر ومفاهيــم جديــدة لــم نعــرض لهــا مــن قبــل فــي مــا تعلمناه 
ــي  ــالف ف ــن اخت ــوه م ــا الحظ ــارة لم ــى اإلش ــالب إل ــو الط ــة python، ويدع ــن لغ ع
صياغــة األوامــر بيــن هــذا البرنامــج وما ســبق لهــم كتابتــه، ويناقشــهم فيمــا الحظوه.

يشير الميّسر من خالل هذا النقاش إلى االختالفات التالية:
•  أن isdigit كتبت بعد اسم المتغير مفصولة عنه بنقطة.

•  أن isdigit كتبــت بعــد عبــارة if وعلــى نفــس ســطرها وأن هــذا الســطر انتهــى 
بعالمــة ":".

•  أن األوامــر التاليــة لســطر if لــم تبــدأ مــن أول الســطر ولكــن كل ســطر بــدأ 
بعــدد ثابــت مــن المســافات قبــل كتابــة األمــر.

 يبــدأ الميّســر بشــرح الصيغــة المســتخدمة في اســتدعاء وســيلة isdigit ويوضح 
أن المتغيــر فــي هــذه الصيغــة يطلــق عليــه اســم "كيــان" )object( وأن isdigit هــي 
دالــة معرفــة علــى هــذا الكيــان بحيث تســتدعى للقيــام بعمليــات محددة عليــه وعلى 

.)method( "مــا يحتويــه مــن بيانــات ويطلــق عليها فــي هــذا الســياق اســم "وســيلة
ــا مــن وســائل  ــرّف عليه ــا يُع ــات وم ــك أن مفهــوم الكيان  يوضــح الميّســر كذل
وخصائــص هــو أحــد أهــم مفاهيــم لغــات البرمجــة الحديثــة، وأننــا ســنتعرض لــه 
ــة  ــع كاف ــل م ــة python تتعام ــى أن لغ ــير إل ــة. ويش ــات الحق ــي جلس ــل ف بالتفصي

.)objects( ــات ــا كيان ــى أنه ــرات عل ــات والمتغي البيان
 يشــرح الميّســر كيــف أن وســيلة isdigit فــي هــذا األمــر تقــوم بالتأكــد ممــا إذا 
كان المتغيــر النصــي الــذي يســبقها ويفصلهــا عنــه نقطــة يتكــون حصريـًـا مــن أرقــام.

يتلــو الميّســر ذلــك بشــرح أداة الشــرط if، ويوضــح أنهــا تســتخدم فــي أول العبــارة 
الشــرطية وتســمح لنــا بكتابــة مجموعــة مــن األوامــر ال يتــم تنفيذهــا إلــى فــي حالــة 
تحقــق شــرط معيــن، وأن هــذه األوامــر تكتــب فــي الســطور التاليــة للســطر الــذي 
يحتــوي علــى أداة الشــرط، كمــا يوضــح أن مــا يتلــو أداة الشــرط علــى نفــس ســطرها 
ويســبق عالمــة ":" هــو الشــرط الــذي يجــب تحققــه حتــى يتــم تنفيــذ األوامــر، وهــو 

وســيلة isdigit فــي هــذا المثــال.
 يوضــح أن أداة الشــرط if مصممــة للتعامــل مــع أي شــرط، وأنهــا لكــي تســتطيع 
ــة الشــرط ولكــن تهتــم فقــط بمــا إذا كان الشــرط قــد  ذلــك، يجــب أال تهتــم بماهي
تحقــق أم ال. ويشــير الميّســر إلــى أن ألي شــرط هنــاك حالتيــن ال ثالــث لهمــا، فإمــا أن 
يكــون الشــرط متحقًقــا، أي أن النــص فــي المثــال الســابق يتكــون بشــكل حصــري مــن 
أرقــام فــي حالتنــا هــذه، أو أن يكــون الشــرط غيــر متحقــق، أي أن النــص يحتــوي على 
محــارف أخــرى بخــالف األرقــام، و أن كل مــا تحتاجــه أداة الشــرط if للتعامــل مــع أي 
شــرط هــو أن تكــون قــادرة علــى التعامــل مــع الشــرط علــى أنــه معلومــة أو بيــان ال 

يمكــن أن يحتمــل إال حالــة مــن اثنتيــن، إمــا التحقــق الشــرط أو عدمــه.
ــكل  ــة بش ــات البرمج ــة python )ولغ ــم لغ ــتلزم أن تدع ــذا يس ــح أن ه  يوض
عــام( نــوع جديــد مــن البيانــات ال يحتمــل إال هاتيــن الحالتيــن، إمــا تحقــق الشــرط 

ونعبــر عنــه بلفظــة "صــواب" أو "True" أو عــدم تحققــه ونعبــر عنــه بلفظــة "خطــأ" 
ــواع  ــات البوليانيــة وهــو أحــد األن ــات يدعــى البيان أو "False"، وأن هــذا النــوع البيان
ــا تدعــم هــذا  األساســية للبيانــات، ويشــير الميّســر إلــى أن كل لغــات البرمجــة تقريبً

النــوع باإلضافــة إلــى البيانــات النصيــة والبيانــات العدديــة.
ــة  ــل عالم ــا وقب ــع بعده ــئ يوض ــل أي ش ــرط if تقب ــر أن أداة الش ــد الميّس  يؤك
ــا اســتخدمنا  ــه عندم ــي، وأن ــان بوليان ":" كشــرط طالمــا تســتطيع التعامــل معــه كبي
وســيلة isdigit فــي المثــال الســابق كشــرط، قــام المفســر باســتدعاء هــذه الوســيلة 
للتحديــد مــا إذا كان الشــرط قــد تحقــق ثــم قــدم ألداة الشــرط if القيمــة البوليانيــة 

التــي أرجعتهــا الوســيلة لتعبــر عــن حالــة الشــرط مــن التحقــق أو عدمــه.
ــاء  ــي أثن ــروط ف ــة للش ــكال مختلف ــع أش ــنتعامل م ــا س ــى أنن ــر إل ــوه الميّس  ين
تعلمنــا للبرمجــة، وأن كل هــذه الشــروط تنتــج قيــم بوليانيــة تســتطيع أدوات الشــرط 

التعامــل معهــا.
ــد  ــتخدم لتحدي ــا تس ــح أنه ــر ويوض ــل األوام ــوم كت ــرح مفه ــر ش ــدأ الميّس  ب
مجموعــة أوامــر يتــم التعامــل معهــا عنــد تنفيذهــا ككتلــة واحــدة، فإمــا أن تنفــذ كلها 

أو ال ينفــذ أي منهــا.
 يوضــح الميّســر أن لغــة python تســتخدم المســافات فــي أول الســطر لتمييــز 
كتلــة األوامــر عــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وأن كتلــة األوامــر الواحــدة يجــب يتوافــر 

فيهــا علــى األقــل الشــروط التاليــة:
• أن ينتهي آخر سطر قبل بدء كتلة األوامر بعالمة ":"

• أن تبدأ بنفس العدد من المسافات كحد أدنى
• أن تكون في سطور متوالية، ال يفصلها عن بعضها أي سطر ال ينتمي لهذه الكتلة.

 يســتخدم الميّســر المثــال الســابق ليوضــح كيــف أن كتلــة األوامــر المســتخدمة 
كجــواب ألداة الشــرط if تحقــق هــذه الشــروط.

ــذه  ــة، وأن ه ــل فرعي ــن كت ــد تتضم ــر ق ــة األوام ــف أن كتل ــر كي ــرح الميّس  يش
الكتــل الفرعيــة يجــب أن تحقــق جميــع الشــروط الســابقة، باإلضافــة إلــى أن يكــون 
عــدد المســافات التــي يبــدأ بهــا كل ســطر مــن ســطورها أكبــر مــن عــدد المســافات 
ــة الرئيســية التــي تحتويهــا، ويســتخدم  ــدأ بهــا كل ســطر مــن ســطور الكتل التــي يب
الميّســر أمثلــة علــى تنويعــات مختلفــة لتركيبــات كتــل األوامــر ليوضــح كافــة النقــاط 
الســابقة ويطلــب مــن الطــالب شــرح هــذه التركيبــات، ويجــب أن يحــرص أن تحتــوي 
هــذه األمثلــة علــى نمــاذج مــن األخطــاء الشــائعة والتــي يجــب أن يتعــرف الطــالب 

عليهــا مــن خــالل النقــاش.
 بعــد أن يتأكــد الميّســر مــن فهــم الطــالب كل مــا ســبق، يشــرح التركيــب العــام 
لعبــارات if الشــرطية، ويوضــح أنهــا تبــدأ بــأداة الشــرط if يتبعهــا الشــرط على الســطر 
نفســه وننهــي الســطر بعالمــة ":"، ثــم نتبــع هــذا الســطر بكتلــة أوامــر تحتــوي علــى 

األوامــر التــي يجــب أن تنفــذ فــي حــال تحقــق الشــرط.
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 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تعديــل البرنامــج الســابق ليتضمــن أوامــر إضافيــة 
تنفــذ فــي حــال تحقــق الشــرط وأوامــر أخــرى تنفــذ فــي جميــع األحــوال بعــد تنفيــذ 

العبــارة الشــرطية، ويتأكــد مــن نجاحهــم جميًعــا فــي ذلــك.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن مــا يقــوم البرنامــج بــه حــال عــدم تحقــق الشــرط، 
ويناقشــهم فــي إجاباتهــم ليوضــح أنــه ليــس هنــاك أوامــر محــددة تنفــذ فقــط فــي 

حــال عــدم تحقــق الشــرط.
 يشــير الميّســر أن باســتطاعتنا إضافــة جــزء جديــد للعبــارة الشــرطية لتشــمل 

أوامــر تنفــذ فــي حــال عــدم تحقــق الشــرط.
 يعــرض الميّســر كيفيــة اســتخدام else ويطلــب مــن الطــالب إضافــة جــزء إلــى 
ــه ليــس برقــم إذا لــم يتحقــق  البرنامــج الــذي كتبــوه ينبــه المســتخدم أن مــا أدخل

.isdigit شــرط
 else يســاعد الميّســر الطــالب فــي تنفيــذ المطلــوب، ثــم يوضــح للجلســة أن 
يجــب أن تنتمــي لنفــس كتلــة األوامــر التــي تنتمــي إلىهــا أداة الشــرط if، وأن األوامــر 
ــة أوامــر منفصلــة  التــي تنفــذ حــال عــدم تحقــق شــرط isdigit يجــب أن تكــون كتل
تتبــع نفــس قواعــد كتــل األوامــر التــي ُشــرحت ســلًفا، وأن كتلتــي األوامــر التاليتيــن 

.else و if همــا كتلتيــن فرعيتيــن مــن كتلــة األوامــر التــي تحتــوي else و if لعبارتــي
ــتخدم  ــغ المس ــذي يُبل ــال ال ــى المث ــودة إل ــالب الع ــن الط ــر م ــب الميّس  يطل
بعــدد الســنوات المتبقيــة لبلوغــه العشــرين مــن عمــره وتعديلــه بحيــث يقــوم بإبــالغ 
ــا إذا ادخــل المســتخدم  ــة م ــي حال ــة فقــط ف المســتخدم بعــدد الســنوات المتبقي
ــي  ــه أخطــأ ف ــه رســالة بأن ــام بإدخــال محــارف أخــرى، فيعطي ــا ق ــا إذا م ــا، أم أرقاًم

إدخــال ســني عمــره.
ــن  ــد ع ــنوات يزي ــن الس ــدد م ــال ع ــة إدخ ــالب تجرب ــن الط ــر م ــب الميّس  يطل

ــة. ــة النتيج ــرين ومالحظ العش
ــدد  ــه ع ــى أن ــلبي عل ــدد س ــة ع ــام بطباع ــج ق ــى أن البرنام ــر إل ــير الميّس  يش

ــي. ــر منطق ــذا غي ــة، وأن ه ــنوات المتبقي الس
 يســأل الميّســر عمــا نحتــاج إلــى عملــه حتــى يتصــرف البرنامــج بطريقــة منطقية 
ويوضــح مــن خــالل النقــاش أننــا نحتــاج إلــى التحقــق ممــا إذا كان المســتخدم قــد 
تخطــى العشــرين مــن عمــره أم ال، وأال نقــوم بحســاب عدد الســنوات إال إذا كان ســن 

المســتخدم أقــل مــن العشــرين عامــا.
ــا  ــي تمكنن ــالت الت ــن المعام ــدد م ــح ع ــة python تتي ــر أن لغ ــح الميّس  يوض
مــن مقارنــة قيمتيــن ببعضهمــا البعــض، ويعــرض علــى الطــالب معامــالت المقارنــة 

.python ــي توفرهــا لغــة ــة الت المختلف
 يشــير الميّســر إلــى أن هــذه المقارنــات تماثــل وســيلة isdigit فــي أنهــا ال 
تحتمــل إلــى حالتيــن، إمــا الصــواب، أي أن المعامــل يعبــر عــن العالقــة الحقيقيــة بين 
القيمتيــن، أو الخطــأ، أي أن المعامــل ال يعبــر عــن هــذه العالقــة، وعلــى هــذا فــإن 

.if هــذه العالقــة تمثــل قيمــة بوليانيــة يمكــن أن نســتخدمها كشــرط فــي عبــارة

ــل البرنامــج ليقــوم بطباعــة عــدد  ــة تعدي ــر مــن الطــالب تجرب  يطلــب الميّس
الســنوات المتبقيــة إذا مــا كان عمــر الطالــب ال يتعــدى العشــرين عاًمــا، فــإن كان قــد 

تخطاهــا، نقــوم بطباعــة رســالة توضــح ذلــك.
ــاش  ــالل النق ــن خ ــح م ــج ويوض ــة البرنام ــي كتاب ــالب ف ــر الط ــاعد الميّس  يس
ــر  ــن عم ــق م ــة للتحق ــارة شــرطية الالزم ــب العب ــب أن نكت ــة أن الحــل يتطل والتجرب
ــارة  ــرط للعب ــواب الش ــن ج ــكل مت ــي تش ــر الت ــة األوام ــن كتل ــزء م ــتخدم كج المس

.isdigit ــيلة ــى وس ــوي عل ــي تحت ــرطية الت الش
ــرض  ــح، يع ــكل صحي ــج بش ــل البرنام ــالب تعدي ــض الط ــتطع بع ــم يس  إذا ل
الميّســر نمــوذج للحــل باســتخدام أســلوب تضميــن عبــارة شــرطية فــي عبــارة شــرطية 

أخــرى الســابق ذكــره.
ــر  ــة وأث ــم البولياني ــى القي ــل not عل ــتخدام معام ــة اس ــر كيفي ــرح الميّس  يش

ــرطية. ــارات الش ــي العب ــروط ف ــى الش ــتخدامه عل اس
ــة كل  ــد مــن الطــرق لكتاب ــاك العدي ــاد، هن  يوضــح الميّســر أن، كمــا هــو معت
برنامــج ويدعــو الطــالب للبحــث علــى اإلنترنــت عــن كيفيــة اســتخدام elif فــي عبــارة 
if الشــرطية، ثــم يطلــب منهــم كتابــة برنامــج يقــوم بنفــس مــا يقــوم بــه البرنامــج 

الســابق، ولكــن بــدون تضميــن عبــارة if فــي قلــب األخــرى.
 يترك الميّسر الفرصة للطالب للمحاولة لمدة ربع ساعة يجيب فيها أسئلتهم ثم 

يعرض عليهم مثال للبرنامج المطلوب ويقوم بشرحه.
 يطلب الميّسر ممن لم يستطع كتابة البرنامج وحده تجربة البرنامج المعروض 

أمامهم.

 يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتابــة أهــم مــا تعلمــه فــي هــذه الجلســة علــى 
ورقــة ويقــوم بجمــع هــذه األوراق منهــم لتقييــم مــدى اســتفادتهم مــن الجلســة.

يبين الميّسر إلى أننا تعرضنا في هذه الجلسة للموضوعات اآلتية:
• المتغيرات العددية و المتغيرات النصية وكيفية استخدامهم.

• استخدام دالة input في طلب بيانات من المستخدم.

• استخدام دالة int في التحويل من نصوص إلى أعداد.
• استخدام s% في طباعة البيانات النصية.

• البيانات البوليانية وكيفية استخدامها.
.if-elif-else و if-else و if الشرطية وتنويعاتها المختلفة if عبارة •

• كتل األوامر وخصائصها وكيفية استخدامها.
ــي  ــات الت ــى الكيان ــات والوســائل ووســيلة isdigit المعرفــة عل • مفهــوم الكيان

تمثــل بيانــات نصيــة.
• معامالت المقارنة المختلفة )<، >، ==، =!، إلخ ...( وكيفية استخدامها.

• معامل not وكيفية استخدامه على القيم البوليانية.
 يختم الميّسر الجلسة باإلجابة عن أي أسئلة في هذه الموضوعات

خامتـــة:
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 مشــروع: تجربــة المقارنــة بيــن النصــوص )مثــاًل كتابــة برنامــج يقســم الطــالب 
إلــى أربــع مجموعــات أ و ب و ج و د حســب أســماءهم(.

 قــراءات إضافيــة: كيــف يمكــن التأكــد ممــا إذا كان الرقــم الــذي قــام 
المســتخدم بإدخالــه هــو رقــم يحتــوي علــى كســور )أي يحتــوي علــى نقطة عشــرية(.

قـراءات وتدريبـات 
إضافيـــة:
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 في أساسيات البرمجة 3

 تســتمر هــذه الجلســة فــي بنــاء قــدرات الطــالب علــى كتابــة البرامــج عــن طريــق 
ــة مــن مفاهيــم البرمجــة وشــرح أدوات لغــة python الالزمــة  تعريفهــم بمفاهيــم إضافي
لتطبيــق هــذه المفاهيــم بشــكل عملــي. تبــدأ الجلســة بتقديــم مفهــوم البيانــات المركبــة 
 )Simple Data Structure( ومقابلتهــا بالبيانــات البســيطة )Compound Data structures(
التــي تعرضــوا لهــا فــي الجلســتين الســابقتين، ثــم تشــرح بعــض أنــواع البيانــات المركبــة 
التــي تدعمهــا لغــة python وتوضــح مــن خــالل أمثلــة وتدريبــات عمليــة كيفيــة اســتخدامها.

 for وكيفيــة اســتخدام عبارتــي )loops - تُتِْبــع الجلســة ذلــك بشــرح مفهــوم التكــرار )الحلقــات
و while فــي تطبيــق هــذا المفهــوم، ثــم تتيــح المســاحة للطــالب الختبــار قدراتهــم والتدريب 

علــى مــا تعلمــوه حتــى اآلن مــن مفاهيــم البرمجــة فــي بنــاء برامــج ذات إمكانيــات أكبــر.

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١٢ إلى ١5 سنة.

 مهارات و معارف متوقعة من المتدربين:
• القراءة والكتابة. 
• اتباع التعليمات. 

• الحساب )العد والجمع والطرح(. 
• استخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية.

• كيفية تمثيل األرقام والمحارف في الحاسوب.
• مفهوم الملفات واألدلة والمسارات واستخداماتهم.
• مفهومي البيانات العددية والنصوص والفرق بينهما.

• القدرة على كتابة برنامج بسيط بلغة python وتشغيله باستخدام المفسر من سطر األوامر.

 مقّومات البرمجة: 
• فهم العناصر العامة للغات البرمجة وصفاتها.

• القدرة على إدارة الكود المصدري وتنظيم ملفاته.
ــود  ــات الك ــة ملف ــارة لمعالج ــة المخت ــم اللغ ــر أو مترج ــتخدام مفّس ــى اس ــدرة عل • الق

ــة. ــر متكامل ــة تطوي ــي بيئ ــر أو ف ــطر األوام ــى س ــج، عل ــراج نتائ ــة وإخ المصدري

 تأليف برنامج حاسوبي:
• القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج واكتشاف البّقات.

 حّل المشكالت:
• التعرف على الخطوات األساسية لحل المشكالت. 

:)Problem Solving Techniques(
• تحديد وتحليل المشكلة.

• تطوير بدائل للحّل.
• اختيار أفضل البدائل.

• تطبيق البديل المختار.
• قياس فاعلية الحّل المختار.

• القدرة على تطبيق خطوات حل المشكالت على مشكالت عملية بسيطة.
• التعــرف علــى وفهــم بعــض إســتراتيجيات حــل المشــكالت )تحليــل المشــكلة إلــى مشــاكل 

ابســط، جمــع المعلومــات، التجريــد، العصــف( .

موضوعات الجلسة

غرس و تأصيل القيم التالية:
• الفضول العلمي

• السعي إلى المعرفة
• اإلبداع

• التعاون

األثر القيمي
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ــكل  ــن )حاســوب ل ــث يكــون عــدد الحواســيب هــو نصــف عــدد المتدربي • حواســيب بحي
متدربيــن اثنيــن( باإلضافــة إلــى حاســوب للميّســر. كل حاســوب يوجــد عليــه حســابات لــكل 

طالــب مــن الطــالب المشــاركين فــي البرنامــج.
• جهاز عرض بيانات.

• اتصال باإلنترنت.
.)Flip Chart( لوحة كتابة •

وسائل تعليمية مطلوبة

• التعرف على بعض أنواع البيانات المركبة )القوائم - Lists والصفوف - Tuples والمعاجم 
واسترجاع البيانات. - Dictionaries( وشرح ما بينها من فروق واستخدامها في حفظ  

• كتابة براج تستخدم الحلقات )أدوات التكرار - Loops( ألداء مهام متكررة.

النتائج المتوقعة
ــي  ــالب ف ــه الط ــا تعلم ــى م ــتبني عل ــة س ــذه الجلس ــى أن ه ــر إل ــوه الميّس  ين
ــا. ــر نفًع ــورًا وأكث ــر تط ــج أكث ــة برام ــن كتاب ــم م ــث تمكنه ــابقة بحي ــات الس الجلس

 يســأل الميّســر الطــالب إذا مــا كان فــي اســتطاعتهم كتابــة برنامــج يماثــل الــذي 
ــوغ  ــة لبل ــه يقــوم بحســاب عــدد الســنوات المتبقي ــوه فــي المــرة الســابقة ولكن كتب

العشــرين لطالبيــن، عوًضــا عــن طالــب واحــد.
 بــدون التطــرق لمناقشــة إجاباتهــم علــى الســؤال الســابق، يســألهم الميّســر عن 
كيفيــة تعديــل البرنامــج ليقــوم بحســاب عــدد الســنوات المتبقيــة لبلــوغ العشــرين 

لــكل طالــب مــن طــالب فصــل دراســي.
ــادة  ــي إع ــر عمل ــن الغي ــه م ــي آرائهــم ويوضــح أن  يناقــش الميّســر الطــالب ف
كتابــة نفــس األوامــر عــدد مــن المــرات بعــدد الطــالب المطلــوب حســاب الســنوات 

المتبقيــة لهــم وذلــك لألســباب التاليــة:
 إعــادة كتابــة نفــس الخطــوات هــي عمليــة تكراريــة مملــة تســتنزف الكثيــر مــن 
وقــت الطــالب دون أن تتطلــب منهــم اســتدعاء قدراتهــم الذهنيــة، وبالتالــي هــي 

عمليــة يفضــل أن تتــرك لــآالت للقيــام بهــا.
 ال يمكــن أن نحــدد عــدد الطــالب فــي الفصــل الدراســي بشــكل مســبق نظــرًا 
ألن هــذا العــدد يتغيــر مــن فصــل إلــى آخــر، وبالتالــي نحتــاج إلــى تعديــل البرنامــج 

ليالئــم كل فصــل.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن الخــواص التــي يــرون أنهــم فــي حاجــة إلضافتهــا 

للغــة python حتــى تســتطيع تنفيــذ مــا هــو مطلــوب بشــكل أكثــر كفــاءة.
 يناقــش الميّســر مقترحــات الطــالب وكيفيــة حلهــا للمشــكلة المطروحــة، كمــا 
ــة تفكيرهــم ســعيا للوصــول لهــذه المقترحــات، ومــن خــالل  يناقــش معهــم كيفي

النقــاش يؤكــد علــى:
• أهميــة وصــف المشــكلة بشــكل دقيــق )مثاًل، توضيــح أن المطلــوب  إدخــال قائمة 
بأعمــار الطــالب، علــى أن يعــرض البرنامــج علــى الشاشــة عــدد الســنوات المتبقيــة 

لــكل طالــب، مــع ذكــر أن عــدد البيانــات فــي القائمــة المدخلةغيــر محــدد ســلًفا(.
• قيمــة تجزيــئ المشــكلة لمشــاكل أصغــر وأبســط فــي الحــل، مــع وصــف كل جــزء 
منهــا بدقــة )علــى ســبيل المثــال، تجزئــة هذه المشــكلة إلــى كيفيــة إدخــال البيانات 
وكيفيــة حفــظ هــذه البيانات وكيفيــة تنفيــذ األوامر الالزمة لحســاب عدد  الســنوات 

المتبقيــة علــى كل بيــان منها(.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تســجيل مقترحاتهــم وإعــادة التفكيــر فيهــا فــي 

نهايــة الجلســة.
ــي  ــي هــذه الجلســة بعــض األســاليب الت ــا ســنتعلم ف ــى أنن ــوه الميّســر إل  ين

ــكلة. ــذه المش ــل ه ــتخدمها لح ــن أن نس يمك

مقدمــة:

تتابع الجلسة: 
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 يطلب الميّسر من الطالب ذكر أنواع البيانات التي تعاملوا معها حتى اآلن
 يشــير الميّســر إلــى أن أي مــن هــذه األنــواع يمثــل قيمــة واحــدة فقــط، ســواء 
كانــت قيمــة عدديــة أو نصيــة أو بوليانيــة مــع ضــرب أمثلــة لتوضيــح ذلــك، كمــا يشــير 
إلــى أن المتغيــرات مــن نفــس هــذه األنــواع تســتطيع حفــظ قيمــة واحــدة فقــط مــن 

نفــس نــوع المتغيــر فــي أي لحظــة.
 يوضــح الميّســر أن هــذه األنــواع مــن البيانــات يطلــق عليهــا األنــواع البســيطة 
ــابقة  ــة الس ــى أن المناقش ــير إل ــا يش ــدة، كم ــة واح ــل معلوم ــا يمث ــان منه ألن كل بي
أظهــرت أن هــذه األنــواع قــد ال تكــون هــي الحــل األمثــل للتعامــل مــع عــدد كبيــر من 
البيانــات، بالــذات إذا لــم نســتطيع تحديــد عــدد هــذه البيانــات عنــد كتابــة البرنامــج.

 يشــير الميّســر إلــى أن لغــات البرمجــة توفــر بجانــب األنــواع البســيطة الســابقة 
ــس  ــي نف ــم ف ــن القي ــدد م ــل ع ــتطيع أن تمث ــي تس ــات الت ــواع البيان ــن أن ــد م العدي
الوقــت وأن كثيــر مــن هــذه األنــواع تتيــح أن نزيــد أو ننقــص عــدد القيــم التــي يمثلهــا 

البيــان حســب احتياجنــا، ويضــرب القائمــة بســيطة كمثــال لهــذا المفهــوم.
ــات  ــواع البيان ــم "أن ــا اس ــق عليه ــواع يطل ــذه األن ــل ه ــر أن مث ــح الميّس  يوض
المركبــة"، ويشــير إلــى أنهــا، بخــالف األنــواع البســيطة الســابقة، تتفــاوت مــن لغــة 
ــا وال نجدهــا فــي لغــات أخــرى. ــا فــي لغــات بعينه ــى أخــرى، فقــد نجــد بعضه إل

ــات  ــواع البيان ــض أن ــي لبع ــا يل ــتعرض فيم ــة س ــى أن الجلس ــر إل ــوه الميّس  ين
.python ــة ــا لغ ــي تدعمه ــة الت المركب

الطــالب لتجربــة كتابــة برنامــج ينشــأ قائمــة مــن النصــوص ويطبــع بعــض القيــم 
ــة قائمــة النصــوص  ــر بشــرح صيغــة كتاب ــدأ الميّس المحفوظــة فيهــا. يالحــظ أال يب
ولكــن يتــرك المجــال للطــالب الكتشــافها بالتجربــة والخطــأ مــع توجيــه مــن يســأل 
ــت  ــن الوق ــي م ــا يكف ــرك م ــه ت ــر أن ــعر الميّس ــى ش ــت. ومت ــى اإلنترن ــث عل للبح
ــا  ــا وتوضيحه ــل إلىه ــتطع التوص ــم يس ــن ل ــة لم ــرح الصيغ ــوم بش ــالب، يق للط

ــة. ــم للتجرب ــت له ــض الوق ــرك بع ــم يت ــة، ث ــتخدام أمثل باس
 يشــير الميّســر إلــى أن القائمــة قــادرة علــى حفــظ خليــط مــن أنــواع مختلفــة 
ــض  ــتبدال بع ــم اس ــب منه ــًدا، ويطل ــا واح ــرورة نوًع ــس بالض ــات ولي ــن البيان م
ــة،  ــم عددي ــابق بقي ــال الس ــي المث ــة ف ــا القائم ــوت عليه ــي احت ــة الت ــم النصي القي
وتجربــة طباعــة بعــض القيــم مــن كال مــن النوعيــن، ويتــرك لهــم وقــت للتجربــة.

ــة  ــي القائم ــة ف ــم المحفوظ ــل القي ــتطيع تبدي ــا نس ــى أنن ــر إل ــير الميّس  يش
ــو الطــالب  ــة محــل أخــرى، ويدع ــي القائم ــدة ف ــة جدي ــة حفــظ قيم ويشــرح كيفي

ــك. ــة ذل لتجرب
ــة  ــي نهاي ــدة ف ــة جدي ــة قيم ــا إضاف ــتطيع أيًض ــا نس ــى أنن ــر إل ــير الميّس  يش

.append القائمــة ويشــرح كيفيــة اســتخدام وســيلة
ــس  ــتخدم بنف ــيلة append تس ــى أن وس ــالب إل ــاه الط ــر انتب ــت الميّس  يلف
ــي الجلســة الســابقة، ويوضــح أن  ــا وســيلة isdigit ف ــي اســتخدمنا به ــة الت الطريق
ذلــك ألن كل أنــواع البيانــات فــي لغــة python هــي كيانــات )objects(، ويشــير إلــى 

ــا ســنتعرض لمفهــوم الكيانــات بشــكل موســع فــي الجلســات القادمــة. أنن
append يدعو الميّسر الطالب لتجربة استخدام وسيلة 

ــن  ــة ع ــر القائم ــن عناص ــذف أي م ــتطيع أن نح ــا نس ــى أنن ــر إل ــير الميّس  يش
ــتخدام  ــة اس ــالب لتجرب ــو الط ــم يدع ــك، ث ــة ذل ــرح كيفي ــة del، ويش ــق دال طري

ــة. ــذه الدال ه
ــواص  ــن خ ــى اآلن م ــة حت ــه الجلس ــت ل ــا تعرض ــص م ــر بتلخي ــوم الميّس  يق

ــي: ــي كاآلت ــم وه القوائ
1. تستطيع القائمة االحتفاظ بأي عدد من القيم.

2. يمكــن تحديــد القيمــة التــي نرغــب فــي التعامــل معهــا مــن القيــم المحفوظــة 
فــي القائمــة عــن طريــق تحديــد ترتيــب هــذه القيمــة مــن بدايــة القائمــة، وأن 
ــع  ــر الموق ــه مؤش ــق علي ــب يطل ــذا الترتي ــارة له ــتخدمه لإلش ــذي نس ــدد ال الع

.)position index(
3. يبــدأ عــد ترتيــب القيــم الموجــودة فــي القائمــة مــن الرقــم صفــر، بحيــث 
يكــون مؤشــر الموقــع الــذي يشــير ألول قيمــة هــو العــدد صفــر والــذي يشــير 

للقيمــة الثانيــة هــو العــدد 1 وهكــذا دواليــك.
ــرد، أو  ــكل منف ــات بش ــواع البيان ــن أن ــوع م ــأي ن ــاظ ب ــة االحتف ــن للقائم 4. يمك

ــة. ــات المختلف ــواع البيان ــن أن ــط م بخلي
5. يمكن تغيير القيم المحفوظة في القائمة.

البيانـات املركبــة:   

 يشــرح الميّســر صيغــة تمثيــل القائمــة )List( فــي لغــة python ويوضــح ذلــك 
باســتخدام قائمــة مــن األعــداد ) علــى ســبيل المثــال ]١١0,4,١,١8,١٢,٢3[(

 يشرح الميّسر الخصائص األساسية للقائمة وهي:
• تستطيع القائمة االحتفاظ بأي عدد من القيم.

• يمكــن تحديــد القيمــة التــي نرغــب فــي التعامــل معهــا مــن القيــم المحفوظــة 
فــي القائمــة عــن طريــق تحديــد ترتيــب هــذه القيمــة مــن بدايــة القائمــة، وأن 
العــدد الــذي نســتخدمه لإلشــارة لهــذا الترتيــب يطلــق عليــه مؤشــر الموقــع 

.)position index(
ــث  ــي القائمــة مــن الرقــم صفــر، بحي ــم الموجــودة ف ــب القي ــدأ عــد ترتي  يب
ــير  ــذي يش ــر وال ــدد صف ــو الع ــة ه ــير ألول قيم ــذي يش ــع ال ــر الموق ــون مؤش يك

ــك. ــذا دوالي ــدد ١ وهك ــو الع ــة ه ــة الثاني للقيم
 يعــرض الميّســر مثــال لبرنامــج ينشــئ قائمــة ويحفظهــا فــي متغيــر ثــم 
يســتخدم دالــة print ومؤشــر الموقــع لطباعــة أحــد القيــم المحفوظــة فــي القائمة.

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة كتابــة برامــج مماثلــة وتطبــع قيــم مختلفة 
مــن تلــك المحفوظــة فــي القائمة.

ــح أن  ــداد، ويوض ــى أع ــوت عل ــابقة احت ــة الس ــى أن القائم ــر إل ــير الميّس  يش
ــو  ــداد ويدع ــالف األع ــم بخ ــن القي ــرى م ــواع أخ ــاظ بأن ــتطيع االحتف ــم تس القوائ

القوائــم:
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 يعــرض الميّســر علــى الطــالب صيغــة تمثــل صًفــا ")٢,١١,١3,٧6,3,4,55(" ويســأل 
الطــالب إن كان هــذا قائمــة.

 يســأل الميّســر الطــالب عــن الفــرق بيــن الصيغــة المعروضــة أمامهــم وصيغــة 
القائمــة التــي تعرفــوا عليهــا.

 يصــدق الميّســر علــى الفــرق إذا مــا الحظــه الطــالب، أو يبلغهــم بــه، ويوضــح 
أن هــذه الصيغــة هــي صيغــة لنــوع آخــر مــن البيانــات المركبــة يطلــق عليــه اســم 

)Tuple( "ــف "الص
 يشــير الميّســر إلــى أن الصفــوف والقوائــم يتشــابهون فــي الخصائص األساســية 

ــي كاآلتي: وه
1. يستطيع الصف االحتفاظ بأي عدد من القيم.

2. يمكــن تحديــد مــع أي مــن القيمــة القيــم المحفوظــة فــي الصــف نرغــب فــي 
التعامــل عــن طريــق تحديــد ترتيــب هــذه القيمــة مــن بدايــة الصــف، وأن العدد 
ــع  ــر الموق ــم مؤش ــه اس ــق علي ــب يطل ــذا الترتي ــارة له ــتخدمه لإلش ــذي نس ال

.)position index(
3. يبــدأ عــد ترتيــب القيــم الموجــودة فــي الصفــوف مــن الرقــم صفــر، بحيــث 
يكــون مؤشــر الموقــع الــذي يشــير ألول قيمــة هــو العــدد صفــر والــذي يشــير 

للقيمــة الثانيــة هــو العــدد 1 وهكــذا دواليــك.
ــرد، أو  ــكل منف ــات بش ــواع البيان ــن أن ــوع م ــأي ن ــاظ ب ــف االحتف ــن للص 4. يمك

ــة. ــات المختلف ــواع البيان ــن أن ــط م بخلي
 يدعــو الميّســر الطــالب لتجربــة إنشــاء عــدد مــن الصفــوف، يحتــوي بعضهــا 
ــواع  ــن أن ــط م ــى خلي ــون عل ــوي الباق ــات، ويحت ــواع البيان ــن أن ــد م ــوع واح ــى ن عل

ــوف. ــذه الصف ــا ه ــي تحتويه ــم الت ــض القي ــة بع ــة وطباع ــات المختلف البيان
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة تعديــل أحــد القيــم المحفوظــة فــي صــف 

مــن الصفــوف، ثــم يســألهم عــن رأيهــم فــي ســبب الخطــأ الــذي حــدث.
ــد  ــه عن ــد محتويات ــم تحدي ــة، يت ــالف القائم ــف، بخ ــر أن الص ــح الميّس  يوض
ــا  ــذف أي منه ــا أو ح ــة إلىه ــات أو اإلضاف ــذه المحتوي ــل ه ــن تعدي ــائه، وال يمك إنش

ــا. الحًق
 يطلــب الميّســر مــن أحــد الطــالب تلخيــص خصائــص الصفــوف، ويدعــو باقــي 

الطــالب للتصديــق علــى أو تصحيــح رأي زميلهــم.

الصفــوف:
 

املعاجــم:
 

 ينوه الميّسر إلى أننا سنتناول اآلن نوًعا ثالثًا من البيانات المركبة وهو المعاجم.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن المفتــاح الــذي نســتخدمه للبحــث عــن معنــى كلمــة 
فــي المعجــم، ويناقشــهم بهــدف توضيــح أن مفتــاح البحــث فــي المعجم هــو الكلمة 
نفســها، أي أننــا نبحــث عــن الكلمــة ومتــى وجدناهــا فإننــا نســتطيع االطالع علــى القيمة 

المقابلــة لهــذه الكلمــة والتــي هــي معنــى الكلمــة فــي حالــة المعاجــم اللغوية.
 يســأل الميّســر عــن المفتــاح الــذي اســتخدمناه للوصــول إلــى القيــم المحفوظة 

فــي القوائــم والصفــوف فــي األمثلة الســابقة.
 position( يوضــح الميّســر مــن خــالل النقــاش أننــا اســتخدمنا مؤشــر الموقــع 

index( كمفتــاح للوصــول إلــى القيــم المحفوظــة فــي القوائــم والصفــوف.

 يشــير الميّســر إلــى أن المعاجم فــي لغــة python، بخالف القوائــم والصفوف، 
تســتخدم كلمــات أو عبــارات لإلشــارة إلى القيــم المحفوظــة فيها، وأن هذا يســتدعي 
أن نحــدد الكلمــة أو العبــارة التــي سنســتخدمها لإلشــارة إلــى أي قيمة جديــدة نضيفها 
إلــى المعجــم عنــد إضافــة هــذه القيمــة، وينــوه إلــى أننــا ســنوضح كيــف ســيتم ذلك 

فــي مــا يلي.
 يعــرض الميّســر علــى الطــالب نمــوذج لصيغــة تنشــئ معجــم بســيط يحــدد 
عــدد العبــي فريــق بعــض الرياضــات وتحفــظ هــذا المعجــم فــي متغيــر، على ســبيل 

}6:"Volleyball" , 5:"Basketball" , ١١:"mydict={"Football :المثــال
 يســأل الميّســر الطــالب عــن مــا يالحظونــه مــن اختالفــات بيــن هــذه الصيغــة 

وصيــغ القوائــم والصفــوف.
 يوضــح مــن خــالل النقــاش أن المعاجــم تحــاط بعالمتــي }} وأن كل عنصــر مــن 

عناصــر المعجــم يتكــون مــن ثنائــي مــن القيــم يفصــل بينهمــا عالمــة :
 يوضــح الميّســر أننــا نســتخدم الكلمــة أو العبــارة األولــى مــن كل ثنائــي )تلــك 
الواقعــة علــى اليســار( والتــي نطلق عليها اســم المفتــاح )Key( في اإلشــارة إلى القيمة 
 ]"mydict]"Football الثانيــة مــن كل ثنائــي )تلــك الواقعــة إلــى يميــن الثنائــي(. أي أن

تشــير إلــى الرقــم ١١.
ــم  ــع القوائ ــة م ــص التالي ــي الخصائ ــر أن المعاجــم تتشــارك ف  يوضــح الميّس

ــوف: ــالف الصف وبخ
1. يمكن تغيير القيم المحفوظة في المعاجم.

2. يمكــن إضافــة قيــم جديــدة إلــى المعجــم، كمــا يمكــن حــذف بعــض القيــم 
الموجــودة فيــه.

 يستعرض الميّسر كيفية القيام بهذه العمليات ويدعو الطالب لتجربتها.
يؤكــد الميّســر أن المعاجــم فــي لغــة python مــا هــي إال كيانــات، شــأنها كشــأن باقــي 

أنــواع البيانــات فــي لغــة python، وأن التجــارب الســابقة تؤكــد ذلــك.
 يســأل الميّســر إن كان مــن الممكــن أن يتكــرر المفتــاح فــي أكثــر مــن ثنائــي فــي 

نفــس المعجــم.

6. يمكــن إضافــة قيــم جديــدة للقائمــة عــن طريــق وســيلة append أو حــذف 
.del قيــم منهــا باســتخدام دالــة

ــة  ــات المركب ــواع البيان ــد أن ــي إال أح ــا ه ــم م ــى أن القوائ ــر إل ــير الميّس  يش
ــن  ــر م ــوع آخ ــى ن ــنتعرف اآلن عل ــا س ــح أنن ــة python ويوض ــي لغ ــة ف المدعوم

البيانــات المركبــة.
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 يطلــب الميّســر مــن الطــالب إنشــاء معجــم بحيــث يتكــرر نفــس المفتــاح فــي 
أكثــر مــن ثنائــي ومالحظــة النتيجــة.

 يســأل الميّســر الطــالب عــن رأيهــم فــي الســبب وراء عــدم إمكانيــة تكــرار نفس 
المفتــاح فــي نفــس المعجم.

ــس مــن الممكــن أن نســتخدم نفــس  ــه لي ــى أن ــد عل  مــن خــالل النقــاش، يؤك
المفتــاح أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي نفــس المعجــم حيــث أن تكــرار نفــس المفتــاح 

يخلــق لبًســا فــي تحديــد القيمــة التــي نرغــب فــي التعامــل معهــا.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب البحــث علــى شــبكة اإلنترنــت للتعــرف علــى باقــي 

الوســائل التــي توفرهــا المعاجــم.
 يختــم الميّســر النقــاش حــول البيانــات المركبــة بــأن يطلــب مــن الطــالب ذكــر 

أنــواع البيانــات المركبــة التــي تعرضنــا لهــا فــي الجلســة والمقارنــة بينهــا.

ــي  ــيب ه ــا الحواس ــي توفره ــزات الت ــم الممي ــن أه ــى أن م ــر إل ــير الميّس  يش
قدرتهــا علــى تكــرارا نفــس الخطــوات علــى عــدد كبيــر مــن البيانــات بدقــة وبــدون 

ــل. ــكل أو تم ــدون أن ت ــاء وب أخط
ــذ  ــرار تنفي ــدة لتك ــات ع ــر إمكاني ــة توف ــات البرمج ــر أن كل لغ ــح الميّس  يوض

.python ــة ــي لغ ــات ف ــذه اإلمكاني ــض ه ــى بع ــي عل ــنتعرف ف ــا س ــر، وأنن األوام

التكـــرار:

 يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتابــة أهــم مــا تعلمــه فــي هــذه الجلســة علــى 
ورقــة ويقــوم بجمــع هــذه األوراق منهــم لتقييــم مــدى اســتفادتهم مــن الجلســة.

 يبين الميّسر إلى أننا تعرضنا في هذه الجلسة للموضوعات اآلتية:
• البيانات المركبة والفرق بينها وبين البيانات البسيطة.

• القوائم والصفوف والمعاجم كأمثلة ألنواع من البيانات المركبة.
while و for التكرار والحلقات باستخدام عبارتي •

• بعض األفكار واالستراتيجيات البسيطة لحل المشاكل.
• يختم المّيسر الجلسة باإلجابة عن أي أسئلة في هذه الموضوعات.

خامتــــة:

 شرح الستخدام القوائم
http://www.tutorialspoint.com/python/python_lists.htm 

 شرح الستخدام الصفوف
http://www.tutorialspoint.com/python/python_tuples.htm 

قراءات وتدريبات 
إضافيــــة:  يعــرض الميّســر علــى الطــالب حلقــة تســتخدم عبــارة for فــي طباعــة عــدد مــن 

القيــم المحفوظــة فــي قائمــة ويشــرح األجــزاء المختلفــة التــي تتكــون منهــا الحلقة.
 يدعــو الميّســر الطــالب لتجربــة حلقــة for باســتخدام قائمــة ثــم باســتخدام 

صــف عوًضــا عــن القائمــة.

:for حلقــة

 يشــير الميّســر إلــى أن حلقــة for ليســت هــي الوســيلة الوحيــدة لتكــرار تنفيــذ 
مجموعــة مــن األوامــر ولكــن لغــة python توفــر عبــارة أخــرى لتكــرار تنفيــذ مجموعة 

 .while مــن األوامــر وهــي عبــارة
ــارة while فــي تكــرار مجموعــة أوامــر   يعــرض الميّســر نمــوذج الســتخدام عب
تطلــب مــن مســتخدم البرنامــج إدخــال نــص مــن لوحــة المفاتيــح ثــم تقــوم بطباعــة 

عــدد الحــروف التــي يتكــون منهــا هــذا النــص.
 يقــوم الميّســر بشــرح مكونــات هــذه الحلقــة مــع توضيــح أن أي قيمــة بوليانيــة 

.len كمــا يشــرح كيفيــة عمــل دالــة ،while تصلــح كشــرط لعبــارة
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب تجربــة اســتخدام عبــارة while فــي بعــض 

الحلقــات البســيطة.

:while حلقــة

 يوضــح الميّســر أن مــا تعلمــه الطالب في هذه الجلســة يكفي لحل مشــكلة حســاب 
عدد الســــنوات المتبقيـــة لبلوغ العشرين لطالب فصل دراسي بعدة طرق مختلفـــة.

 يوزع الميّسر الطالب على مجموعات ال تزيد أي منها عن خمس طالب.
 يطلب من كل مجموعة استخدام ما تعلموه حتى اآلن في كتابة البرنامج المطلوب.

ــى  ــم إل ــق توجيهه ــن طري ــوب ع ــذ المطل ــي تنفي ــالب ف ــر الط ــاعد الميّس  يس
ــي. ــر البرمج ــكالت والتفكي ــل المش ــاليب ح ــتخدام أس اس

ــول  ــكار لحل ــم أف ــرض عليه ــة ويع ــالب المختلف ــول الط ــر حل ــش الميّس  يناق
ــم. ــنى له ــى يتس ــم مت ــول بمفرده ــذه الحل ــة ه ــى تجرب ــجعهم عل ــرى ويش أخ

مشـــروع:
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ــن مــن صفحــة جلســة   التعــاون )محتــوى هــذا القســم ُمضمَّ
فــي التعــاون فــي مجــال تقنيــة المعلوماتيــة(

 الهــدف مــن هــذه الجلســة تقديــم مفهــوم واضــح للتعــاون، وأثــره علــى مخرجات 
ــاء الّنظــم  ــق ببن ــا يتعلّ ــه فــي م ــة وضرورت ــة المعلوماتي العمــل، بخاصــة فــي مجــال تقني

المعّقــدة .

موجز الجلسة:

 مــدة الجلســة الزمنيــة: ثــالث ســاعات؛ ســاعة مــن النقــاش ثــم اســتراحة، تليهــا 
ســاعتان مــن التجريــب العملــي لبعــض أســاليب التشــارك التعاونــي.

 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١٢ إلى ١5 سنة.
 مهارات ومعارف مطلوبة من الطالب:

• القدرة على استخدام حاسوب شخصي بعمل بنظام التشغيل گنو\لينكس لتحرير النصوص 
واالتّصال باإلنترنت.

  األهداف المعرفية والمهارية المستهدفة:
ــة،  ــى مشــروع واســتخدام أدوات إدارة المشــروعات البرمجي ــا عل • مهــارات العمــل تعاونيً

ونمــاذج تنظيــم العمــل. 
• القدرة على استخدام بعض أدوات التأليف التشاركي للمحتوى والكود البرمجي. 

• التعاون كسلوك إيجابي يتطلّب المبادرة والقدرة على التواصل الفّعال مع آخرين.

 بنهايــة الجلســة ينبغــي أن يكــون الطالــب مــدركًا لكــون النظــم الحاســوبية 
المعاصــرة نظًمــا بالغــة التعقيــد تتكــون مــن أجزاء عديــدة ال يمكــن لشــخص أو مجموعة أن 
تحيــط علًمــا بــّكل عناصرهــا. كمــا ينبغــي أن يــدرك الطالــب أن التعــاون بطريــق المواصفــات 
ــن  ــق أدوات إدارة المشــروعات وتنســيق العمــل بي ــك بطري القياســية والبروتوكــوالت وكذل
أطــراف عديديــن كلّهــا محوريــة فــي العالــم المعاصــر ألي إنتــاج مــادي أو فكــري، ومعرفــة 

بعــض األمثلــة علــى األدوات والمشــروعات. 
* اإلنترنت كآلة بالغة التعقيد البروتوكوالت المعايير. 

النتائج المتوقعة

غرس و تأصيل القيم التالية:
• الفضول العلمي

• السعي إلى المعرفة
• اإلبداع

• التعاون

األهداف القيمية المستهدفة

• لوحة شجرة عائلة توزيعات ليُنكس )مقترح(. 
• مخطّط توضيحي لشبكة اإلنترنت بتنّوع أطرافها وبنيتها التحتية. 

• ملصق تقدير تكلفة ليُنكس في ٢0١5 )ُمقترح، مطلوب ترجمته إلى العربية(. 
• ملصق يّوح ماهيّة البرمجيات الحرّة والحريّات األربع التي تمنحها الرُّخص الُحرّة. 

• ملصق بياني عن ويكيبيديا.

وسائل تعليمية مطلوبة
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 يحّفــز الميّســر نقاًشــا مــع الطــالب عــن تصّورهــم لكيفيــة بنــاء نظام التشــغيل 
الــذي بيــن أيديهــم گنو\لينكــس وعــن تكلفــة بنــاءه والوقــت المطلــوب لذلــك وعــدد 
النــاس المطلوبيــن، ثــم يعــرض عليهــم األرقــام المقــّدرة مــن قبــل مؤسســة ليُنكــس 

لقيمــة نظــام للينكــس ]١[: 
خمسة باليين دوالر هي القيمة االقتصادية لنظام التشغيل ليُنكس 
إنتاجه اليوم كان سيتطلّب عمل ١356 مبرمًجا لمدة 30 سنة متّصلة

 وهــذا بفــرض أن المعرفــة الُمضّمنــة فــي المنتــج كانــت معروفــة ســلًفا قبــل 
ــن  ــة تتضّم ــرورة تدريجي ــّور صي ــا ألن التط ــتحيل عمليً ــو مس ــروع وه ــة المش مقارب

ــرة. ــة والخب ــاب المعرف ــارب الكتس ــن التج ــتفادة م ــب واالس ــم والتجري التعلّ
  يحّفــز الميّســر نقاًشــا بيــن الطــالب حــول قيمــة التعــاون فــي إنتــاج مثــل هــذا 

ــه أهّميتــه ودرجــة  ــن لهــم فــي الوقــت ذات ــد، ويُبيّ المنتــج الفكري\الهندســي المعّق
ــي  ــث العلم ــة والبح ــاالت والصناع ــة واالتّص ــم المعلوماتي ــي عال ــه ف ــاد علي االعتم

وغيرهــا. 
 يتســاءل الميّســر مــع الطــالب عــن كيفيــة تنســيق جهــد عــدد كبيــر مــن النــاس 
ــذا، وعــن طبيعــة االتّصــال المطلــوب بينهــم، وعــن كيفيــة  ــروع كه إلنجــاز مش
ــة،  ــة الالزم ــاهيل التقني ــن األدوات والتس ــة وع ــات المطلوب ــي المعلوم ــاركهم ف تش

ــتعدادهم:  ــبة الس ــتفاضة مناس ــن االس ــة م ــم بدرج ــر له ويذك
• أثر تقنية االتّصاالت. 

• أثر أشكال التنظيم الشبكي )مقابل الهرمي مثاًل(. 
ــة  ــري المفتوح ــوى الفك ــتودعات المحت ــود ومس ــي الك ــارك ف ــم التش ــر نظ • أث
التــي تُمكّــن كل فــرد مــن مطالعتهــا والتعلّـّـم منها ثــم اإلضافــة إليها وتحســينها 
الحًقــا، إمــا بطريــق االنخــراط فــي المجموعــة العاملــة أو بتشــكيل مجموعة عمل 
جديــدة تبــدأ مــن حيــث وصلــت المجموعــة الســابقة لكــن ربّمــا بأســلوب واتجاه 

مختلفيــن، وتتنافــس المجموعتــان فــي جــودة عملهمــا. 
• أثــر اإلنترنــت فــي مضاعفــة كل التأثيرات الســابقة بإتاحة كل ذلك طــوال الوقت 
لــكل شــخص مّتصــل بهــا بمــا يالئــم ســرعته فــي التعلــم والعمــل والمشــاركة بال 
حاجــة لتوحيــد أوقــات العمــل، أي شــخصنة نمــط اإلنتــاج ليصبــح ذاتًيــا فرديًــا 
بــدل نمــوذج المصنــع التقليــدي. قــد يطــرأ هنــا كذلــك نقــاش مقارنــة التعلّــم 

عــن بعــد مقابــل المدرســة التقليدية.
  يطــرح الميّســر تســاؤالت عــن الفــرق بيــن التعــاون واألشــكال األخــرى 

المســتهَدف بهــا تعظيــم اإلنتــاج مثــل الســخرة أو الســلطوية )والفاشــية(، وكذلــك 
احتــكار الخطــة مقابــل عالنيتهــا للكافــة، وإن كان التعــاون يعنــي بالضــرورة انعــدام 

ــث:  ــن حي ــك م ــات النظــر، وذل ــي وجه ــالف ف االخت
• أثر كل منها على األفراد المنخرطين فيها. 

ــهيرة  ــرّة ش ــات ُح ــروعات برمجي ــى مش ــاذج عل ــة كنم ــة مقترح ــة التالي  األمثل
لمطالعــة مســتودعات كودهــا والمحتــوى المجتمعــي المتعلّــق بتطويرهــا: 

• موزيال فَيَرفُكس  
 http://getfirefox.org

• مستودع الكود 
• تقارير العالت 

• الويكي 
•المجتمع العربي

• ِجمب  
 https://www.gimp.org/develop

• مستودع الكود 
• تقارير العالت 

• طبيعة األفراد القادرين على االنخراط. 
• لقيم التي ترّسخها كّل منها.

ــة الكبيــرة لُمنتــج مثــل لينكــس   يشــير الميّســر مــرة أخــرى إلــى القيمــة المادي
ويتســاءل معهــم عــن كــون نتيجــة هــذا العمــل ســرية أو ُمغلــق عليهــا كثــروة ذات 
قيمــة كبيــرة فــي إحــدى الخزائــن، ثــم بعــد النقــاش، يعــرض عليهــم أن يحصــل كّل 
منهــم علــى نســخة مــن الكــود المصــدري لنولــة لينكــس مــن kernel.org أو تســمية 
ــى مســتودع كودهــا  ــت عل ــى اإلنترن ــم البحــث عل ــدون ث ــي يري ــة الحــرّة الت البرمجي
ومطالعــة جانــب منــه وكذلــك مطالعــة النقاشــات المتعلّقــة بتطويرهــا فــي بالغــات 
األعطــال، وتعليقــات اإليداعــات )commits( والرســائل فــي قوائــم البريديــة لتكويــن 
ــع  ــا وأشــكاله ووســائله )طال تصــّور حــول طبيعــة التعــاون فــي هــذا المجــال فعليً

ــة(  ــروعات_برمجيات_حرة مقترح #أمثلة_مش
ــم  ــم النظ ــيلة لتصمي ــوالت كوس ــر والبروتوك ــرة المعايي ــر فك ــرض الميّس   يع

المعّقــدة التــي يطــّوُر أجزاءهــا المختلفــة أشــخاص مختلفــون فــي أوقــات مختلفــة 
باتّبــاع أســاليب مختلفــة لتنظيــم وإدارة عملهــم علــى أن تتكامــل هــذه األجــزاء الحًقــا 

فــي كلٍّ أكبــر متوافــق. 
  يضرب الميّسر أمثلة على ذلك: 

* بروتوكــول اإلنترنــت IP والمــدى الالنهائــي مــن التطبيقــات المختلفــة التــي يمكنهــا 
التواصــل بــه لتحقيــق أغــراض مختلفــة. 

* أمثلة أخرى ملموسة؟
 حســب الوقــت واســتجابة الطــالب لمــا ســبق ينتقــل الميّســر إلــى مثــال آخــر 
هــو ويكيبديــا، الموســوعة الحــرة، التــي مضــى علــى تأسيســها - فــي ينايــر ٢0١6 - ١5 
ســنة، والتــي تضــّم معلومــات فــي كل مجــاالت المعرفــة البشــرية بعشــرات اللغات، 

منهــا أكثــر مــن 5 مالييــن مقالــة فــي اللغــة اإلنكليزيــة وحدهــا.

القسم األّول:

أمثلة مشـروعات 
برمجيـات حـــرة 

مقرتحــة:

تتابع الجلسة: 
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• القوائم البريدية 
• الويكي

• أوداسيتي  
 http:/audacityteam.org

• مستودع الكود 
• تقارير العالت 

• القوائم البريدية 
• الويكي

• أندرويد

مصادر و مراجــع: تقرير مؤسسة ليُنكس عن القيمة االقتصادية لنظام لينكس.

118119
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ن من صفحة   الثقافة الحرة )محتوى هذا القسم ُمضمَّ
جلسة في الثقافة الحرّة(. 

 الهــدف مــن الجلســة تقديــم مفاهيــم حقــوق الطبــع والتأليــف وتاريخهــا وعالقتهــا 
ــم  ــر، ث ــة التعبي ــداع وحري ــى اإلب ــا عل ــم وأثره ــي العال ــائد ف ــادي الس ــام االقتص بالنظ

ــة.  ــك العــام والحقــوق المتروك ــم الرّخــص الحــرة والمل اســتعراض مفاهي

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١5 سنوات إلى ٢١ سنة.

 بنهاية هذه الجلسة يكون الطالب قادًرا على: 
• التعرّف على مفاهيم حقوق الطبع وتاريخ عام لتطّورها في العالم. 

• إدراك اآلثار السلبية لتغّول منظومة الحقوق الفكرية العالمية على اإلبداع وحرية التعبير 
والنمو االقتصادي للدول النامية. 

• اإللمام بحركة البرمجيات الحرة وسياقها التاريخي. 
• التعرّف على مفاهيم الرّخص الحرة وأمثلة منها. 

• التعرّف على مفهوم "الحقوق المتروكة" والملك العام. 

النتائج المتوقعة

• التعاون 
• التنظيم الذاتي 

• قبول التنوع 

• التشارك 
• استقاللية التفكير

األهداف القيمية المستهدفة
• جهاز عرض بيانات متصل بحاسوب الميّسر

• اتصال باإلنترنت )محبّذ لكنه ليس الزما( 
• لوحة كتابة )Flip Chart( وورق وأقالم

وسائل تعليمية مطلوبة

pdf.2017_ملف: الثقافة_الحرّة •

مصادر و موارد
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ن من صفحة جلسة في   اإلنترنت )محتوى هذا القسم ُمضمَّ
اإلنترنت وأهم القضايا المتعلقة بها( 

 الهــدف مــن هــذه الجلســة التعــرّف علــى اإلنترنــت كظاهرة تقنيــة اجتماعيــة؛ بفهم 
النمــوذج التقنــي العــام لكيفيــة عملهــا، وأصحــاب المصلحــة فيهــا، والمؤسســات الفاعلــة 

فــي تشــكيلها، وكذلــك باعتبارهــا فضــاًء إنســانيًا اجتماعيًــا.  

موجز الجلسة:

 مدة الجلسة الزمنية: أربع ساعات تتخللها فترة أو فترتي راحة.
 المرحلة العمرية المستهدفة: من ١5 سنوات إلى ٢١ سنة.

 األهداف المعرفية و المهارية المستهدفة:
• إطــار منهــج الحوســبة لمشــروع تمكيــن الشــباب رقميًا/األهــداف التعليميــة# أساســيات  

اإلنترنت.

 بنهاية هذه الجلسة يكون الطالب قادًرا على: 
• وصف اإلنترنت من عدة مناظير: تقني وإنساني وتنظيمي. 

• ذكر القضايا األساسية التي تؤثر على اإلنترنت حاليًا. 
• تعريف ماهية حوكمة اإلنترنت وأصحاب المصلحة فيها. 

• التناقش في مسألة حيادية اإلنترنت وعرض وجهات النظر المختلفة فيها واآلثار المحتملة 

النتائج المتوقعة

• التعاون 
• التنظيم الذاتي 

• قبول التنوع 

• التشارك 
• استقاللية التفكير

األهداف القيمية المستهدفة

• جهاز عرض بيانات متصل بحاسوب الميّسر
• اتصال باإلنترنت )محبّذ لكنه ليس الزًما( 

• لوحة كتابة )Flip Chart( وورق وأقالم 
ــا،  ــة عمله ــت وكيفي ــه اإلنترن ــون من ــا تتك ــن م ــة تبيّ ــوم توضيحي ــود رس ــذ وج ــن المحبّ • م

ــت. ــة اإلنترن ــألة حيادي ــي لمس ــم بيان ــا، ورس ــة فيه ــاب المصلح ــات أصح ــك الجه وكذل

وسائل تعليمية مطلوبة

• معجم ألفاظ حوكمة اإلنترنت.

قراءات وتدريبات إضافية
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 تقــوم فكــرة هــذه اللعبــة علــى قيــام الطالــب بمحــاكاة الوحــدات الوظيفيــة 
المختلفــة للحاســوب فــي تنفيــذ برنامــج صغيــر لرســم صــورة بســيطة، ومــن خــالل 
ذلــك يبــدأ فــي إدراك كيفيــة عمــل الحاســوب وماهيــة البرنامــج الحاســوبي ومفهــوم 
"حالــة البرنامــج". باإلضافــة إلــى ذلــك، فإن أســلوب الرســم الــذي تعتمــده اللعبة هو 
أســلوب الرســم المتجهــي، ممــا يتيــح اســتخدام اللعبــة كمقدمــة لكيفيــة اســتخدام 

هــذا األســلوب لحفــظ وتمثيــل الرســوم.

مقدمــة:

 تبيان كيفية عمل الحاسوب وتوضيح فكرة البرنامج الحاسوبي.
ــي  ــة ف ــذه الحال ــة ه ــج" وإدراك أهمي ــة البرنام ــوم "حال ــى مفه ــرف عل  التع

ــه. ــج ألهداف ــق البرنام تحقي
 التعرف على مفهوم "المتغيرات" وفهم دور المتغيرات في تسجيل حالة البرنامج

التعرف على الفكرة الرسوم المتجهية.

األهــداف:

 أوراق عمل بعدد المتدربين كالموضحة بالشكل التالي :
أوراق مرقمة تحتوي كل منها تعليمات بسيطة لرسم شكل ما.

• نبدأ اللعبة من النقطة صفر
• ارفع سن القلم

• تحرك ١0 خطوات إلى األعلى
• تحرك ١١ خطوة إلى اليمين

• ضع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) ٢١ طول و ١5 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١0 طول و ١9 عرض (

• تحرك إلى النقطة ) ١٧ طول و 09 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١٧ طول و ٢١ عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١0 طول و ١١ عرض (

• ارفع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و ٢5 عرض (

• ضع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) ٢5 طول و ٢5 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ٢5 طول و 05 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و 05 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و ٢5 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١0 طول و 30 عرض (

• تحرك إلى النقطة ) 30 طول و 30 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 30 طول و ١0 عرض (

• تحرك إلى النقطة ) ٢5 طول و 05 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ٢5 طول و ٢5 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 30 طول و 30 عرض (

• ارفع سن القلم
• تحرك حتى النقطة صفر

•  انتهت اللعبة

املســـاعدات 
املطلوبـــة:

لعبة أنا الحاسوب: 
رســــم رقـــم 1

• نبدأ اللعبة من النقطة صفر
• ارفع سن القلم

• تحرك 9 خطوات إلى األعلى
• تحرك ١0 خطوات إلى اليمين

• ضع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) 09 طول و 3٧ عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و 3٧ عرض (
•  تحرك إلى النقطة ) ١٢ طول و 45 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١9 طول و 3٧ عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١5 طول و 3٧ عرض (

• تحرك إلى النقطة ) ١5 طول و ١0 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 09 طول و ١0 عرض (

• ارفع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) ٢0 طول و ١6 عرض (

لعبة أنا الحاسوب: 
رســم رقـــم2
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• ضع سن القلم 
• تحرك إلى النقطة ) 3١ طول و ٢3 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ٢0 طول و 30 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ٢0 طول و ١6 عرض (

• ارفع سن القلم
• تحرك حتى النقطة صفر

• انتهت اللعبة

• نبدأ اللعبة من النقطة صفر
• ارفع سن القلم

•  تحرك 5 خطوات إلى األعلى
• تحرك ١4 خطوة إلى اليمين

• ضع سن القلم
• تحرك إلى النقطة ) ١0 طول و ٢0 عرض (

• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و ٢6 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١3 طول و ٢4 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١8 طول و 30 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١8 طول و ٢٢ عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ٢6 طول و ٢0 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١8 طول و ١8 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١8 طول و ١0 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١3 طول و ١6 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) ١3 طول و ٢4 عرض (
• تحرك إلى النقطة ) 05 طول و ١4 عرض (

• ارفع سن القلم
• تحرك حتى النقطة صفر

• انتهت اللعبة

لعبة أنا الحاسوب: 
رســم رقـــم3
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ــة  ــي ورق ــودة ف ــات الموج ــاع التعليم ــالب اتب ــن الط ــة م ــذه اللعب ــب ه  تتطل
التعليمــات بهــدف رســم شــكل مــا تحــدده كل ورقــة، وقــد يختلــف هــذا الشــكل مــن 
ورقــة إلــى أخــرى )نجمــة، مكعــب، هــرم، إلــخ(. هــذه التعليمــات هــي أوامــر بســيطة 
ــى رســم  ــى نصــل إل ــع المحــدد فــي الورقــة حت ــا للتتاب يجــب أن تنفــذ بدقــة وطبًق

الشــكل المطلــوب. و تأخــذ هــذه األوامــر أحــد األشــكال التاليــة:
• ضع سن القلم على الورقة
• ارفع سن القلم عن الورقة

• تحرك في خط مستقيم إلى نقطة )س، ص(
• تحــرك فــي خــط مســتقيم إلــى نقطــة )ھ خطــوات إلــى اليميــن أو إلــى اليســار، 

ن خطــوات إلــى أســفل أو إلــى أعلــى(

 يجب على الطالب مالحظة اآلتي:
• بعد تنفيذ أي من أوامر التحرك، يتغير موقع ســن القلم بحيث يقف عند نقطـة 
نهاية الحركة لهذا األمر، أي أن نقطة بداية الحركة ألي أمر تال هي نفــس نقطــة 

توقف القلم عند االنتهاء من تنفيذ أمر الحركة الســابق.
• بعد تنفيذ أمر وضــع ســن القلم على الورقـة يظـل القلم على هذا الحال حتى 
نصل إلى أمر لرفع سن القلم عن الورقة. أي أن أي أمر حركة بعد وضع سن القلم 
على الورقة يؤدي إلى رســم خط مستقيم من الموفع الحالـي للقلـم حتى نقطة 

نهاية الحركة لهذا األمر.
• بعد تنفيذ أمر رفع سن القلم عن الورقة يظل القلم على هذا الحال حتى نصل 

إلى أمر لوضع سـن القلم على الورقة مرة أخرى. أي أن أي أمر حركة بعد رفع سـن 
القلم عن الورقـة يؤدي إلى تغيير موقع سـن القلم من نقطـة إلى أخرى حســبما 

يهدف األمر، دون رســم أي خطوط.
• نبدأ اللعبة وســن القلـم مـرفـوع عن الورقــة.

 كل واحــدة من أوراق التعليمــات التـــي تــوزع عــلى الطلبـــة تحتــوي فقــط 
عــلى تعليمات الرسم، باإلضافة إلى رقم يشـير إلى بيانات الورقــة في دليل اللعبـــة 
الخاص بالميّسر. يحدد هذا الدليل اســـم وشـــكل الرســم المطلوب لكل واحدة من 
أوراق التعليمات بناء على رقمها. يالحظ أن أوراق التعليمات هذه ال تحتوي على اسـم 
الشـكل الذي ترســمه هذه التعليمات أو على أي شـــكل توضيحي يبين ما هو، بحيث 
يحتاج الطالب إلى إتباع التعليمات بدقة حتى يســتطيع تنفيذ الرســم بشـكل صحيح. 
 بعد انتهاء الطالب من تنفيذ الرسم، يسـتطيع الميّسـر التأكد من أن الطالب قد 
نفذ التعليمات بدقة عن طريق مقارنة ما رسمه الطالب باسم وشكل الرســم الســليم 

في دليل الميّسـر الخاص باللعبة بناء على رقم ورقة التعليمات.
 في هـذه اللعبـة، يقوم عقل الطالب بمحاكاة دور وحدة التحكم في معماريــة 
فن نويمان، وتمثل ورقة التعليمات ذاكرة الحاسوب التي تحتوي على البرنامج، أما يدا 

الطالب والمسطرة والقلم وورقة العمل، فيمثلوا وحدة اإلخراج.

 يمكن أيًضا، ببعض من التجاوز، اعتبار عيني الطالب اللتان تقرأن البرنامج شـــرح اللعبــة:
وحدات لإلدخال. وبهذا يكون الطالب قد قام بمحاكاة كل العناصر الوظيفية 

لمعمارية فُن نويمان.
 يُمثــل موضــع القلــم وحالــه مــن مالمســة لورقــة العمــل أو ارتفاعــه عنهــا حالــة 
البرنامــج. ويفضــل أن يطلــب مــن الطالــب االحتفــاظ بهــذه المعلومــات علــى شــكل 
ــات  ــة التعليم ــى ورق ــم( عل ــة القل ــي ص، حال ــي س، إحداث ــرات )إحداث ــة متغي ثالث
بجــوار كل ســطر مــن ســطور التعليمــات، بحيــث يُســجل علــى كل ســطر مــكان القلم 
ــة التعليمــات قــد  ــى هــذا، تكــون ورق ــاء عل ــل. بن ــذ األمــر المقاب ــه بعــد تنفي وحالت
قامــت بــدور ذاكــرة البيانــات فــي الحاســوب، باإلضافــة إلــى دورهــا الســابق كذاكــرة 
ــن  ــإن ذه ــه، ف ــي ذهن ــات ف ــذه البيان ــاظ به ــب االحتف ــرر الطال ــا إذا ق ــج. أم للبرنام
ــه أن  ــة. يجــب التنوي ــات فــي هــذه الحال الطالــب هــو مــا يقــوم بــدور ذاكــرة البيان
احتفــاظ الطالــب بهــذه البيانــات فــي ذهنــه يقلــل مــن فرصــه فــي النجــاح فــي تنفيــذ 

الرســم بشــكل صحيــح.
 ياٌَلحــظ أيضــا أن تســجيل واالحتفــاظ بحالــة البرنامج يتعرض لفكــرة المتغيرات، 
التــي هــي أحــد األفــكار المحوريــة فــي البرمجــة، وقــد يكــون مــن المناســب التعــرض 

لهــا فــي هــذا التوقيت.
 يالحــظ أيًضــا أن كل ورقــة تعليمــات هــي تمثيــل للشــكل الــذي ترســمه ولكــن 
علــى شــكل أوامــر أو تعليمــات لرســم خطــوط. وأســلوب تمثيــل الرســوم علــى شــكل 
ــى  ــوم عل ــل الرس ــي تمث ــة الت ــوم المتجهي ــرة الرس ــيط لفك ــو تبس ــذا، ه ــوط ه خط
ــة  ــي الحال ــمل ف ــد تش ــا ق ــة، ولكنه ــة اللعب ــي حال ــوط ف ــي الخط ــر )ه ــكل عناص ش
العامــة للرســوم المتجهيــة أشــكال كالمربعــات والدوائــر والمنحنيــات، إمــا مفرغــة 
أو ُمْســَمطة( وعالقــات بيــن العناصــر وبعضهــا البعــض. علــى هــذا، يمكــن اســتخدام 

هــذه اللعبــة كمقدمــة لمفهــوم الرســوم المتجهيــة.

 يعطى كل متدرب ورقة عمل وورقة خطوات.
 يشــرح الميّســر معنــى اإلرشــادات المكتوبــة فــي الورقــة وكيفيــة تطبيقهــا، مــع 

التركيــز علــى كيفيــة االحتفــاظ ببيــان موقــع القلــم وحالتــه.
 يطلــب الميّســر مــن كل متــدرب تنفيــذ الخطــوات المنصــوص عليهــا فــي وريقة 

اإلرشادات.
 يعطي الميّسر خمس دقائق للمتدربين لتنفيذ التدريب.

 يســأل الميّســر كل متــدرب عــن رقــم وريقــة اإلرشــادات الخاصــة بــه والشــكل 
الــذي نتــج عــن اتبــاع اإلرشــادات.

 إذا لــم يســتطيع المتــدرب رســم الشــكل، يبلغــه الميّســر بالشــكل المطلــوب 
ويراجــع معــه الرســم ويوضــح لــه أســباب االختــالف.

الـخطــوات:
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 لعبــة "أيــن الكــرة" هــي لعبــة لتعريــف الطــالب بمفهــوم المتغيــرات بشــكل 
عملــي وبــدون اســتخدام حواســيب.

مقدمـــة:

األهـداف: التعرف على مفهوم المتغيرات.

 القراءة.
العد.

المقارنة والمطابقة.

مهــارات ومعارف 
الــطالب الالزمــة 
لالســتفادة مـــن 

الجلســة:

 يحتاج تنفيذ اللعبة إلى المساعدات التالية لكل مجموعة من الطالب:
• طاولة.

• عشــرة حاويــات معتمــة بحيــث ال يســتطيع الطالــب رؤيــة محتواهــا عــن بعــد )يمكن 
ــرة( ومرقمــة بالترتيــب مــن الخــارج بحيــث يكــون  اســتخدام أكــواب أو علــب صغي

الرقــم ظاهــرًا عــن بعــد.
ــل  ــى ١0 وتحم ــن ١ إل ــام م ــا األرق ــرة منهم ــل عش ــة تحم ــة متماثل ــر وريق ــد عش • أح

ــرة. ــكان الك ــح م ــالة توض ــر رس ــة عش الحادي
• ثالثــة صناديــق متماثلــة متوســطة الحجــم، مكتــوب علــى أحدهــم " رقــم الكــوب 
التالــي" أو "رقــم العلبــة التاليــة" حســب نــوع الحاوية المســتخدمة، واآلخــران مكتوب 

عليهمــا أســماء أخــرى )مثــاًل "لــون الكــرة" و "ســرعة الطائــرة"(.
• سلة صغيرة.

ــل  ــا الجلســة قب ــي تعقــد فيه ــا مــن المســاحة الت ــأ فــي مــكان م ــرة تَُخبّ • كــرة صغي
ــالب. ــول الط وص

 يمكن استخدام نفس المساعدات ما عدا الكرة والوريقة التي تصف مكانها مع 
عدد من المجموعات، على أن تقوم المجموعات بلعب اللعبة بالتوالي.

متطلبات اللعبة:

الفئـة العمريـة: تسع سنوات فأكثر.

ــتخدام  ــق اس ــن طري ــرات ع ــوم المتغي ــالب بمفه ــة الط ــذه اللعب ــرف ه  تع
صنــدوق لــه اســم محــدد )" رقــم الكــوب التالــي" أو "رقــم العلبــة التاليــة"( ليكــون 
بمثابــة المتغيــر، ويقــوم الطــالب بتنفيــذ العمليــات األساســية للمتغيــرات مــن قــراءة 

لقيمــة المتغيــر وتغييــر لهــذه القيمــة علــى هــذا الصنــدوق.
 تنفيــذ هــذه اللعبــة يحتــاج إلــى مجموعــة مــن الطــالب. المطلــوب مــن الطــالب 
ــق العثــور عــن الورقــة  ــأة فــي الجــوار عــن طري هــو التعــرف علــى مــكان كــرة مخب
التــي تصــف مــكان الكــرة بيــن األوراق الموضوعــة فــي الحاويــات المختلفــة. تلعــب 
اللعبــة بــأن يفتــح الطالــب األول الصنــدوق الــذي يمثــل المتغيــر والذي يســمى "رقم 

شـــرح اللعبـة:

 يعــد الميّســر مــكان )أو أماكــن( اللعــب عــن طريــق وضــع الحاويــات )األكــواب، 
علــى ســبيل المثــال( علــى طــرف مــن الطاولــة مــع وضــع الوريقــات داخــل كل منهــا 
بترتيــب مناســب ووضــع الصناديــق علــى الطــرف اآلخــر. كذلك يضــع الميّســر الوريقة 

األولــى والتــي تشــكل مفتــاح اللعبــة فــي الصنــدوق المســمى "رقــم الكــوب التالــي".
 يوزع الطالب على مجموعات بحيث ال يقل عدد المجموعة عن اثنان و ال يزيد 

عن خمسة.
 تقف كل مجموعة على شكل طابور.

 يشرح الميّسر للطالب الهدف من اللعبة وكيفية اللعب وقواعده.
 ينفــذ الطالــب األول فــي الطابــور الخطــوات المطلوبــة ثــم يقــف فــي نهايــة 
الطابــور، ثــم يتبعــه الــذي يليــه فالــذي يليــه وهكــذا كل فــي دوره حتــى الوصــول 

إلــى الوريقــة المطلوبــة.
 متى عرف الطالب مكان الكرة، يحضرونها.

*يمكن استبدال الكرة بحلوى كهدية للطالب.

الخطــوات:

الكــوب التالــي" ويقــرأ الورقــة الموضوعــة فيــه. إذا كانــت الوريقــة تحمــل رقــم كوب، 
يلقيهــا الطالــب فــي الســلة ثــم يرفــع الكــوب المشــار إليــه ويأخــذ الورقــة الموضوعــة 
ــى  ــداًل مــن الورقــة األول ــه( ويضعهــا كمــا هــي بــدون فتحهــا ب أســفله )أو فــي داخل
فــي الصنــدوق المســمى "رقــم الكــوب التالــي" ثــم يتــرك الــدور للطالــب الــذي يليــه. 
ــى  ــي دوره، حت ــابقة، كل ف ــذ نفــس الخطــوات الس ــي تنفي ــالب ف ــى الط  يتوال
ــي  ــة الت ــي الوريق ــوب وه ــم ك ــل رق ــي ال تحم ــدة الت ــة الوحي ــى الوريق ــول إل الوص
ــات اللعــب أال  ــى مجموع ــع الطــالب عل ــي توزي ــرة. يراعــى ف ــن توجــد الك تصــف أي
يزيــد عــدد الطــالب فــي كل مجموعــة عــن خمســة وال يقــل عــن اثنــان بحيــث يتطلــب 
ــذ الخطــوات الســابقة  ــب بتنفي ــة أن يقــوم كل طال ــى الوريقــة المطلوب الوصــول إل

أكثــر مــن مــرة.
 يمكــن أن يُبلــغ الميّســر الطــالب بأســم الصندوق الصحيــح أو أن يتــرك للطالب 
تخميــن اســمه، حيــث أن تركهــم ليخمنــوا اســم الصنــدوق يؤكــد علــى أهميــة تســمية 
المتغيــرات بأســماء واضحــة تعبــر عــن محتواهــا، و إن كان هــذا قــد يشــكل بعــض 
ــغ الميّســر الطــالب بأســم الصنــدوق  ــم يبل ــة للطــالب األصغــر ســًنا. إذا ل الصعوب

الصحيــح، فعليــه أن يوضــح الهــدف مــن ذلــك فــي شــرح المفاهيــم.
تعتمد اللعبة على القواعد البسيطة التالية:

• غيــر مســموح للطالــب بلمــس أي كــوب إال الكــوب الــذي يحمــل الرقــم الــذي 
المكتــوب علــى الورقــة التــي وجدهــا فــي الصنــدوق.

• غير مسموح للطالب بفتح أو قراءة الوريقة التي يجدها داخل )أو أسفل( الكوب.
• يجب أال ينفذ أي طالب خطوات اللعب مرتين متواليتين.

ملحوظـــة: 
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 يســأل الميّســر كيــف اســتطاع الطــالب تمييــز الصنــدوق الــذي يحتــوي علــى 
ــات. الوريق

ــدوق عــن  ــز الصن ــا اســتطعنا تميي ــات الطــالب ويوضــح أنن ــى إجاب  يســتمع إل
طريــق أســمه، و يؤكــد علــى ضــرورة أن يكــون لــكل صنــدوق اســم ال يتكــرر علــى 
أي مــن الصناديــق الباقيــة بحيــث نســتطيع أن نميــزه عنهــم، كمــا يؤكــد علــى أهميــة 
ــى  ــر عل ــط األم ــى ال يختل ــدوق حت ــوى الصن ــرًا عــن محت أن يكــون هــذا االســم معب

الطــالب ويبحثــون عــن الوريقــة فــي صنــدوق خطــأ.
 يســأل الميّســر الطــالب إذا مــا كان الصنــدوق قــد احتــوى علــى نفــس القيمــة 

فــي األدوار المختلفــة.
 يشــير الميّســر إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن فــي كل دور اســتخدم الطالب نفس 

الصنــدوق، إال أنــه احتــوى علــى رقــم مختلــف وبالتالي أشــار إلى كــوب مختلف.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن مــن كان يقــوم بتغييــر محتــوى الصنــدوق ويشــير 

إلــى أن الطــالب أنفســهم هــم مــن كانــوا يقومــون بتغييــر المحتــوى.
 يشــير الميّســر إلــى أن لغــات البرمجــة تدعم أشــياء تقوم بنفــس دور الصندوق 
فــي اللعبــة، و يطلــق عليهــا اســم المتغيــرات، وإلــى أننــا ســنتعلم كيــف نســتفيد من 

اســتخدام هــذه المتغيــرات فــي برامجنا.
 يوضــح الميّســر أن المتغيــر مــا هــو إال مــكان فــي ذاكــرة الحاســوب يســتخدم 
لحفــظ بيــان أو معلومــة، بالضبــط كمــا اســتخدمنا الصنــدوق لحفــظ رقــم الكــوب 
ــا  ــدوق، فإنن ــل الصن ــة داخ ــة الموضوع ــراءة الورق ــتطعنا ق ــا اس ــا كم ــي. وأنن التال

ــرة. ــي الذاك ــة القيمــة المحفوظــة ف نســتطيع معرف
 يوضــح الميّســر أنــه يجــب أن يكــون لــكل متغيــر مــن المتغيــرات اســم مميــز 
ــدوق  ــى الصن ــي" إل ــوب التال ــم الك ــم "رق ــار اس ــا أش ــط كم ــه، بالضب ــه إلي ــار ب يش
الــذي اســتخدمناه فــي اللعبــة. ويؤكــد علــى أن اســم المتغيــر يجــب أال يتكــرر حتــى 
نســتطيع أن نحــدد إلــى أي متغيــر نشــير بــدون لبــس. باإلضافــة إلــى ذلــك يوضــح 
أن مــن المهــم )وإن كان ليــس ضروريـًـا( أن يكــون اســم المتغيــر يــدل علــى محتــواه.

 يوضــح أننــا نســتطيع تغييــر قيمــة المتغيــر عــن طريــق وضــع قيمــة جديــدة 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــع وريق ــي دوره بوض ــم ف ــب منه ــام كل طال ــا ق ــط كم ــه، بالضب في

ــدوق. الصن

خطـوات شــرح 
املفاهيــم:

 يختم الميّسر اللعبة بتلخيص ما تم تعلمناه من خالل اللعبة وهو:
• المتغير هو مكان في ذاكرة الحاسوب يستخدم لحفظ بيان أو معلومة.

• لــكل متغيــر اســم مميــز يشــار بــه إليــه، وأنــه ال يمكــن أن يحمــل متغيــران أو 
أكثــر نفــس االســم بشــكل يحــدث لبــس فــي فهــم إلــى أي متغيــر نشــير.

• يفضل أن يشار إلى كل متغير بأسم دال على محتواه.
• من الممكن قراءة قيمة المتغير أو استبدالها بأخرى.

ختـام اللعبــة:

 تنويعة للرتكيز عى أهمية تسمية املتغريات بأسامء مميزة.
 يمكــن التركيــز بشــكل أكبــر علــى أهميــة وجــود أســم مميــز لــكل متغيــر عــن 
طريــق اســتخدام أحــرف اللغــة العربيــة كأســماء للصناديــق الثالثــة بــداًل مــن "رقــم 
الكــوب التالــي" واألســماء المطولــة األخــرى، مــع تعديــل الوريقــات الموجــودة فــي 
كل كــوب لتحتــوي، باإلضافــة إلــى رقــم الكــوب، التالــي علــى أســم الصنــدوق الــذي 

يجــب أن توضــع فيــه الوريقــة التــي ســيأخذها الطالــب مــن هــذا الكــوب.
 في هذه الحالة، يكون على كل طالب إبالغ الطالب الذي يليه باسم الصندوق 

الذي َوَضع فيه الوريقة، حتى يستطيع هو أيًضا القيام بدوره في اللعبة.
 يالحظ أن في هذه الحالة، فإن معرفة اسم المتغير الصحيح يشكل عنصرًا 

أساسيًا للنجاح في تنفيذ اللعبة. على هذا، يستطيع الميّسر أن يؤكد بشكل أكبر على 
أهمية وجود أسامي مميزة لكل متغير، وأن استخدام نفس االسم ألكثر من متغير 

يؤدي إلى حدوث لبس والفشل في تحقيق الهدف من اللعبة.
ــزة  ــماء ممي ــود أس ــة وج ــى أهمي ــد عل ــل يؤك ــذا التعدي ــك أن ه ــظ كذل  يالح
للمتغيــرات علــى حســاب التركيــز علــى أهميــة تســمية المتغيــرات بأســماء تعبــر عــن 

ــا. محتواه

تنويعـات علــى 
اللعبـــة:

http://www.programmingbasics.org/ar/beginner/variables.html
http://arccn.net/?p=14
https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-al-
gebra-expressions/core-algebra-variables-and-expressions/v/
what-is-a-variable

قراءات وتدريبـات 
إضافيـــة:
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 اللعبة 3
 لعبة تبادل رسائل بجدول 

المحارف

146147

الصفحــة

الصفحــة

منهـج الحوســبة | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

02
اللعبــــة  |  



 تقــوم فكــرة هــذه اللعبــة علــى قيــام الطــالب بتبــادل رســائل نصية على شــكل 
أرقــام فقــط ال غيــر، وفــي هــذا الســياق تقــوم بتعريــف األطفــال علــى فكــرة الترميــز 
وبعًضــا مــن اســتخداماتها، كمــا توضــح كيفيــة اســتخدام الحاســوب لفكــرة الترميــز 

لتمثيــل المحــارف والنصوص.

مقدمـــة:

ــي الحواســيب  ــل المحــارف ف ــي تمثي ــز واســتخدامه ف ــم مفهــوم الترمي  تقدي
ــز المحــارف(. )ترمي

تقديــم مفهــوم التعميــة بالتطبيــق علــى أســلوب بســيط وهــو التعميــة باالســتبدال 
.)en:substitution cipher:ويكيبيديــا(

األهــداف:

 لوحتيــن علــى كل منهمــا جــدول فيــه المحــارف )أحــرف اللغــة واألرقــام أو جزًء 
منهــا(، وقيمــة عدديــة مقابلــة لــكل محــرف. يمكــن مبدئيــا اســتعمال جــدول قياســي 

.wikipedia:ISO/IEC 8859-6 مثــل

املســاعدات 
املطلوبــة:

ــن  ــدول م ــى ج ــا عل ــوي كل منه ــاركين تحت ــالب المش ــدد الط ــب بع  أوراق لع
ســتة صفــوف وعموديــن. تحتــوي الصفــوف الثالثــة أولــي مــن كل جــدول علــى أســماء 
حيوانــات فــي العمــود األيمــن مــع تــرك الخانــة المقابلــة فــي العمــود األيســر فارغــة، 
أمــا الثالثــة صفــوف األخــرى فتحتــوي فــي عمودهــا األيمــن علــى أســماء حيوانــات 
مختلفــة وفــي الخانــة المقابلــة صفــة لــكل حيــوان )أمثلــة: "فيــل ذكــي" و "قــرد ماهــر" 
ــن فــي أي  ــوان مرتي ــخ...(، مــع مالحظــة أال يتكــرر اســم أي حي ــم" أل و "حــوت عظي
جــدول. تَُجّهــز أوراق اللعــب هــذه علــى شــكل أزواج بحيــث تكــون أســماء الحيوانــات 
التــي تقابلهــا صفــات فــي أحــدى الورقتيــن تقابلهــا خانــات فارغــة فــي الورقــة األخــرى 
والعكــس بالعكــس. يفضــل أن يكــون كل زوج مــن األوراق مختلــف عــن الــزوج اآلخــر 
وإن كان ال يشــترط ذلــك. يلــزم وضــع عالمــات علــى األوراق تميــز أي ورقتيــن تكونــان 

زوًجــا متكامــاًل وتميــز األزواج المختلفــة عــن بعضهــا البعــض.
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 تلعــب هــذه اللعبــة فــي مجموعــات مــن طالبيــن والمطلــوب مــن كل طالــب 
اســتكمال الصفــات الناقصــة للحيوانــات فــي أوراق اللعــب الموزعــة عليــه. ولتحقيــق 
ذلــك يســأل كل طالــب زميلــه فــي المجموعــة عــن الصفــات الناقصــة للحيوانــات عــن 
طريــق إرســال رســالة تحتــوي علــى اســم الحيــوان فيــرد عليــه زميلــه برســالة مقابلــة 
ــب  ــة اللع ــي ورق ــه ف ــجيل رد زميل ــوم بتس ــوان فيق ــذا الحي ــة ه ــى صف ــوي عل تحت
ــن أو  ــدث الطالبي ــك دون أن يتح ــم ذل ــترط أن يت ــوان. ويش ــذا الحي ــم ه ــوار اس بج
ــر وريقــات ال تحتــوي إال علــى مجموعــة مــن  ــادال أي رســائل أال عــن طريــق تمري يتب

األعــداد فقــط ال غيــر.
ــز مــكان اللعــب بحيــث يحتــوي علــى صفيــن مــن المقاعــد ظهــرًا   يتــم تجهي
لظهــر وبحيــث يكــون هنــاك ممــرًا بيــن صفــي المقاعــد يتيــح للميّســر المــرور بينهمــا. 
 تعلــق اللوحتــان اللتــان تحتويــان علــى جــداول الرمــوز بحيــث تواجــه واحــدة 
منهــا كل مــن صفــي المقاعــد. يجلــس الطــالب علــى المقاعــد بحيــث يكــون هنــاك 
ــون كل  ــك يّك ــى ذل ــاء عل ــر، وبن ــب آخ ــف كل طال ــع خل ــد الواق ــى المقع ــب عل طال
طالبيــن يجلســان ظهــرًا لظهــر مجموعــة واحــدة. تــوزع أوراق اللعــب علــى الطــالب 
ــن يشــكالن مجموعــة واحــدة مــن  ــى ورقتي ــي كل مجموعــة عل بحيــث يحصــل طالب
ــن األوراق  ــة م ــم ومجموع ــب قل ــى كل طال ــر عل ــوزع الميّس ــا ي ــب، كم أوراق اللع

الخاليــة لكتابــة الرســائل.
ــا  ــي ال تناظره ــات الت ــد الحيوان ــم أح ــب ألس ــار كل طال ــة باختي ــدأ اللعب  تب
صفــة فــي ورقــة اللعــب التــي وزعــت عليــه ثــم يحــول هــذا االســم لمجموعــة مــن 
األعــداد بكتابــة األعــداد المكافئــة لــكل حــرف مــن حــروف اســم الحيــوان المختــار 
ــاء علــى جــدول الرمــوز المعلــق أمامــه بالترتيــب علــى ورقــة فارغــة. متــى انتهــى  بن
مــن الكتابــة، يرفــع الورقــة عاليًــا، فيقــوم الميّســر بتمريــر الورقــة إلــى الطالــب اآلخــر 
فــي المجموعــة )بعــد التأكــد مــن أنهــا ال تحــوي إال أعــداد(. يقــوم الطالــب المتلقــي 
للورقــة بتحويــل األعــداد إلــى الحــروف المناظــرة بنــاء علــى جــدول الرمــوز وبالتالــي 
ــب المتلقــي  ــى هــذا االســم، يقــوم الطال ــاء عل ــوان. بن ــراءة اســم الحي يســتطيع ق
بتحديــد الصفــة وتحويلهــا إلــى أعــداد بنفــس الطريقــة وكتابــة األعــداد علــى نفــس 
الورقــة التــي تحتــوي علــى األعــداد المكافئــة الســم الحيــوان، ثــم يرفــع يــده بالورقــة 
ليقــوم الميّســر بتمريرهــا للطالــب األول. يقــوم الطالــب األول بتحويــل األعــداد إلــى 
صفــة مــرة أخــرى ثــم كتابــة هــذه الصفــة فــي الخانــة المقابلــة للحيــوان فــي أوراق 

اللعــب.
ــاء  ــه بن ــوان أو صفت  إذا لــم يســتطيع أحــد الطــالب التعــرف علــى اســم الحي

ــا مــن الميّســر. علــى األرقــام المكتوبــة، يطلــب دعًم
 متــى اســتكملت كل مجموعــة مــلء مجموعــة أوراق اللعــب الخاصــة بهــا، تبلــغ 

الميّســر بذلــك، وتنتهــي اللعبــة عنــد انتهــاء كل المجموعــات مــن اســتكمال أوراقها.

شـــرح اللعبـة:
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 اللعبة 4
 لعبة عّد النقاط

 يجلس الطالب على المقاعد وبناء على ذلك تحدد المجموعات.
 يبدأ الميّسر اللعبة بشرح هدف اللعبة وكيفية اللعب.

 يــوزع الميّســر أوراق اللعــب بحيــث تحصــل كل مجموعــة مــن الطــالب علــى 
مجموعــة مــن األوراق، كمــا يــوزع األقــالم وأوراق خاليــة لتبــادل الرســائل.

 يبــدأ الميّســر اللعبــة ويقــوم بتمريــر األوراق بيــن الطــالب ومســاعدتهم فــي 
كتابــة و فهــم الرســائل.

 متــى انتهــت مجموعــة مــن اســتكمال كل الصفــات الناقصــة في ورقتــي اللعب، 
يقــوم الميّســر بمراجعــة األوراق والتأكــد مــن اســتكمال الصفات بشــكل صحيح.

 متــى انتهــت كل المجموعــات مــن اســتكمال أوراق اللعــب الخاصــة بهــا يعلــن 
الميّســر انتهــاء اللعبــة.

ــر الحــوار   يفتــح الميّســر النقــاش حــول مــا تعلمــه الطــالب مــن اللعبــة ويدي
ويســجل آراء الطلبــة ويســعى مــن خــالل األســئلة للتأكيــد علــى المفاهيــم األساســية 

لتمثيــل المحــارف فــي الحاســوب كمــا هــي مذكــورة فــي قســم االســتنتاجات. 

 يمكن تمثيل المحارف على الحاسوب بطريق اإلشارة إلى كل منها برقم
 يجب أن يكون لكل حرف رقم مميز وإال تعّذرت قراءة الرسائل المرّمزة

 توجــد جــداول قياســية متّفــق عليهــا لترميــز المحــارف ينبغــي اســتعمالها فــي 
النظــم الحاســوبية المختلفــة لنتمكــن مــن نقــل ومعالجــة البيانــات فيمــا بينهــا.

االسـتنتـاجـات:

 تنويعة التعمية
 طالع لعبة التعمية االستبدالية.

تنويعــات:

خطـوات اللعـب:
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 لعبــة عــد النقــاط هــي لعبــة تهــدف إلى تقديــم نظم األعــداد وبالــذات النظام 
الثنائــي إلى المتدرب بشــكل بســيط وبــدون الحاجة إلى اســتخدام الحاســوب.

مقدمــة:

 فهــم النظــام الثنائــي فــي تمثيــل األعــداد والقــدرة علــى اســتخدامه لتمثيــل 
األعــداد الصحيحــة

 القدرة على التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري
 فهم أساسيات نظم األرقام العربية

األهداف:

 العد
 المقارنة والمطابقة

 الترتيب بشكل متسلسل

مهـارات و معارف 
الــطالب الالزمــة 
لالسـتفـادة مــن 

الجلســة:

 مساحة كافية لوضع األوراق مرتبة بشكل مسلسل.
 ورقــة عمــل تحتــوي علــى جــدول مــن عموديــن، بعــض خانــات العمــود األيمــن 
تحــوي أعــداًدا بالنظــام العشــري ال تزيــد علــى 3١، وبعــض خانــات العمــود األيســر 
تحــوي أعــداًدا بالنظــام الثنائــي ال تزيــد علــى ســبع منــازل بحيــث ال تتقابــل أي منهــا 

فــي صــّف واحــد

الفئـة العمريـة: تسع سنوات فأكثر

 عــدد مــن مجموعــات البطاقــات يماثــل نصــف عــدد المتدربيــن، كل مجموعــة 
ــة  ــم منزل ــا رق ــد وجهيه ــى أح ــوب عل ــة مكت ــات. كل بطاق ــس بطاق ــن خم ــون م تتك
ابتــداء مــن صفــر، ورســم لمجموعــة مــن النقــاط تســاوي قيمــة المنزلــة، ووجههــا 

اآلخــر فــارغ )كمــا هــو موّضــح فــي النمــوذج(.

املسـاعـدات 
املطلوبــة:

 تقــوم هــذه اللعبــة بتقديــم النظــام الثنائــي إلــى الطــالب بشــكل عملــي بدون 
التعــرض لألســس الرياضيــة لهــذا النظــام، ثــم تنتقــل بالتدريــج لشــرح هذه األســس 

بشــكل مبســط وتســتخدمها لعــرض مفاهيــم نظــم األرقــام العربية.
 تبــدأ اللعبــة بتوزيــع الطــالب علــى مجموعــات، تتكــون كل منهــا مــن طالبيــن 
أو ثالثــة علــى األكثــر. تــوزع مجموعــات البطاقــات علــى الطــالب بحيــث تحصــل كل 
ــل كل مجموعــة  ــى مجموعــة واحــدة مــن البطاقــات. تمث مجموعــة مــن الطــالب عل
ــل  ــة رقــم يمث ــي. تحمــل كل بطاق ــا للنظــام الثنائ ــازل طبق ــات أول خمــس من بطاق
منزلــة الخانــة التــي تناظــر البطاقــة وعــدد مــن النقــاط يكافــئ قيمــة هــذه المنزلــة. 
ــا لقواعــد المنــازل فــي  ــب مــن الطالــب ترتيــب البطاقــات طبًق لتنفيــذ اللعبــة، يُطلَ
نظــم األرقــام العربيــة ثــم تســتخدم لتمكيــن الطالــب مــن التحويــل مــن النظــام 
العشــري إلــى النظــام الثنائــي وبالعكــس دون الحاجــة لشــرح األســس الرياضيــة. بعد 
أن يّكــون الطــالب فكــرة عــن عمليــة التحويــل هــذه، تختتــم اللعبــة بشــرح األســس 

الرياضيــة للنظــام الثنائــي وبعــض خــواص نظــم األعــداد العربيــة بشــكل عــام.
 تتعرض اللعبة للخواص التالية من خواص نظم األعداد:

• يمكــن تمثيــل أي عــدد بــأي نظــام مــن نظــم األرقــام العربيــة )النظــام الثنائــي 
فــي حالــة اللعبة(.

• ال يوجد إال تمثيل واحد ألي عدد باستخدام أي نظام من نظم األرقام العربية.
• نحتــاج إلــى عــدد مــن رمــوز بعــدد أســاس أي نظــام الســتخدامه فــي تمثيــل 
األعــداد )رمزيــن للنظــام الثنائــي وثالثــة للنظــام الثالثــي، إلــخ...( بحيــث يكــون 

لــكل رمــز قيمــة تبــدأ مــن الصفــر وحتــى أقــل مــن األســاس بواحــد.
• ال يوجــد قيــود علــى الرمــوز المســتخدمة لتمثيــل األعــداد، ولكــن درج النــاس 
علــى اســتخدام األرقــام العربيــة ويليهــا الحــروف اإلنجليزيــة )0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

ــخ...(. f, e, d, c, b, a ,9 ,8 ,7, إل

شــرح اللعبـة:

 يرســم الميّســر جــدواًل مــن ســبعة أعمــدة، علــى رأس أول عمــود مــن اليميــن 
تُكتــب كلمــة "العــدد" وعلــى رأس العمــود التالــي مــن اليميــن يكتــب الرقــم "صفــر" 
و الــذي يليــه الرقــم "١" وتباًعــا حتــى الرقــم"5". ) قــد يكــون هــذا الجــدول مرســوم 
ــا إلــى عــدد كاف  ســلًفا، أو مطبــوع علــى ورقــة A1 (، ويجــب تقســيم الجــدول أفقيً

مــن الخانــات )8 أو 9 خانــات(.
ــا  ــم ترتيبه ــب منه ــالب ويطل ــى الط ــات عل ــات البطاق ــر مجموع ــوزع الميّس  ي
تصاعديًــا مــن اليميــن إلــى اليســار بنــاء علــى الرقــم المكتــوب علــى كل بطاقــة، ثــم 

قلبهــا بحيــث يكــون الوجــه الفــارغ إلــى أعلــى.
 يختــار الميّســر عــددا أقــل مــن 3١ )يفضــل أن يكــون عــدًدا ال يتطلــب تمثيلــه 
أكثــر مــن 3 منــازل بالنظــام الثنائــي( ويكتبــه فــي خانــة مــن خانــات عمــود "العــدد" 
فــي الجــدول ويطلــب مــن الطــالب قلــب بطاقــات ممــا لديهــم بحيــث يكــون مجموع 

الخطــوات:
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النقــاط الظاهــرة علــى البطاقــات مســاويًا لقيمــة العــدد المكتــوب، وإبقــاء البطاقــات 
األخــرى مقلوبــة فــي مكانهــا.

 يطلــب الميّســر مــن أحــد الطــالب إبالغــه باألرقــام المكتوبــة علــى البطاقــات 
التــي أظهروهــا.

 يســأل الميّســر الطــالب إن كان أحدهــم قــد أظهــر بطاقــات مختلفــة، وذلــك 
للتأكــد مــن أن كل الطــالب قــد اختــاروا البطاقــات الصحيحــة.

 بعد التأكد من أن كل الطالب قد اختاروا البطاقات الصحيحة، يؤكد الميّسر أنه 
ال توجد إال توليفة واحدة من البطاقات يمكن بها تمثيل قيمة هذا العدد.

 فــي نفــس صــف العــدد، يضــع الميّســر عالمــة "صــح" فــي كل عمــود يحمــل 
ــاره الميّســر(  ــا مــن أرقــام البطاقــات التــي اختارهــا المتدّربــون )أو أي رمــز يخت رقًم
ويضــع عالمــة "خطــأ" فــي األعمــدة التــي تحمــل أرقــام البطاقــات التــي لــم يشــملها 

االختيــار )أو رمــز آخــر مختلــف عــن الرمــز األول(.
 يســأل الميّســر عــن كيفيــة اختيــار الطــالب للبطاقــات الالزمــة ليحصلــوا علــى 
عــدد النقــاط المطلــوب ويوضــح أن اختيــار البطاقــات يمكــن أن يتم بالطريقــة اآلتية:

• اختيــار البطاقــة التــي تحمــل أكبــر عــدد مــن النقــاط بحيــث يكــون عــدد النقــاط 
ــس  ــي نف ــوب )وف ــدد المطل ــاوي الع ــن أو يس ــل م ــارة أق ــة المخت ــى البطاق عل

الوقــت أكبــر مــن نصــف هــذا العــدد نفســه(.
 • حســاب عــدد النقــاط المتبقيــة للوصــول لعــدد النقــاط المطلــوب، وذلــك عــن 
طريــق خصــم عــدد النقــاط علــى البطاقــة المختارة مــن العــدد الكلــي المطلوب.

ــة  ــن البطاق ــل م ــاط أق ــدد نق ــل ع ــي تحم ــات الت ــن البطاق ــة م ــار بطاق  • اختي
الســابقةبحيث يكــون عــدد النقــاط عليهــا هــو أكبــر عــدد مــن النقــاط علــى أي 
مــن هــذه البطاقــات وفــي نفــس الوقــت يكــون أقــل مــن أو يســاوي عــدد النقــاط 
الالزمــة لتكملــة عــدد النقــاط إلــى العــدد المطلــوب، وذلــك بنــاء علــى مــا تــم 

حســابه فــي الخطــوة الســابقة.
 • حســاب عــدد النقــاط المتبقيــة للوصول لعــدد النقاط المطلــوب، وذلــك عن طريق 
خصــم مجمــوع عدد النقــاط على كل البطاقات المختــارة من العــدد الكلي المطلوب.

ــة  ــن البطاق ــل م ــاط أق ــدد نق ــل ع ــي تحم ــات الت ــن البطاق ــة م ــار بطاق  • اختي
الســابقة بحيــث يكــون عــدد النقــاط عليهــا هــو أكبــر عــدد مــن النقــاط علــى أي 
مــن هــذه البطاقــات وفــي نفــس الوقــت يكــون أقــل مــن أو يســاوي عــدد النقــاط 
الالزمــة لتكملــة عــدد النقــاط إلــى العــدد المطلــوب بنــاء علــى مــا تــم حســابه 

فــي الخطــوة الســابقة.
 • تكرار الخطوتين السابقتين حتى الوصول إلى العدد المطلوب.

 يكــرر الميّســر تمريــن إيجــاد البطاقــات المكافئــة لعــدد معيــن وتســجيل 
البطاقــات الصحيحــة فــي الجــدول المعلــق مرتيــن أو ثالثــة مــرات مــع أعــداد 
مختلفــة، مــع التأكيــد كل مــرة علــى أنــه ال توجــد غيــر توليفــة واحــدة مــن البطاقــات 

ــدد. ــذا الع ــل ه تمث

ــر عــدد يمكــن تمثيلهــم باســتخدام البطاقــات   يســأل الميّســر عــن أقــل وأكب
المتاحــة لــكل منهــم، ويتفاعــل مــع ردود الطــالب وإذا لــزم األمــر يوجههــم لكيفيــة 
الوصــول إلــى اإلجابــة الصحيحــة )صفــر إذا كانــت كل األوراق مقلوبــة و 3١ إذا كانــت 

كل األوراق مكشــوفة(
 يســأل الميّســر إذا كان مــن الممكــن تمثيــل جميــع األعــداد مــن صفــر إلــى 3١ 

باســتخدام البطاقــات الخمســة، ويتــرك برهــة مــن الوقــت للتفكيــر.
 يقــول الميّســر للطــالب أنــه يّدعــي أن جميــع األعــداد مــن صفــر إلــى 3١ يمكــن 
تمثيلهــا ويتحــدى الطــالب فــي أن يأتــوا بأعــداد بيــن صفــر و 3١ ال يمكــن تمثيلهــا، إن 

استطاعوا.
ــن أو   يبرهــن الميّســر أن كل األعــداد ممكــن تمثيلهــا عــن طريــق تمثيــل عددي
ثالثــة ممــا اقترحــه الطــالب، ثــم يؤكــد للطــالب أننــا نســتطيع تمثيــل جميــع األعــداد 

مــن صفــر إلــى 3١ باســتخدام هــذه البطاقــات.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب قلــب البطاقــات بحيث يكــون الوجه الــذي يحتوي 
ــات أمامهــم  ــب البطاق ــاظ بترتي ــع االحتف ــى م ــات ألعل ــام البطاق ــاط وأرق ــى النق عل

بحيــث تظــل مرتبــة تصاعديًــا مــن اليميــن إلــى اليســار حســب رقــم كل بطاقــة.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب اســتنتاج العالقــة بيــن عدد النقــاط علــى البطاقات 
المختلفــة، وإذا لــزم األمــر يوجههــم إلــى كيفيــة الوصــول لإلجابــة الصحيحــة )كل 

بطاقــة عليهــا ضعــف عــدد النقــاط الموجــودة علــى البطاقــة التــي علــى يمينهــا(.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن كيفيــة تمثيــل عــدد أكبــر مــن 3١ وأصغر مــن 63 )49 
علــى ســبيل المثــال( باســتخدام البطاقــات التــي بحوزتهــم، وعنــد إدراكهم اســتحالة 
ذلــك، يســألهم عــن مــا هــو التعديــل المطلــوب لمجموعــة البطاقــات حتــى يمكــن 
اســتخدامها فــي تمثيــل العــدد المطلــوب، ويوجههــم نحــو االســتفادة ممــا توصلــوا 

إليــه فــي الخطــوة الســابقة.
 يوضــح الميّســر أن فــي اســتطاعتنا تمثيــل أعــداد أكبــر فأكبــر عــن طريــق إضافة 
ــي  ــة الت ــاط البطاق ــدد نق ــف ع ــا ضع ــل كل منه ــار تحم ــى اليس ــدة إل ــات جدي بطاق

تســبقها إلــى اليميــن.
ــى  ــاط عل ــدد النق ــب ع ــتطيع أن يحس ــن يس ــاك م ــر إذا كان هن ــأل الميّس  يس
ــة حســابهم  ــات الطــالب ويســألهم عــن كيفي ــى إجاب ــة العاشــرة ويســتمع إل البطاق

ــذا العــدد. له
 يوضــح الميّســر أننــا نســتطيع أن نحســب مباشــرة عــدد النقــاط علــى أي بطاقــة 
نحتــاج إلــى إضافتهــا عــن طريــق رفــع العــدد اثنــان ألس رقــم البطاقــة ودون الحاجــة 
لحســاب عــدد النقــاط علــى البطاقــات علــى يميــن هــذه البطاقــة، مــع مالحظــة أن 

أرقــام البطاقــات تبــدأ مــن صفــر.
 يوضــح الميّســر أننــا نطلــق علــى رقــم البطاقــة اســم "منزلــة" البطاقــة ونطلــق 

علــى عــدد النقــاط المرســومة علــى البطاقــة اســم "قيمــة المنزلــة". ) قيمــة المنزلــة 
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ــم  ــل الرق ــي تحم ــة الت ــى البطاق ــاط عل ــدد النق ــو ع ــي ٢ أس 8 = ٢56 وه ــة ه الثامن
ــن(. ــة التاســعة مــن اليمي ــي الخان ــة والموجــودة ف ثماني

 يضــع الميّســر فــي الجــدول علــى الســبورة عالمــات "صــح" و "خطــأ" فــي منازل 
ثنائيــة لتمثيــل عــدد يختــاره عشــوائيًا ويطلــب مــن الطــالب معرفــة العــدد الممثــل، 
بعــد مرتيــن مــن هــذا المنــوال يوضــح الميّســر أنــه سيســتخدم عالمتــي ١ و 0 بــداًل من 
"صــح" و "خطــأ" فــي الجــدول ويواصــل التمريــن لبضــع مــرات أخــرى، مــع مالحظــة 

اســتخدام خانــة المنزلــة الخامســة والتــي ال يوجــد لهــا بطاقــة مناظــرة.
 يســأل الميّســر إذا كنــا مــا زلنــا فــي حاجــة إلــى البطاقــات لتحديــد عــدد النقــاط 

المكافــئ ألي توليفــة مــن عالمــات "١" و "0".
 يوضــح الميّســر أننــا ال نحتــاج البطاقــات، وأننــا نســتطيع أن نحــدد عــدد النقاط 
المكافــئ ألي توليفــة )عــدد( عــن طريــق تحديــد منــازل البطاقــات التــي نحتــاج إلــى 
كشــفها وذلــك عــن طريــق العــد تصاعديــاً مــن أقصــى اليميــن بــدًء بالرقــم صفــر ثــم 
اســتخدام القاعــدة التــي عرضناهــا ســلًفا لتحديــد عــدد النقــاط الموجــودة علــى كل 

بطاقــة بنــاء علــى منزلتهــا.
 يعطي الميّـسر مثال لحسـاب عدد النقاط المكافئ لعدد ثنائي عن طريق اختيار 
عدد ثنائي بشكل عشـوائي وكتابته على اللوحة ثم كتابة منزلة كل رقم أعاله وحســاب 
قيمة كل منزلة وكتابتها أسفل الرقم، ثم يقوم الميّسر بضرب قيمة كل رقم في قيمة 

المنزلة المكافئة وجمع نتائج عمليات الضرب للوصول للعدد المطلوب.
ــة العمــل  ــات الفارغــة فــي ورق ــن الطــالب اســتكمال الخان ــر م ــب الميّس  يطل
ويســاعدهم فــي ذلــك ثــم يكتــب اإلجابــات الصحيحــة علــى اللوحــة ويطلــب مــن 

الطــالب مقارنــة هــذه اإلجابــات بمــا توصلــوا إليــه.
ــات  ــق خان ــن طري ــام ع ــل األرق ــي تمثي ــة ف ــذه الطريق ــر أن ه ــح الميّس  يوض
ــا  ــى يمينه ــة الواقعــة إل ــازل( تحمــل كل منهــا قيمــة تســاوي ضعــف قيمــة المنزل )من
تســمى النظــام الثنائــي فــي تمثيــل األعــداد، وأننــا فــي هــذا النظــام نســتخدم رمزيــن 
)رقميــن( مختلفيــن لتمثيــل األعــداد، أولهمــا يشــير إلــى تضميــن المنزلــة فــي حســاب 
العــدد واآلخــر يشــير إلــى اســتبعاد هــذه المنزلــة. ويشــير الميّســر إلــى أننــا اســتخدمنا 
الرمزيــن "صــح" و "خطــأ" فــي البدايــة ثم اســتبدلناهما بالرمزيــن "١" و "0" وأننا نســتطيع 
أن نســتخدم أي رمــوز أخــرى متــى أردنــا مــا دمنــا قــد حددنــا معنــى )قيمــة( كل رمــز.
 يوضح الميّــسر أن الدارج هو اســتخدام الرمزين "١" و "0" لتمثيل األرقـام فـي 

النظــام الثنائي.
 يوضــح الميّســر أننــا تعرضنــا مــن خــالل اللعبــة للعديــد مــن خصائــص النظام 

الثنائــي فــي تمثيــل األعــداد وأهــم هــذه الخصائــص هي:
 • يمكن تمثيل أي عدد باستخدام النظام الثنائي )وقد تعرضنا لهذه الخاصية 
عندما تأكدنا أن جميع األعداد من صفر إلى 31 يمكن تمثيلها باستخدام خمس 
خانات بالنظام الثنائي وأننا نستطيع تمثيل أعداد أكبر عن طريق إضافة خانات 

جديدة إلى يسار الخانات الموجودة(.

• ال يوجد إال تمثيل واحد بالنظام الثنائي ألي عدد )وقد تعرضنا لهذه الخاصية 
عندما تأكدنا أننا ال نستطيع أن نجد إال توليفة واحدة من البطاقات لتمثيل أي عدد(.
• قيمة أي منزلة في النظام الثنائي هي ضعف قيمة المنزلة التي تسبقها إلى اليمين.

• يمكن حساب قيمة أي منزلة عن طريق رفع العدد اثنان ألس منزلة الخانة.
• يتم حساب قيمة العدد عن طريق جمع مضروب قيمة الرقم في قيمة   

المنزلة لكل خانات العدد.

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب العــد تصاعديـًـا باســتخدام البطاقــات ومالحظــة 
كيفيــة تبديــل حالــة كل بطاقــة مــا بيــن االنكشــاف واالنقــالب. يختــم الميّســر اللعبــة 

بتلخيــص مــا تــم تناولــه مــن خــالل اللعبــة وهــو:
• بعــض خــواص نظــم األرقــام العربيــة )وجــود تمثيــل واحــد لــكل عــدد فــي 
كل نظــام أرقــام، إمكانيــة تمثيــل أي عــدد باســتخدام أي نظــام أرقام،إلــخ…(.

• العالقة بين كل منزلة وقيمتها وبين قيم المنازل المختلفة في النظام الثنائي.
• كيفية تمثيل األعداد باستخدام النظام الثنائي.

• كيفيــة التحويــل مــن النظــام الثنائــي إلــى النظــام العشــري )معرفــة العــدد 
المكافــئ لتوليفــة مــن األرقــام تســتخدم النظــام الثنائــي(.

 البحــث عــن طريقــة تحويــل األعــداد مــن النظام العشــري إلــى النظــام الثنائي 
بــدون اســتخدام البطاقات.

 يطلــب الميّســر مــن الطــالب مــلء الخانــات الفارغــة فــي أوراق العمــل بعــد 
توزيعهــا عليهــم.

قـراءات وتدريبـات 
إضـافيــة: 158159
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 اللعبة 5
 لعبة "ماذا أرى"
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 تَُعرِّف هذه اللعبة الطالب بدون استخدام الحواسيب بمفهوم الخوارزميات 
وكيفية تحويلها إلى برمجيات، كما توضح العالقة والفرق بين االثنين )الخوارزمية 
والبرمجية(. تتعرض هذه اللعبة أيًضا لباقي مفاهيم التفكير الحوسبي من تجزئة 

للمشكلة وتحديد لألنماط وتجريد و توضح ماهية الدوال كوحدة بناء برمجية 
وكيفية استخدام الدوال كتطبيق عملي لمفهوم التجريد.

مقدمـــة:

ــد  ــكلة وتحدي ــة( للمش ــل )تجزئ ــن تحلي ــبي م ــر الحوس ــات التفكي ــم مكون  فه
ــات. ــم للخوارزمي ــد و تصمي ــاط وتجري لألنم

 فهم ماهية الخوارزميات
ــة و  ــى خوارزمي ــل فكــرة إل ــة لتحوي ــة المطلوب ــة العقلي ــق العملي  فهــم وتطبي
ــة مــن تعقيــدات ومــا تســتلزمه مــن دقــة فــي فهــم  إدراك مــا يكتنــف هــذه العملي

ــر عنهــا لتجنــب األخطــاء. األفــكار والتعبي
 فهم العالقة بين الخوارزميات والبرمجيات.

ــادة   التعــرف علــى مفهــوم الــدوال ودورهــا فــي تبســيط عمليــة البرمجــة وزي
ــج. األدوات المتاحــة للمبرم

ــام متشــابهة  ــاء مه ــق انتق ــي عــن طري ــد بشــكل عمل ــق مفهــوم التجري  تطبي
ــا ووصــف هــذه المهــام بشــكل ُمَجــرّد ثــم تصميــم خوارزميــة تصلــح  تَُشــّكل نمطً

ــة. ــأي مــن هــذه المهــام وتنفيــذ هــذه الخوارزميــة علــى شــكل دال للقيــام ب

األهــداف:

 القراءة.
 العد والحساب.

 تحديد اإلحداثيات على أوراق الرسم البياني.

مهارات و معـارف 
الـطالب الالزمـــة 
لالســـتفادة مــن 

الجلســـة:

الفئـة العمريـة: اثني عشر عاًما فأكثر.
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• عدد من نســخ دليل لغة البرمجة بعدد الطالب. يحتوي هذا الدليل على شـــرح 
لألوامر البدائية المتاحة للطالب وتعريف للرموز المســتخدمة للتعبير عن كل أمر 
من هذه األوامر )نفس األوامر المستخدمة في لعبة "أنا الحاسوب"(. تشكل هذه 

األوامر فيما بينها لغة البرمجة التي سيستخدمها المبرمج.
ــن  ــون م ــدول يتك ــى ج ــا عل ــوي كل منه ــات يحت ــن أوراق التعليم ــة م • مجموع
عــدد مــن الخانــات الخاليــة المرقمــة لالســتخدام فــي كتابــة أوامــر البرامــج التــي 

ســيتبادلها الطــالب.
• مجموعة من أوراق الرسم البياني الخالية.

 فــي هــذه اللعبــة، يــوزع الطــالب علــى مجموعــات يتكــون كل منها مــن طالبين. 
تلعــب اللعبــة بــأن يقــوم أحــد طالبــي المجموعــة بــدور المبرمــج بينمــا يقــوم اآلخــر 
بمحــاكاة الحاســوب. يحصــل الطالــب الــذي يلعــب دور المبرمــج علــى أحــد الرســوم 
ــس  ــم نف ــوب لرس ــب دور الحاس ــذي يلع ــه ال ــه زميل ــو أن يوج ــه ه ــوب من والمطل

الرســم بــدون أن يــراه.
 تلعــب اللعبــة علــى شــوطين، فــي الشــوط األول يُطْلَــب مــن الطــالب توجيــه 
زمالئهــم لرســم الصــور البســيطة )أقــل مــن عشــرة خطــوط(، ويكــون التركيــز علــى 
ــة والبرنامــج ولغــة البرمجــة وكفــاءة  ــل المشــكلة والخوارزمي ــم تحلي إيصــال مفاهي
ــي   ــة والبرنامــج، وفــي الشــوط الثان ــن الخوارزمي ــح الفــرق بي ــة مــع توضي الخوارزمي
يُطْلـَـب مــن الطــالب كتابــة برامــج لرســم الصــور األكثر تعقيــًدا )ثالثــون خطـًـا فأكثر(، 

وفــي هــذا الشــوط يكــون التركيــز علــى المفاهيــم التاليــة:
• مفهوم األنماط وكيف أن كثير من المشاكل تتشابه في طرق حلها.

• الدوال كوسيلة للتعامل مع التعقيد وتبسيط كتابة البرامج وزيادة قدرات لغة 
البرمجة، مع توضيح أن الدوال إنما تقوم بتجريد مهام محددة و إخفاء ما 

يكتنف تنفيذ هذه المهام من تعقيد.
• مفهوم التكرار والحلقات كوسيلة لتنفيذ المهام المتشابهة.

شــرح اللعبــة:

 حتى ينجح الطالب الذي يقوم بدور المبرمج فيما هو مطلوب منه في الشوط 
األول، عليه أن يحلل الرسم إلى خطوط ويختار مجموعة من الخطوات المتتابعة. 
 ترسم هذه الخطوط بحيث تكون الشكل المطلوب، ثم يكتب مجموعة من 

األوامر مستخدًما مجموعة األوامر البدائية المشروحة في دليل لغة البرمجة لتوجيه 
زميله في المجموعة لرسم الخطوط وصواًل إلى الشكل النهائي.

ــّكل الخطــوات المجــردة التــي يختارهــا المبرمــج بترتيبهــا هــذا خوارزميــة   تَُش
لرســم الشــكل، وكمــا هــو الحــال فــي أغلــب مشــكالت الحيــاة العمليــة، فــإن طبيعــة 
هــذه اللعبــة تضمــن وجــود عــدد كبيــر مــن الخوارزميــات المختلفــة التــي تســتطيع 
تحقيــق هــذا الهــدف. يالحــظ أن هــذه الخوارزميــات تتفــاوت فيمــا بينهــا فــي كفاءتهــا 

والتــي يعبــر عنهــا عــدد الخطــوات الالزمــة للوصــول إلــى الشــكل النهائــي.
 فــي المقابــل، فــإن توثيــق هــذه الخطــوات باســتخدام األوامــر الرمزيــة التــي 
توفرهــا لغــة البرمجــة المشــروحة فــي الدليــل هــو عبــارة عــن كتابــة لبرنامــج يقــوم 
بتنفيــذ الخوارزميــة. يالحــظ أن تصميــم لغــة البرمجــة هــذه يراعــي أن تكــون قــادرة 
ــى يمكــن أن  ــا حت ــة ال لبــس فيه ــات الســابقة بطريق ــى وصــف أي مــن الخوارزمي عل
يقــوم الطالــب الــذي يحاكــي الحاســوب برســم الشــكل بدقــة، كمــا يالحــظ أن الرموز 
ــة  ــة المقترح ــة البرمج ــي لغ ــر ف ــن األوام ــر ع ــتخدمة للتعبي ــات المس واالصطالح
اختياريــة بشــكل كبيــر وأن مــن الممكــن ابتــكار العديــد مــن لغــات البرمجــة المختلفة 

وكتابــة البرنامــج الــالزم لرســم الشــكل باســتخدام أي منهــا.
ــث  ــالن، حي ــيئان منفص ــا ش ــج هم ــة و البرنام ــبق أن الخوارزمي ــا س ــح م  يوض
الخوارزميــة هــي الخطــوات المنطقيــة لتحقيــق هــدف مــا، بينمــا البرنامــج هــو تمثيل 

لهــذه الفكــرة باســتخدام لغــة برمجــة محــددة.
 أمــا فــي الشــوط الثانــي، فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام نفــس األســلوب 
الســابق، إال أن زيــادة عــدد الخطــوط يجعــل رســم كل خــط بشــكل منفصــل عمليــة 
ــر  ــوء للتفكي ــى اللج ــالب إل ــاج الط ــكلة، يحت ــذه المش ــل ه ــرة. و لح ــة ومضج بطيئ

الحوســبي وتطبيــق الخطــوات التاليــة:
• يبــدأ الطــالب بالبحــث عــن أنمــاط فــي الرســوم المقدمــة إليهــم )علــى ســبيل 
المثــال تكــرار لعــدد من األشــكال المتشــابهة مثــل المربعــات أو المســتطيالت أو 

المثلثــات، إلــخ...( وتحليــل الرســم بنــاء علــى األنمــاط المكتشــفة.
• يقــوم الطــالب بتحويــل هــذه األنمــاط إلــى عمليــات مجــردة بحيــث يحــددوا 
األجــزاء الثابتــة فــي تنفيــذ كل عمليــة وتلــك التــي تختلــف عنــد تطبيــق العمليــة 
ــتطيل  ــم مس ــة رس ــإن عملي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة. عل ــاالت المختلف ــي الح ف
تســتلزم رســم أربعــة خطــوط يبــدأ كل منهــا عنــد نهاية اآلخــر ويُكـَـّون أي خطين 
متالمســين فيمــا بينهمــا زاويــة قائمــة، وهــذا ثابــت ألي مســتطيل، بينمــا تتغيــر 

إحداثيــات تالمــس الخطــوط مــن مســتطيل إلــى آخــر.
ــة  ــكار الخوارزمي ــق ابت ــى دوال عــن طري ــات المجــردة إل • يحــول الطــالب العملي
الالزمــة لتنفيــذ كل عمليــة مــع تحديــد مدخــالت كل دالــة بنــاء علــى االختالفــات 

الممكنــة فــي كل نمــط.

املســاعدات 
املطلوبــة:
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• بعــد ذلــك يحتــاج الطــالب إلــى االتفــاق علــى الصيغــة الالزمــة لكتابــة الــدوال 
فــي أوراق التعليمــات والتــي تشــكل امتــداد للغــة البرمجــة البســيطة وتوثيــق 

هــذه الصيغــة فــي دليــل لغــة البرمجــة.
 إذا مــا وجــد الميّســر تجاوبـًـا ســريًعا مــن الطــالب وقــدرة علــى اســتيعاب هــذه 
المفاهيــم والتعامــل معهــا ببســاطة، يمكــن أن يطلــب منهــم التفكيــر فــي إضافــات 
أخــرى إلــى لغــة البرمجــة لتســهيل كتابــة البرنامــج بدرجــة أكبــر. علــى ســبيل المثــال، 
بمــا أن بعــض األنمــاط تتكــون مــن تكــرار أشــكال بعينهــا، فــإن ابتــكار صيغــة لوصــف 

الحلقــات )loops( قــد يبســط كتابــة البرنامــج.
 يالحــظ أن الوقــت الــذي سيســتغرقه ابتــكار الخوارزميــة و كتابــة البرنامــج قــد 
يكــون طويــاًل نســبيًا، ممــا قــد يصيــب الطالــب الــذي يحاكــي الحاســوب بالملــل، على 
هــذا، يمكــن أن تلعــب اللعبــة بحيــث يقــوم كل الطــالب بــدور المبرمجيــن فــي نفس 
الوقــت، ثــم يتبــادل طالبــي كل مجموعــة برامجهمــا وبعدهــا يقــوم جميــع الطــالب 

ــوب. بمحاكاة الحاس

ــى  ــوي عل ــي تحت ــة والت ــض األوراق المطوي ــالب ف ــن الط ــر م ــب الميّس  يطل
الرســوم وكتابــة قائمــة مــن التعليمــات لتوجيــه زمالءهــم لرســم الشــكل علــى ورقــة 

التعليمــات.
ــة  ــي كل مجموع ــب مــن طالب ــم يطل ــق، ث ــرك الميّســر للطــالب عشــر دقائ  يت
تبــادل التعليمــات التــي كتبوهــا ومحاولــة رســم الشــكل المطلــوب طبًقــا لتعليمــات.

ــوم  ــرض الرس ــالب ع ــن الط ــب م ــم يطل ــق ث ــس دقائ ــالب خم ــر للط ــرك الميّس يت
ــم. ــى زمالءه ــة عل األصلي

 يطلب الميّسر ممن نجح في رسم شكل مطابق للرسم األصلي رفع أيديهم.
 يناقــش الميّســر الطــالب فــي مــا واجههــم مــن صعوبــات فــي كتابــة التعليمات 
وفــي أســباب فشــل بعضهــم فــي تنفيذ الرســم، ويوضــح أن تحويــل الفكــرة المجردة 
التــي يمثلهــا الشــكل المرســوم فــي كل ورقــة إلــى خطــوات محــددة ومنظمــة لتنفيــذ 

هــذه الفكــرة هــي عمليــة عقليــة تحتــاج إلــى تدريــب مســتمر إلتقانها.
 يســأل الميّســر الطــالب إذا كانــت لغــة البرمجــة البســيطة الموجــودة فــي دليــل 
البرمجــة هــي الطريقــة الوحيــدة الممكنــة لكتابــة التعليمــات، ويناقشــهم فــي ذلــك 

ويوضــح أن مــن الممكــن ابتــكار أي عــدد مــن اللغــات لكتابــة نفــس التعليمــات.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب اقتــراح أوامــر أخــرى تشــكل لغــة بديلــة لكتابــة 

التعليمــات ويناقشــهم فــي أفكارهــم و يعــرض عليهــم بعــض األفــكار البديلــة.
 يوضح الميّسر أن الخطوات المجردة الالزمة لرسم الشكل يمكن كتابتها بأي 
لغة قادرة على رسم الخطوط، ويوضح أن هذه الخطوات ال تتأثر باختالف اللغة.

 يوضــح الميّســر أن الخطــوات المجــردة الالزمــة لتنفيــذ مهمــة، ســواء كانــت 
ــي  ــا ف ــرض له ــرى نع ــة أخ ــة أو أي مهم ــي اللعب ــال ف ــو الح ــا ه ــكل كم ــم الش رس
ــة،  ــم الخوارزمي ــا اس ــق عليه ــة، يطل ــا العادي ــي حياتن ــى ف ــيب أو حت ــم الحواس عال
بينمــا يطلــق علــى التعليمــات المكتوبــة بلغــة محــددة لتنفيــذ هــذه الخطــوات اســم 
البرنامــج، ويضــرب أمثلــة لخوارزميــات يعــرض لهــا الطــالب فــي حياتهــم اليوميــة 

ــة "إعــداد كعكــة". ــي الثالجــة" أو خوارزمي ــة "وضــع الطعــام ف ــل خوارزمي مث
 يشــير الميّســر إلــى أن فــي أغلــب األحيــان يوجــد أكثــر مــن خوارزميــة لتحقيــق 
نفــس الهــدف، ويطلــب مــن الطــالب تصــور عــدد مــن الخوارزميــات المختلفة لرســم 

األشــكال التــي فــي أيديهــم ويناقشــهم فــي تصوراتهــم.
 يوضــح الميّســر أننــا إن اخترنــا معاييــر لمقارنــة هــذه الخوارزميــات المختلفــة 
ــي  ــا ف ــا بينه ــي م ــاوت ف ــا تتف ــنرى أنه ــرى، فس ــن األخ ــا ع ــة بعضه ــد أفضلي وتحدي
ــوات  ــدد الخط ــار ع ــإن اختي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــدف، عل ــق اله ــي تحقي ــا ف كفائته
الالزمــة لرســم الشــكل كمعيــار للكفــاءة يوضــح أن بعــض هــذه الخوارزميــات أفضل 

مــن األخــرى.
 يوضــح الميّســر أيًضــا أن مــن الممكــن كتابة أي مــن الخوارزميات باســتخدام أي 
لغــة مــن لغــات البرمجــة، أي أن الخوارزميــة مســتقلة تماًمــا عــن البرنامج المســتخدم 

لتنفيذها.

 قبــل بــدء الجلســة، يطــوي الميّســر األوراق التــي تحتــوي علــى الرســوم بحيــث 
ــوم  ــز الرس ــتطيع تميي ــث يس ــات بحي ــع عالم ــم، ويض ــن الرس ــزء م ــر أي ج ال يظه

البســيطة مــن تلــك األكثــر تعقيــًدا. يالحــظ أال يتكــرر أي رســم أكثــر مــن مــرة.
 يــوزع علــى الطــالب أوراق التعليمــات وأوراق الرســم البيانــي والرســوم 

البســيطة يطلــب منهــم عــدم فــض الرســوم المطويــة فــي هــذه اللحظــة.
 يعــرض الميّســر علــى الطــالب نمــوذج لرســم بســيط ويوضــح أن فــي األوراق 
المطويــة التــي معهــم رســوم مشــابهة ولكــن غيــر مطابقــة لهــذا الرســم. ويوضــح 
أنــه ســيوزعهم علــى مجموعــات كل منهــا مــن طالبيــن وأن المطلــوب مــن كل واحــد 
منهــم هــو كتابــة تعليمــات لزميلــه توجهــه لرســم نفس الشــكل الموجــود فــي الورقة 

التــي معــه.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن آراءهــم فــي الكيفيــة التــي يمكــن أن يكتبــوا هــذه 

التعليمات.
 يديــر الميّســر النقــاش مســتمًعا إلــى آراءهــم و موضًحــا أننــا نحتــاج إلــى تحليل 
الرســوم إلــى عناصــر أساســية أوليــة وكتابــة تعليمــات لوصــف كيفيــة رســم كل عنصر 

مــن هــذه العناصر.
 يشــير الميّســر إلــى أن ابســط الطــرق الممكنــة هــي تحليــل الرســم إلــى خطــوط 

ووصــف كيفيــة رســم كل خــط مــن هــذه الخطــوط.
 يــوزع الميّســر نســخة مــن دليــل البرمجــة علــى كل طالــب ويشــرح معنــى كل 
أمــر مــن أوامــر اللغــة، ويوضــح أن هــذه األوامــر تمكننــا مــن كتابــة تعليمــات لرســم 

خطــوط وبالتالــي كتابــة التعليمــات الالزمــة لرســم الشــكل.
 يــوزع الطــالب علــى المجموعــات ويطلــب مــن طالبــي كل مجموعــة الجلــوس 

بحيــث يكــون ظهــر كل منهــم لآخــر.
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 يشــير الميّســر إلــى أننــا ســنبدأ اآلن فــي لعــب شــوط جديــد مــن هــذه اللعبــة، 
ويقــوم بتوزيــع األوراق التــي تحتــوي علــى األشــكال األكثــر تعقيــًدا علــى الطــالب.

 يســأل الميّســر إن كان مــن الممكــن تصميــم خوارزميــات لرســم هذه األشــكال، 
ثــم يوضــح أنــه علــى الرغــم مــن إمكانيــة ذلــك، إال أن هــذه الخوارزميــات ســتتكون 
ــيكون  ــة س ــذه الخوارزمي ــذ ه ــج لتنفي ــة برنام ــوات وكتاب ــن الخط ــر م ــدد كبي ــن ع م

عمليــة منهكــة ومضجــرة.
 يطلــب الميّســر مــن الطــالب التفكيــر فــي طــرق لتبســيط الخوارزميــات 

المطلوبــة والبرامــج الالزمــة لتنفيذهــا.
 يوجــه الميّســر الطــالب مــن خــالل النقــاش إلــى مالحظــة وجــود أنمــاط ناشــئة 
عــن تكــرار وحــدات أوليــة كالمربعــات والمثلثــات أو تركيبــات محــددة مــن الخطــوط 
مــرات عديــدة فــي كل رســم باختالفــات بســيطة بيــن كل وحــدة وأخرى، ثم يســألهم 

كيــف يمكــن االســتفادة مــن هــذا التكــرار فــي تبســيط الخوارزميــة.
ــتخدام  ــق اس ــن طري ــط ع ــة ابس ــة خوارزمي ــا كتاب ــر أن بإمكانن ــح الميّس  يوض
خطــوات ترســم هــذه األشــكال األوليــة فــي خطــوة واحــدة دون الحاجــة لرســم كل 
خــط مــن خطوطهــا بشــكل منفصــل، كمــا يشــير إلــى أن هــذه الخطــوات يجــب أن 

تأخــذ فــي االعتبــار الفــروق بيــن كل تكــرار مــن تكــرارات الشــكل.
 يوضــح الميّســر كيفيــة تنفيــذ ذلــك باســتخدام أحــد األشــكال المتكــررة كمثــال 
ــع  ــل م ــات )arguments( للتعام ــوم المعطي ــتخدام مفه ــة اس ــح أهمي ــع توضي م

الفــروق بيــن التكــرارات المختلفــة.
ــي تكــون بتكرارهــا  ــى تســمية األشــكال األخــرى الت  يدعــو الميّســر الطــالب إل
ــراح خطــوات مناســبة للتعامــل مــع هــذه  ــا فــي مــا معهــم مــن رســوم واقت أنماطً
األنمــاط مــع توضيــح كيفيــة تعامــل هــذه الخطــوات مــع االختالفــات بيــن التكــرارات 
المختلفــة لــكل شــكل، ثــم يكتــب علــى اللوحــة أمــام الطــالب أســماء هــذه األشــكال 
مــع شــرح للخطــوات المقترحــة لرســمها والمعطيــات المطلوبــة لتنفيــذ كل خطــوة 

بشــكل صحيــح.
 يوضــح الميّســر أننــا ســنحتاج إلــى إضافــة أوامــر جديــدة للغــة البرمجــة التــي 
ــراح شــكل  اســتخدمناها ســلًفا لتدعــم رســم هــذه األشــكال، ويدعــو الطــالب القت
ــب  ــم يكت ــر، ث ــكل هــذه األوام ــى ش ــاق عل ــواًل لالتف ــهم وص ــر ويناقش هــذه األوام

األوامــر المتفــق عليهــا علــى اللوحــة بجــوار الشــرح المكتــوب ســلًفا.
ــة البرنامــج الــالزم لرســم الشــكل الــذي   يطلــب الميّســر مــن كل طالــب كتاب
ــدة،  ــر الجدي ــة األوام ــد إضاف ــت بع ــي تكون ــعة الت ــة الموس ــتخدام اللغ ــه باس مع

ــات. ــة التعليم ــى ورق ــماءهم أعل ــة أس وكتاب
 يعطــي الميّســر الطــالب ربــع ســاعة لكتابــة البرنامج، ثــم يجمــع األوراق ويعيد 
ــه  ــى ورقت ــب عل ــث ال يحصــل أي طال ــى الطــالب بشــكل عشــوائي بحي ــا عل توزيعه
األصليــة أو علــى ورقــة أي مــن الطــالب المجاوريــن لــه وذلــك بهــدف تقليــل احتمــال 
وجــود فكــرة مســبقة لــدى أي مــن الطــالب عــن األشــكال المطلوبــة منهم، ثــم يطلب 

مــن كل منهــم رســم الشــكل المطلــوب عــن طريــق تنفيــذ التعليمــات المكتوبــة.
 يعطــي الميّســر للطــالب ثلــث ســاعة، ثــم يطلــب مــن كل طالــب اإلطــالع علــى 
الشــكل األصلــي الموجــود مــع الطالــب المســمى أعلــى ورقــة التعليمــات ومطابقتــه 

بالشــكل الــذي رســمه.
 يطلب الميّسر أن يرفع من نجح في رسم الشكل بدقة يده.

 يســأل الميّســر الطــالب إن كانــوا يعتقــدون أن اســتخدام األوامــر الجديــدة قــد 
ســّهل فعــاًل كتابــة البرامــج، ويشــير إلــى مقــدار الزيــادة فــي عــدد الخطــوات إذا لــم 

تســتخدم هــذه األوامــر الجديــدة للداللــة علــى قيمــة هــذه األوامــر.
 يشــير الميّســر إلــى أن إضافــة أوامــر جديــدة إلــى لغــات البرمجــة الحاســوبية 
هــي أحــد الممارســات الهامــة فــي البرمجــة، وأن بنــاء هــذه األوامــر اإلضافيــة يتــم 

.)Functions(باســتخدام مــا يســمى الــدوال
 يســأل الميّســر الطــالب عــن تصورهــم للكيفيــة التي تســتطيع بها لغــة البرمجة 

تحقيــق الهــدف مــن كل أمــر من هــذه األوامــر الجديــدة المعرفة كــدوال.
 يوضــح الميّســر مــن خــالل النقــاش أن هــذه الــدوال فــي جوهرهــا هــي برامــج 
تقــوم بتنفيــذ خوارزميــات تحقــق الهــدف المطلــوب، وأن تعريــف كل دالــة مــن هذه 
ــة هــذه  ــه يشــمل ابتــكار خوارزميــة تحقــق هــذا الهــدف وكتاب الــدوال فــي حــد ذات
ــان يطلــق علــى الــدوال اســًما  الخوارزميــة كبرنامــج، علــى هــذا، ففــي بعــض األحي

.)Sub Routine( آخــر وهــو البرامــج الفرعيــة

 يطلــب الميّســر أن يتطــوع أحــد الطــالب لســرد اإلطــار العــام للخطــوات التــي 
قــام بهــا الطــالب فــي شــوطي اللعبــة.

 يساعد الميّسر الطالب المتطوع وصواًل إلى الخطوات التالية:
• تحليل المشكلة إلى أجزاء لتبسيط حلها.

• ابتكار الخوارزميات الالزمة لحل المشكلة.
• البحث عن أنماط.

ــدات دون  ــا كوح ــل معه ــاط والتعام ــذه األنم ــة له ــر المكون ــد العناص • تجري
ــا. ــي تفاصيله ــول ف الدخ

 يوضــح الميّســر أن هــذه مكونــات مــا يطلــق عليــه التفكيــر الحوســبي ويقــوم 
بشــرح كل مــن هــذه المكونــات ومناقشــة الطــالب فيهــا.

ــي  ــد ف ــوم التجري ــي لمفه ــذ العمل ــبل التنفي ــد س ــى أن أح ــر إل ــير الميّس  يش
البرمجــة يتــم مــن خــالل الــدوال أو البرامــج الفرعيــة، كمــا يشــير إلــى أن للتجريــد 

ــي مجــال الحوســبة. ــرة ف ــات أخــرى كثي كمفهــوم تجلي

خطوات شـــرح 
املفاهيـــم:
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 اللعبة 6
 لعبة "حّزر فّزر: ما 

ُمحَتوى الرسالة؟ - )الُمفتِّش 
كرومبو(" 2.0  تنويعة لتضمين مفهوم الحلقات والتكرار.

 إذا ما وجد الميّسر تجاوبًا سريًعا من الطالب وقدرة عالية على استيعاب هذه 
المفاهيم، يمكن أن يوجههم لتجربة تبسيط البرنامج بشكل أكبر عن طريق استخدام 

مفهومي الحلقات والقوائم لرسم كل األشكال األولية التي تشكل نمطًا باستخدام 
حلقة يتم تغذيتها بمعطيات كل تكرار من تكرارات الشكل.

تنويعــات علــى 
اللعبـــة:

https://www.youtube.com/watch?v=itrWB6mvtLU    
http://www.kwmath.com/?p=538    

قراءات و تدريبات 
إضافية:

 يختم الميّسر اللعبة بتلخيص ما تم تعلمناه من خالل اللعبة وهو:
• عناصر التفكير الحوسبي.

• كيفية ابتكار الخوارزميات وما يتطلبه ذلك من دقة وتفكير منظم.
• العالقة بين الخوارزمية والبرنامج.

• كيفية تطبيق مفهوم التجريد بشكل عملي في لغات البرمجة.
ــي  ــب ف ــن يرغ ــة لم ــوم اإلضافي ــن الرس ــد م ــاك العدي ــر أن هن ــح الميّس  يوض

ــا. ــة الحًق إعــادة هــذه اللعب

ختــام اللعبــة:

170171
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 لعبــة "الُمفتِّــش كرومبــو" هــي لعبــة لتعريــف الطــالب بمفهــوم تعمية/تشــفير 
ــدة وبــدون اســتخدام الحاســوب(. الرســائل )بــدون الدخــول فــي تفاصيــل ُمعقَّ

األهــداف: تعريف الطالب بمفهوم التعمية/التشفير.

 القراءة.
 المعرفة بحروف اللغة العربية وترتيبها.

 العد.ّ
 الحساب )الجمع، الطرح(.

مهــارات ومعـارف 
الطــالب الالزمـــة 
لالســـتفادة مــن 

الجلســة:

ــتبدال  ــق اس ــن طري ــفير ع ــوم التش ــى مفه ــالب عل ــة الط ــذه اللعب ــرِّف ه  تُع
ــط  ر بحــروف أخــرى بترتيب/بَنَم ــح أو ُمشــفَّ ــص صري ــرة ذات نَ حــروف رســائل قصي
ُمعيّــن )مــن أبســط طـُـرُق التشــفير( للحصــول علــى الصــورة األخــرى الُمقابلة للرســالة 
ر أو صريــح(. فيقــوم الطــالب بتشــفير وتظهيــر )فــّك التشــفير( رســائل  )نَــص ُمشــفَّ

قصيــرة ُمختَلِفــة.
 يســبق اللعبــة نقــاش تمهيــدي بســيط حــول الرســالة الســرية / الشــفرة / كيفيــة 
توصيــل رســالة لزميلــك بــدون أن يفهمهــا غيركمــا، بــدون أي دخــول فــي المصطلــح 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــا وتفاصيله ــفير/التعمية ومكوناته ــة التش ــي لعملي التقن

ــة. اللعبة/الجلس
 المرحلــة األولــى: تنفيــذ هــذه اللعبــة يحتــاج إلــى مجموعــة مــن الطــالب أو 
جميعهــم )حســب العــدد ورؤية الميّســر(. يُكــوِّن الميّســر مجموعتين من الُمشــاركين، 
ــر ينضــم  تحتــاج هــذه اللعبــة إلــى اثنيــن مــن الميّســرين لمشــاركة الطــالب. كل ُميَسِّ
ــه )مجموعــة ١(،  ــر األول الرســالة ١ لمجموعت لمجموعــة مــن الطــالب. يُعطــي الميّس
ــة  ــة ٢(. تحــاول كل مجموع ــه )مجموع ــي الرســالة ٢ لمجموعت ــر الثان ويُعطــي الميّس
رة. يُعطــي  فهــم ُمحتــوى الرســالة، لكــن يصُعــب عليهــم بســبب أن الرســائل ُمشــفَّ
ــه الُمســاعدة الخــاص بهــا )ُمســاعدة ١، ُمســاعدة ٢(. تحــاول كُل  ــر مجموعت كل ُميَسِّ
مجموعــة قراءة/فَــّك الرســالة. كل "ُمســاعدة" بهــا مفتاحيــن ُمختلفيــن حتــى يتعــرّض 
ــا.  ــفيرها وتظهيره ــا لتش ــاص به ــد خ ــاح واح ــالة مفت ــكل رس ــوم أّن ل ــالب لمفه الطُ
فمثــاًل الرســالة ١ ُمفتــاح تظهيرهــا هــو الُمفتــاح الثانــي فــي "ُمســاعدة ١". فــإذا جــرّب 
الطــالب الُمفتــاح األول فــي "ُمســاعدة ١" لــن يحصلــوا علــى ُجملــة ُمفيــدة. لكــن عنــد 
اســتخدامهم المفتــاح الثانــي فــي "ُمســاعدة ١" وهــو )-٢(، أي نطــرح مــن كل حــرف 
حرفيــن )نزيــح كل حــرف حرفيــن للخلــف( فســتُصبح ت --< ا، ز --< ذ، ي --< هـــ، ث 
--< ب، ا --< و، ت --< ا، تكــون الكلمــة األولــى "اذهبــوا" وبتكــرار نفــس العمليــة مــع 
الكلمــة الثانيــة ســنجد أنهــا "للمطبــخ" فيكــون بذلــك الَنــص الصريــح للرســالة ١ هــو 
"اذهبــوا للمطبــخ". بتكــرار الفعــل ذاتــه ســنجد أن الُمفتــاح الثانــي فــي "ُمســاعدة ٢" 

هــو الُمفتــاح الخــاص برســالة ٢ ويكــون نَّصهــا الصريــح "اذهبــوا للحّمــام".
ــذ كل مجموعــة الرســالة، فتذهــب مجموعــة ١ مــع   المرحلــة الثانيــة: تُنفِّ
الميّســر إلــى المطبــخ، وتذهــب مجموعــة ٢ مــع الميّســر اآلخــر إلــى الحّمــام. يشــرح 
ــر لمجموعتــه أنهــم اآلن فــي ُجحرهــم الســري حيــث أنهــم الوحيديــن الذين  كُل ُميسِّ
رة بالمفتــاح الخــاص بهــا وأتــت بهــم لهــذا الُجحر الســري.  فّكــوا هــذه الرســالة الُمشــفَّ
ــر مــع مجموعتــه أنّهــم يريــدون اختيــار نشــاط )أُغنيــة أو مشــهد   يتَِّفــق كُل ُميسِّ
ــذه المجموعــة األخــرى ولكــن أيًضــا يريــدوا إضافــة جــو مــن  قصيــر مــن فيلــم( لتُنفِّ
ــذه  المــرح واإلثــارة علــى النشــاط. فبَعــد االتفــاق علــى النشــاط الــذي يريــدون أن تُنفِّ
ــم  ــر ث ــة باألكث ــن أو ثالث ــي حــدود كلمتي ــة ف ــى ورق ــه عل ــة األخــرى يكتبون المجموع
يتفقــوا علــى مفتــاح ُمعيّــن ســرّي بينهــم إلخفاء/تشــفير الرســالة بنفــس الفكــرة التــي 
نّفــذوا بهــا تظهيــر الرســالة الســابقة )جمــع أو طــرح حــرف أو أكثــر علــى كُل حــرف(. 

شــرح اللعبــة:

الفئـة العمريــة: اثني عشر عاًما فأكثر.

 أقالم.
.)A6(و )A5( ورق صغير 

 ورقة صغيرة )A6( مكتوب بها الرسالة 1 "تزيثات ننهعثذ".
 ورقة صغيرة )A6( مكتوب بها الرسالة 2 "ثساجبث ههذوثو".

 ورقــة صغيــرة )A5( خاصــة بالميّســر لتكــون مرجــع لــه، بهــا كل رســالة صريحــة 
رة والُمفتــاح الخــاص بهــا للتشــفير والتظهير: والمقابلــة لهــا الُمشــفَّ

• "اذهبوا للمطبخ --< تزيثات ننهعثذ، 2+ للتشفير، 2- للتظهير".
•"اذهبوا للحمام --< ثساجبث ههذوثو، 3+ للتشفير، 3- للتظهير".

 ورقة صغيرة )A5( نُطلِق عليها "ُمساعدة 1" مكتوب بها:
•"الُمفتاح األول: لقراءة الرسالة السرية استبدل كل حرف في الرسالة بحرف يسبقه 

بثالث حروف )-3( فمثاًل:   ج ستصبح ب، ك ستصبح غ، ا ستصبح هـ، وهكذا".
•"الُمفتاح الثاني: لقراءة الرسالة السـرية اسـتبدل كل حرف في الرســـالة بحــرف 

يسبقه بحرفين )-2( فمثاًل:ج ستصبح ت، ك ستصبح ف، ا سـتصبح و، وهكذا".
• وفــي أســفل الورقــة الحروف العربيــة بالترتيــب الهجائــي "أ، ب، ت، ث، ج، ح، 
خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي".

 ورقة صغيرة )A5( نُطلِق عليها "ُمساعدة ٢" مكتوب بها:
• "الُمفتاح األول: لقراءة الرسالة السرية استبدل كل حرف في الرسالة بحرف 

يسبقه بحرفين )-2( فمثاًل: ج ستصبح ت، ك ستصبح ف، ا ستصبح و، وهكذا"
• "الُمفتاح الثاني: لقراءة الرسالة السرية استبدل كل حرف في الرسالة بحرف يسبقه 

بثالث حروف )-3( فمثاًل: ج ستصبح ب، ك ستصبح غ، ا ستصبح هـ، وهكذا".
• وفي أسفل الورقة الحروف العربية بالترتيب الهجائي "أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، 

د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي"
 تحتاج هذه اللعبة لوجود اثنين ُميسَرين في الجلسة.

متطلبـات اللعبـة:

مقدمــة:
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 تكتــب كُل مجموعــة الرســالة السّريّة/الُمشــّفرة فــي ورقــة وفــي أعالهــا "الُمفتــاح 
فــي ُجحرنــا الســري" ويكتبــوا الُمفتــاح الُمســتخدم فــي ورقــة أخــرى. يتركــوا الُمفتــاح 

فــي مكانهــم ويأخــذوا الرســالة الُمشــّفرة.
 المرحلــة الثالثــة: يعــود الجميــع لمســاحة الَجلســة كمــا كانــوا فــي أول اللعبــة، 
ــع  ــوب م ــاط المطل ــى النش ــوي عل ــي تحت ــّفرة الت ــالتها الُمش ــة رس ــادل كُل مجموع تتب
ــا  ــدوى ألنه ــن دون ج ــالة ولك ــم الرس ــة فه ــاول كل مجموع ــرى. تح ــة األخ المجموع
ُمشــّفرة. يســتنتج الطــالب أنهــم بحاجة إلــى ُمفتاح لقراءة الرســالة )بتيســِير من الميّســر 
ــى  ــة أعل ــا الســري" المكتوب ــاح فــي ُجحرن إذا احتاجــوا(، وبمســاعدة المالحظــة "الُمفت
الرســالة الُمشــّفرة تذهــب كل مجموعــة للبحــث عــن المفتــاح حيثمــا كانــت المجموعــة 
األخــرى )المطبــخ أو الحّمــام(. تجــد كل مجموعــة الُمفتــاح ويعــودوا لمســاحة الجلســة 
ــذ كل مجموعــة النشــاط )أغنية  ويســتطيعوا قراءة/فــّك الرســالة بُمســاعدة الُمفتــاح. تُنفِّ

أو مشــهد( المطلــوب منهــا فــي الرســالة. ثــم بعــد ذلــك يبــدأ النقــاش.

 يُكوِّن الميّسر مجموعتين من الطالب الُمشاركين في الجلسة.
ر لمجموعة.  ينضم كُل ُميسِّ

ر مجموعته الرسالة الخاصة بها )فمثاًل: مجموعة ١ رسالة ١(.  يُعطي كُل ُميسِّ
ــدم  ــفيرها وع ــبب تش ــدوى بس ــالة دون ج ــراءة الرس ــة ق ــاول كُل مجموع  تح

ــا. ــاص به ــاح الخ ــى الُمفت حصولهــم عل
ر مجموعته الُمساعدة الخاصة بها )فمثاًل: مجموعة ١ ُمساعدة ١(.  يُعطي كُل ُميسِّ

ذ كل مجموعة رسالتها بعد فّكها وقراءتها.  تُنفِّ
 تذهب مجموعة ١ مع الميّسر إلى المطبخ.

 تذهب مجموعة ٢ مع الميّسر اآلخر إلى الحّمام.
ــرها ُجــزء مــن أُغنيــة أو مشــهد مــن فيلــم تُريــد   تختــار كُل مجموعــة مــع ُميسِّ

مــن المجموعــة األخــرى تنفيــذه.
ــى  ــة عل ــن أو ثالث ــار كلمتي ــي إط ــه ف ــذي اختارت ــاط ال ــة النش ــدد المجموع  تُح

ــة. ــي ورق ــه ف ــر وتكتب األكث
 تختار كُل مجموعة ُمفتاح لتشفير/إخفاء ما كتبوه في الورقة )النشاط(.

تُشّفر/تخفي كُل مجموعة اسم النشاط باستخدام الُمفتاح الُمختار.
 تكتــب كُل مجموعــة الرســالة السّريّة/الُمشــّفرة فــي ورقــة وفــي أعالهــا "الُمفتــاح 

فــي ُجحرنا الســري".
ــالة  ــفير الرس ــتخَدم لتش ــاح الُمس ــا المفت ــوب فيه ــة مكت ــق ورق ــرُك الفري  يت

مكانهــم )المطبــخ أو الحّمــام(.
 ترجع كل مجموعة مع الميّسر إلى مساحة الَجلسة.

 تتبادل كُل مجموعة رسالتها الُمشّفرة )النشاط( مع المجموعة األخرى.
 تحــاول كُل مجموعــة قراءة/فهــم ُمحتــوى الرســالة لكــن يُدرِكــوا أنهــم بحاجــة 

الخطـوات:

 يسأل الميّسر الطالب عن سبب عدم قدرتهم من قراءة الرسائل في البداية.
رة  ــفَّ ــت ُمغلقة/ُمش ــالة كان ــح أن الرس ــالب ويوّض ــات الط ــى إجاب ــتمع إل  يس

ــاح. ــى الُمفت ــل عل ــن يحُص ــا إال م ــى قراءته ــدر عل ــث ال يق ــة بحي ــة ُمعيَّن بطريق
 يسأل الميّسر الطالب عن كيف أظهروا محتوى الرسائل.

 يســتمع إلــى إجابــات الطــالب ويوّضــح أننــا اســتطعنا إظهــار محتــوى الرســالة 
عــن طريــق مفتــاح ُمعيّــن خــاص بهــا، فورقــة الُمســاعدة األولــى كان بهــا أكثــر مــن 

ُمفتــاح لكــن عنــد تطبيــق ُمفتــاح ُمعيّــن واحــد فقــط منهــم ظهــرت الرســالة.
ــرة  ــالة الظاه ــفيرهم/إغالقهم للرس ــة تش ــن كيفي ــالب ع ــر الط ــأل الميّس  يس

ــة. ــن اللعب ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــى اســم النشــاط ف ــوي عل ــي تحت الت
ــاح  ــى ُمفت ــا عل ــا بينن ــا فيم ــا اتفقن ــات الطــالب ويوّضــح أنن ــى إجاب  يســتمع إل
ر الرســالة بحيــث ال أحــد يقــدر علــى قراءتهــا إال نحــن وأي  ُمعيّــن خــاص لُنغلِق/نُشــفِّ

شــخص يحُصــل علــى الُمفتــاح.
 يســأل الميّســر الطــالب عــن ظّنُهــم فيمــا فعلتــه كُل مجموعــة عندمــا حصلــت 

رة ثــم الُمفتــاح الخــاص بالمجموعــة األخرى. علــى الرســالة الُمشــفَّ
 يستمع إلى إجابات الطالب ويوّضح أنهم عندما حصلوا على الُمفتاح الُمستخدم 

سابًقا في التشفير، استخدموه هو نفسه الحًقا في فّك التشفير )التظهير(.
 يسأل الميّسر الطالب عن ظّنُهم في الُمفتاح عامًة وكيفية استخدامه.

 يســـتمع إلى إجابات الطالب ويوّضـح لهم أنه في هـذا النـوع من التشـــفير 
الُمســتخَدم في حالتنا هنـا تكـون عمليــة التشــفير والتظــهير عمليتان رياضيتان/
ـح لهم بأمثلـة ممـا  حسابيتان عكسيتان ولهم ُمفتاح بنفس القيمة/المقدار، ويوضِّ

فعلوه هم للتشــفير في مجموعـة ثُم كيف أظهـرت المجموعـة األخرى الرســالـة, 
فمثاًل إذا استخدموا إزاحة حرفين للخلف من كل حرف )عملية حسـابية -٢( ليُشّفروا 
الرسـالة، يجب أن تقـوم المجموعـة األخرى بإضافة حرفين لألمـام على كل حـرف 
)عملية حسابية +٢ ليُظِهروا الرسالة(. فبالتالي الُمفتاح في الحالتيـن بنفـس القيمـة/
المقدار لكن في عكس االتجاه. التشفير والتظهير في هذه الحالة استخدموا نفس 

المفتـاح ولكـن بطريقـة عكســية )طرح حرفين للتشـفير، جمـع حرفيـن للتظـهير(، 

خطــوات شــرح 
املفاهيــم:

إلــى ُمفتــاح لفــّك الرســالة.
 تذهــب كل مجموعــة للبحــث عــن الُمفتــاح حيثمــا كانــت المجموعــة األخــرى 
بمســاعدة المالحظــة "الُمفتــاح فــي ُجحرنــا الســري" المكتوبــة أعلــى الرســالة الُمشــّفرة 

)وبتيســِير مــن الميّســَرين أيًضــا إذا احتــاج الطــالب(.
 تقوم كل مجموعة بتظهير رسالتها باستخدام الُمفتاح الخاص.

ذ كل مجموعة النشاط )أغنية أو مشهد( المطلوب منها في الرسالة تِباًعا.  تُنفِّ
ــاّلب عمــا حــدث والمفاهيــم   تنتهــي اللعبــة، ويبــدأ الميّســر النقــاش مــع الطُ

التــي تناولتهــا اللعبة/الجلســة.
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 اللعبة ٧
 لعبة البحث الثنائي

ويؤكِّد هنا الميّسر على فكرة العمليتيـن الرياضيتيـن/الحسـابيتين العكسـيتين ولكنه 
ح أن هذا النوع يُسـّمى التشـفير بالـ "الشـفرة التناظرية"  بنفس قيمة الُمفتاح، ويوضِّ

السـتخدامنا نفس قيمة الُمفتـاح في التشــفير والتظهير.
 يسأل الميّسر الطالب عن مكونات عملية التشـفير.

 يستمع إلى إجابات الطالب ويوّضح لهم أن عملية التشفير تتكون من نَص 
صريح ومفتاح )عملية رياضية( ونَص ُمعّمى، ويذكُر مثال من اللعبة للتوضيح.

 يسأل الميّسر الطالب عن رأيهم في مفهوم التعمية وأهميته.
ــة أن  ــي اللعب ــا ف ــا رأين ــه كم ــات الطــالب ويوّضــح لهــم أن ــى إجاب  يســتمع إل
مــن فوائــد التعميــة أنهــا تســمح فقــط لُمســتقِبل الرســالة الُمســتهَدف مــن إظهارهــا 
باســتخدام مفتــاح يملكــه هــو والُمرِســل فقــط، فبالتالــي هــذا يحفــظ خصوصيتنــا 
ــا إال  ــالع عليه ــتطيع اإلط ــد يس ــث ال أح ــا بحي ــة بينن ــائل المتبادل ــة الرس وخصوصي
ــل  ــا سيفش ــالع عليه ــر اإلط ــخص آخ ــاول ش ــط، وإذا ح ــتهَدف فق ــتقِبل الُمس الُمس
ــال كل  ــا بمث ــح هن ــالة، ويوضِّ ــر هــذه الرس ــاص بتظهي ــاح الخ ــك المفت ــه ال يمل ألن
مجموعــة فــي النهايــة عندمــا لــم تقــدر علــى قــراءة رســالة المجموعــة األخــرى إال 

بعدمــا زوَّدوُهــم بمفتاحهــم الخــاص.

 يختم الميّسر اللعبة بتلخيص ما تعلمناه من خالل اللعبة وهو:
• ما هو مفهوم التعمية/التشفير والتظهير.

• ما المتطلبات الالزمة للتشفير )نَص صريح/ظاهر، ُمفتاح، نَص ُمعّمى(.
• مفهوم كل منهم.

• كيفية االنتقال من الَنص الصريح/الظاهر للَنص الُمعّمى )التشفير(.

• كيفية االنتقال من الَنص الُمعّمى للَنص الصريح/الظاهر )التظهير(.
• معرفــة أن الُمفتــاح فــي هــذا النــوع مــن التشــفير )التشــفير التناظري / التشــفير 
بالُمفتــاح الُمتناظــر( يكــون بنفــس ذات القيمــة عنــد التشــفير أو التظهيــر ولكــن 
بعكــس العمليــة الرياضيــة )فمثــاًل فــي حالتنــا هنــا: إذا جمعنــا قيمــة للتشــفير، 

فنطــرح نفــس القيمــة للتظهيــر، والعكــس بالعكــس(.
• مالحظــة أنــه فــي هــذا النــوع مــن التشــفير التناظــري يمكننــا اســتنتاج قيمــة 

مفتــاح فــك التشــفير مــن مفتــاح التشــفير والعكــس بالعكــس.
• التشفير والتظهير َعَملّيَتان ريَاضيَّتان َعكسيَّتان.

• الوعي بفوائد وأهمية التعمية/التشفير.

ختام اللعبة:

 تنويعة لجعل اللعبة أكثر مرونة
ــخ،  ــاح )مطب ــب الُمت ــا حس ــن تغييره ــة يمك ــي اللعب ــتخدمة ف ــن الُمس  األماك

ــة...( ــة، حديق ــب، صال ــام، مكت حّم
 النشاط الُمستخدم في اللعبة لتطلب كل مجموعة تنفيذه من األخرى يمكن 

تغييره حسب الُمتاح والوقت )أغنية، مشهد مسرح، مشهد سينما، لعبة، لُغز…(

تنويعات عى اللعبة:
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ــي  ــة البحــث الت ــم عملي ــى إيصــال واحــد مــن مفاهي ــة عل  تقــوم فكــرة اللعب
ــي. ــة البحــث الثنائ ــق فهــم خوارزمي ــا الحاســوب، عــن طري يقــوم به

ــي  ــة ف ــذه العملي ــة ه ــث" وإدراك أهمي ــة البح ــوم "عملي ــى مفه ــرف عل  التع
ــه. ــج ألهداف ــق البرنام تحقي

 التعرف على كيفية قيام الحاسوب بعملية البحث.
 التعرف على الفرق بين القيمة والترتيب.

 استخدام قيمة التعاون بين المتدربين في الوصول للنتيجة النهائية من اللعبة.

األهــداف:

ــا أو  ــة تصاعديً ــة فــي مصفوفــة مرتب ــة تســتخدم إليجــاد مدخل  هــي خوارزمي
تنازليًــا ســواء كانــت أرقــام أو نصــوص ولكــن اآلن ســوف يتــم تطبيقهــا علــى أرقــام 
ــة  ــي تقســيم قائم ــك ف ــن ذل ــتفادة م ــن االس ــا يمك ــة فهن ــط. وألن العناصــر مرتب فق
العناصــر إلــى نصفيــن فيتــم تجاهــل أحدهمــا واعتمــاد األخــرى فــي عمليــة البحــث 
بنــاًء علــى مقارنــة هــل العنصــر الموجــود فــي وســط القائمــة أكبــر مــن العنصــر الذي 
نبحــث عنــه أم اصغــر أم يســاويه؟ وتبــدأ عمليــة البحــث مــن العنصــر الــذي يقــع في 
وســط المصفوفــة فــإذا كان العنصــر الــذي نبحــث عنــه يســاوي العنصــر الــذي فــي 
الوســط تنتهــي عمليــة البحــث أمــا إذا كانــت القيمتــان مختلفتــان ســتقوم الخوارزميــة 
بإجــراء فحــص جديــد فــإذا كان العنصــر الــذي نبحــث عنــه أكبــر مــن العنصــر الــذي 
فــي الوســط ســيتم البحــث فــي الجــزء األيمــن مــن المصفوفــة ويســتثنى مــن البحــث 
ــي  ــه اصغــر ســيتم البحــث ف ــذي نبحــث عن ــا إذا كان العنصــر ال الجــزء األيســر أم
الجــزء األيســر مــن المصفوفــة ويســتثنى مــن البحــث الجــزء األيمــن. فــي كل مرحلــة، 
تقــارن الخوارزميــة بيــن قيمــة العنصــر المدخــل )المــراد البحــث عنه فــي المصفوفة( 
ــان متســاويتين، إذن  ــت القيمت ــة. إذا كان مــع قيمــة العنصــر األوســط فــي المصفوف
ــي  ــه ف ــه، أو موقع ــر ل ــاع مؤش ــم إرج ــق، ويت ــر مطاب ــى عنص ــى عل ــور عل ــم العث ت
المصفوفــة. وإذا لــم تكــن القيمتــان متســاويتين، إذا كانــت قيمــة العنصــر المدخــل 
اصغــر مــن قيمــة العنصــر األوســط، تكــرر الخوارزميــة هــذه العملية علــى المصفوفة 
الفرعيــة علــى يســار العنصــر األوســط، أو إذا كانــت قيمــة العنصــر المدخــل أكبــر، 
علــى المصفوفــة الفرعيــة علــى اليميــن. إذا تــم تقليــص المصفوفــة لتصبــح فارغــة، 
لــم يتــم العثــور علــى عنصــر مطابــق، ويتــم إرجــاع قيمــة اســتثنائية "غيــر موجــود". 
ــة  ــم تكــرار عملي ــن ويت ــى نصفي  وســيتم تقســيم الجــزء األيمــن أو األيســر إل
البحــث حتــى الحصــول علــى مصفوفــة تتكــون مــن خانــة واحــدة قيمتهــا مســاوية 
للعنصــر الــذي نبحــث عنــه أو مختلفــة عنــه وهنــا نكــون وصلنــا إلــى النتيجــة النهائية 
والتــي تتمثــل فــي تحديــد مــكان العنصــر الــذي نبحــث عنــه عــن طريــق تحديــد رقــم 

شــرح اللعبــة:

 أوراق مرقمة ومقسمة بعدد الالعبين متتابعين في الترقيم أو غير متتابعين.
 ورقة بها دليل البحث.

متطلبات اللعبــة:

الفهــرس وهــو مــكان العنصــر . إيجابيــات هــذه الخوارزميــة أننــا نقلــص عــدد عناصــر مقدمـــة:
المصفوفــة فــي كل تكــرار إلــى النصــف. ســلبياتها أنهــا أكثــر تعقيــًدا مــن خوارزميــة 

البحــث الخطــي وتشــترط أن تكــون العناصــر مرتبــة عنــد البحــث.
 تتطلــب هــذه اللعبــة مــن الطــالب اتبــاع خطــوات اللعبــة للبحــث عــن عنصــر 
ــرة  ــي كل م ــث ف ــة البح ــف طريق ــد تختل ــن، وق ــة المتدربي ــل مصفوف ــن داخ معي
)بالترتيــب، بــدون ترتيــب، البحــث عــن قيمــة غيــر موجــودة، البحــث عن قيمــة مكررة 
... الــخ( . هــذه التعليمــات هــي أوامــر بســيطة يجــب أن تنفــذ بدقــة وطبًقــا للتتابــع 
المحــدد فــي الورقــة حتــى نصــل إلــى نتيجــة البحــث المطلوبــة. وتأخــذ هــذه األوامــر 

أحــد األشــكال التاليــة:
• يتم توزيع األرقام على المتدربين.

• يتم إيقاف المتدربين في شكل صف مرة مرتب للتعبير عن شكل المصفوفة.
• يتم إعطاء متدرب دليل البحث ليقوم بعملية البحث.

 تقــوم فكــرة البحــث الثنائــي علــى تقســيم المصفوفــة إلــى نصفيــن واســتبعاد 
النصــف الــذي ال ينتمــي إليــه المفتــاح key الــذي نبحــث عنــه، كيــف ذلــك؟ عــن طريــق 
تحديــد العنصــر الــذي يقــع فــي منتصــف هــذه المصفوفــة، ثــم نقــارن هــذا العنصــر 
مــع المفتــاح الــذي نبحــث عنــه كالتالي )تذكــر أن مصفوفتنــا مرتبــة تصاعديـًـا أو تنازليًا(:

• إذا كان يساويه نكون قد وجدنا العنصر الذي نبحث عنه.
• إذا كانــت قيمــة المفتــاح أقــل مــن قيمــة العنصــر األوســط فــي المصفوفــة، 
إذن نحتــاج أن نبحــث فقــط فــي نصــف المصفوفــة األول ونســتبعد البحــث فــي 

نصفهــا الثانــي.

  وفيمــا عــدا ذلــك: إذا كانــت قيمــة المفتــاح أكبــر مــن قيمــة العنصــر األوســط 
فــي المصفوفــة، إذن نحتــاج أن نبحــث فقــط فــي نصــف المصفوفــة الثانــي ونســتبعد 

البحــث فــي نصفهــا األول.
  بعــد ذلــك: نعتبــر النصــف الــذي حددنــا ألنفســنا البحــث فيــه مصفوفــة قائمة 
بحــد ذاتهــا، نحــدد فيهــا الـــi, j, & k )أي نقــوم بتقســيمها إلــى قســمين( ونطبــق نفــس 
الخطــوات مــن ١ إلــى 3 فيهــا، ثــم نقــارن المفتــاح مــع العنصــر األوســط الجديــد، 

بنفــس الترتيــب الــذي ذكــر فــي الخطــوات ١ إلــى3 الســابقة.
 يجب على الطالب مالحظة األتي:

• بعــد تنفيــذ أي مــن أوامــر التحرك، يتغيــر موقع المتــدرب حامل الدليــل بانتظام 
مــع نصــف طــول الصــف، حتى يتــم الوصــول إلى دليــل البحــث أن وجد. 

لفكــرة  يتعــرض  البرنامــج  بحالــة  واالحتفــاظ  تســجيل  أن  أيضــا  يٌاَلحــظ   •
المتغيــرات، التــي هــي أحــد األفــكار المحوريــة فــي البرمجــة، وقــد يكــون مــن 

ــت. ــذا التوقي ــي ه ــا ف ــرض له ــب التع المناس
ــم  ــدرب ورق ــا كل مت ــي يحمله ــة الت ــوم القيم ــن مفه ــرق بي ــا الف ــظ أيض • يُالح

ــة. ــي المصفوف ــه ف ترتيب
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 اللعبة 8
 لعبة البحث الخطي

 يعطــى كل متــدرب ورقــة بهــا رقــم ويتــم وقوفهــم فــي شــكل صــف مرتــب 
تصاعــدي أو تنازلــي.

 يعطي متدرب واحد دليل البحث للبحث عنه بين المتدربين.
يشــرح الميّســر اإلرشــادات الخاصــة باللعبــة وكيفيــة الوصــول للنتيجــة وكيفيــة 

ــا. تطبيقه
 يطلــب الميّســر مــن كل المتــدرب الــذي ســيقوم بتنفيــذ الخطــوات المنصوص 

عليهــا في وريقــة اإلرشــادات.
 يعطي الميّسر خمس دقائق للمتدربين لتنفيذ التدريب.

ــه  ــة، يبلغ ــى النتيج ــور عل ــل العث ــب الدلي ــدرب صاح ــتطيع المت ــم يس  إذا ل
الميّســر بالطريقــة المطلوبــة ويراجــع معــه اإلرشــادات ويوضــح لــه أســباب االختالف.

الخــطوات:
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ــي  ــة البحــث الت ــم عملي ــى إيصــال واحــد مــن مفاهي ــة عل  تقــوم فكــرة اللعب
ــة البحــث الخطــي. ــق فهــم خوارزمي ــا الحاســوب، عــن طري يقــوم به

ــي  ــة ف ــذه العملي ــة ه ــث" وإدراك أهمي ــة البح ــوم "عملي ــى مفه ــرف عل  التع
ــه. ــج ألهداف ــق البرنام تحقي

 التعرف على كيفية قيام الحاسوب بعملية البحث.
 التعرف على الفرق بين القيمة والترتيب.

 استخدام قيمة التعاون بين المتدربين في الوصول للنتيجة النهائية من اللعبة.

األهــداف:
 يعطــى كل متــدرب ورقــة بهــا رقــم ويتــم وقوفهــم فــي شــكل صــف مرتــب أو 

ــر مرتب. غي
  يعطي متدرب واحد دليل البحث للبحث عنه بين المتدربين.

 يشــرح الميّســر اإلرشــادات الخاصــة باللعبــة وكيفيــة الوصــول للنتيجــة وكيفيــة 
. تطبيقها

 يطلــب الميّســر مــن كل المتــدرب الــذي ســيقوم بتنفيــذ الخطــوات المنصوص 
عليهــا في وريقــة اإلرشــادات.

 يعطي الميّسر خمس دقائق للمتدربين لتنفيذ التدريب.
ــه  ــة، يبلغ ــى النتيج ــور عل ــل العث ــب الدلي ــدرب صاح ــتطيع المت ــم يس  إذا ل
الميّســر بالطريقــة المطلوبــة ويراجــع معــه اإلرشــادات ويوضــح لــه أســباب االختالف.

الــخطوات:

 تتطلــب هــذه اللعبــة مــن الطــالب اتبــاع خطــوات اللعبــة للبحــث عــن عنصــر 
ــرة  ــي كل م ــث ف ــة البح ــف طريق ــد تختل ــن، وق ــة المتدربي ــل مصفوف ــن داخ معي
)بالترتيــب، بــدون ترتيــب، البحــث عــن قيمــة غيــر موجــودة، البحــث عن قيمــة مكررة 
... الــخ( . هــذه التعليمــات هــي أوامــر بســيطة يجــب أن تنفــذ بدقــة وطبًقــا للتتابــع 
المحــدد فــي الورقــة حتــى نصــل إلــى نتيجــة البحــث المطلوبــة. وتأخــذ هــذه األوامــر 

أحــد األشــكال التاليــة:
• يتم توزيع األرقام على المتدربين.

• يتم إيقاف المتدربين في شكل صف للتعبير عن شكل المصفوفة.
• يتم إعطاء متدرب دليل البحث ليقوم بعملية البحث.

 يقــوم المتــدرب صاحــب دليــل البحــث بالبــدء مــن أول الصــف مــن اليميــن أو 
اليســار ويقــوم بمقارنــة وســؤال كل متــدرب علــى حــدة فــي الصــف عــن القيمــة التــي 

يحملهــا ومقارنتهــا بقيمــة الدليل.
ــدأ البحــث بالتحقــق مــن العنصــر األول هــل هــو مســاٍو للُعنصــر المــراد   يب
البحــث عنــه، إذا ُوجــد العنصــر المــراد البحــث عنــه يُحتفــظ برقــم الفهــرس الخــاص 

بالعنصــر وتُنهــى عمليــة البحــث.
 إذا لــم يُوجــد العنصــر المــراد البحــث عنــه تنتقــل عمليــة البحــث مــن العنصــر 
األول فــي المصفوفــة إلــى العنصــر الثانــي ثــم الثالــث وهكــذا إلــى أن يكتمــل البحث 

عــن الُعنصــر المــراد البحــث عنــه فــي كامــل المصفوفة.
يجب على الطالب مالحظة األتي:

ــل  ــل الدلي ــدرب حام ــع المت ــر موق ــرك، يتغي ــر التح ــن أوام ــذ أي م ــد تنفي • بع
بانتظــام مــع طــول الصــف، حتــى يتــم الوصــول إلــى دليــل البحــث أن وجــد. 
لفكــرة  يتعــرض  البرنامــج  بحالــة  واالحتفــاظ  تســجيل  أن  أيضــا  يٌاَلحــظ   •
المتغيــرات، التــي هــي أحــد األفــكار المحوريــة فــي البرمجــة، وقــد يكــون مــن 

شــرح اللعبــة:

 أوراق مرقمة ومقسمة بعدد الالعبين متتابعين في الترقيم أو غير متتابعين.
ورقة بها دليل البحث.

متطلبــات اللعبــة:

ــت.مقدمــة: ــذا التوقي ــي ه ــا ف ــرض له ــب التع المناس
• ياُلحــظ أيضــا الفــرق بيــن مفهــوم القيمــة التــي يحملهــا كل متــدرب ورقمــه فــي 

المصفوفة.
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 اللعبة 9
 لعبة الترتيب الفقاعي
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ــب  ــات الترتي ــوم خوارزمي ــالب بمفه ــف الط ــة لتعري ــي لعب ــب ه ــة الترتي  لعب
ــدة. ــبة المعق ــات الحوس ــن مصطلح ــًدا ع ــي بعي ــكل عمل بش

األهــداف: تعليم الطالب خوارزميات الترتيب الفقاعات.

الفئـة العمريـة: ست سنوات فأكثر.

 القراءة.
 العد.

 المقارنة.
 الترتيب.

مهارات ومعـارف 
الـطالب الالزمــة 
لالســتفادة مــن 

الجلســة:

 تقــوم اللعبــة علــى تعليــم الطــالب خوارزميــة ترتيــب األرقــام ســواء تصاعديـًـا 
ــة  ــذه الخوارزمي ــق ه ــي وتطب ــب الفقاع ــمى الترتي ــة تس ــتخدام طريق ــا باس أو تنازليً
ــا يقــف الطــالب فــي صــف  كالتالــي : أواًل إذا كان المطلــوب ترتيــب األرقــام تصاعديً
ــدأ  ــة بشــكل عشــوائي ويب ــوزع عليهــم األوراق المرقم بجــوار بعضهــم البعــض وت
المــدرب اللعبــة بــأن : يطلــب مــن أول العــب فــي الصف بــأن ينظــر للذي يليــه ويقارن 
الرقميــن -رقمــه ورقــم التالــي لــه - إذا وجــد أول العــب رقمــه هــو األكبــر يبــدل مكانــه 
مــع الــذي يليــه، أن كان هــو األصغــر يظــل كل منهــم فــي مكانــه. ويقــوم الالعــب 
التالــي بتنفيــذ نفــس الخطــوة حتــى نصــل إلــى آخــر الصــف. ثــم نبــدأ مــن أول الصف 
ــم  ــرك أحده ــدم تح ــظ ع ــى نالح ــن حت ــن الالعبي ــات بي ــد المقارن ــرى ونعي ــرة أخ م
مــن مكانــه حينهــا نجــد أن األرقــام قــد ترتبــت بالشــكل المطلــوب. بالطبــع إذا كان 
المطلــوب ترتيبهــا تنازليًــا فــإن تغييــر أماكــن المتشــاركين ســيتم إذا كان رقــم الطالــب 
التالــي أكبــر بحيــث يكــون أكبــر رقــم فــي بدايــة الصف. بالنســبة الســتخدام األشــكال 
أو المجســمات فهــذا مراعــاة للطــالب األصغــر ســًنا أو المتعســرين فــي القــراءة أو 

المقارنــة الرقميــة وســيقوم المتشــاركين بمقارنــة صــور األشــكال أو أحجامهــم .

شــرح اللعبــة:

 خوارزميــة الترتيــب يمكــن تنفيذهــا بوســائل متعــددة ويرجــع ذلــك إلــى قدرات 
الطــالب المشــاركين ، فيمكن اســتخدام:

• أوراق مرقمة بأرقام عشوائية.
• صور متفاوتة األحجام لشكل هندسي ما.

• مجسمات متفاوتة األحجام أيًضا.

متطلبـات اللعبة:

 يطلب الميّسر من األطفال أن يقفوا في صف أفقي متجاورين .مقدمــة:
 يوزع الميّسر على كل طالب ورقة مرقمة ويطلب من كل منهم معرفة رقمه.

ــب فــي  ــب مــن أول طال ــة للطــالب ويطل  يقــوم الميّســر بشــرح قواعــد اللعب
الصــف أن يبــدأ بمقارنــة رقمــه برقــم الــذي يليــه فــإذا كان الترتيــب تصاعديًــا يقــوم 

الطالــب بإبــدال مكانــه إذا وجــد رقمــه اكبــر مــن رقــم التالــي لــه .
 تتابــع الخطــوة الســابقة بيــن كل الطــالب فــي الصــف، يتــم تغييــر أماكنهم في 

حالــة أن تكــون أرقامهــم اكبــر مــن أرقــام التاليــن لهــم فــي الصف.
ثــم نعيــد الكــرة مــرة أخــرى بإعــادة الخطوتيــن الســابقتين، وينهي الميّســر اللعبــة إذا 

وجــد أن األطفــال لــم يعــد بإمكانهــم تغييــر أماكنهــم مــرة أخــرى.

 يســأل الميّســر الطــالب عــن مالحظاتهــم عــن هــذه الطريقة فــي الترتيــب وهل 
هــي الطريقــة التي اعتــادوا عليهــا أم ال .

ــا اســتخدمنا أســلوب منطقــي فــي  ــات الطــالب ويوضــح أنن  يســتمع إلــى إجاب
ــي  ــوات الت ــوص الخط ــم بخص ــن مالحظاته ــألهم ع ــة ويس ــع خوارزمي ــب يتب الترتي

ــذ الخطــوات أم ال . ــن فــي تنفي قامــوا بهــا وهــل الحظــوا تكــرارًا معي
 يســأل الميّســر الطــالب عــن إذا مــا كانــوا يعرفــون طريقــة أخــرى للترتيــب يمكن 

أن تتــم فــي وقــت أقصر؟
 يوضــح الميّســر للطــالب أن المــرة التــي لــم يتغيــر فيهــا أحــد مــن مكانــه كانــت 

هــي شــرط انتهــاء اللعبــة لــذا وجــدوا بعدهــا أن الصــف مرتبًــا ترتيبًــا صحيًحــا.
 يوضــح الميّســر أن عــدد مــرات تغييــر الطــالب ألماكنهــم يتــم عدهــا و وضعها 
فــي الحســبان لقيــاس كفــاءة هــذه الطريقــة فــي الترتيــب وأيضــا عــدد المــرات التــي 

نعيــد فيهــا الخطــوات مــن أول الصــف .
 يوضــح الميّســر أيضــا أن الوقــت المســتغرق فــي ترتيــب الصــف يؤخــذ أيًضــا 

فــي الحســبان لتقديــر كفــاءة هــذه الطريقــة فــي الترتيــب.
 يفتــرض أيًضــا مــن الميّســر توضيــح للطــالب أن التبديــل الــذي يتــم فــي خطوة 
ــا و يتــم  واحــدة فــي اللعبــة يتــم عــن طريــق وســيط فــي الكمبيوتــر وال يتــم لحظيً

." buffer" شــرح فكــرة ال
ــار  ــن نخت ــب ولك ــة للترتي ــن طريق ــر م ــد اكث ــه توج ــر أن ــح الميّس ــرًا يوض  أخي

ــة . ــا الخوارزمي ــتخدم فيه ــي نس ــة الت ــب الحال ــى حس ــبة عل ــة المناس الطريق

*بالطبع يمكن استبدال األرقام بمجسمات أو صور .

الخـطوات:

خطــوات شــرح 
املفاهيــم:

 يختم الميّسر اللعبة بتلخيص ما تم تعلمناه من خالل اللعبة وهو:
للترتيب اكثر من طريقة ومنطق لتنفيذه.

ختــام اللعبــة:

ملحوظــة:
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 اللعبة ١0
 لعبة القارب

 الترتيــب الفقاعــي يعتمــد علــى نقــل اكبــر أو اصغــر قيمــة علــى حســب نــوع 
الترتيــب "تصاعــدي أم تنازلــي " فــي آخــر الصــف أو أولــه ثــم تحريــك التالــي لــه فــي 

الترتيــب تجاهــه وهكــذا حتــى آخــر رقــم .
 المقارنــة " تبديــل األماكــن " يتــم فــي اتجــاه واحــد مــن الصــف إمــا يميًنــا فقــط 

أو يســارًا فقــط .
 هذا النوع من البحث يأخذ وقت طويل وال يفضل مع قوائم األعداد الطويلة .

http://www.stoimen.com/blog/2012/02/20/comput-
/er-algorithms-bubble-sort

https://www.youtube.com/watch?v=wbPp9Ho9_tQ    

رشح اللعبة:
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ــن  ــال م ــة كل احتم ــق دراس ــن طري ــز ع ــل لغ ــى ح ــة عل ــرة اللعب ــوم فك  تق
االحتمــال مــع مراعــاة الحــاالت الشــرطية الموجــودة.

 ترسيخ مفهوم التجريد والنمذجة.
 تبيان مفهوم الحاالت الشرطية

 التعرف على مفهوم االحتماالت
 ترسيخ مبدأ الخطأ والمحاولة حتى اصل إلى الحل.

األهـداف:

 في حالة حل اللعبة ورقيًا :
• ورقة لكل طالب.

• قلم لكل طالب ليقوم بأخذ مالحظات ونمذجة أو محاكاة حل اللغز.

 في حالة تمثيل اللعبة لتكون تفاعلية :
• مثــاًل ثــالث قبعــات ســوداء ترمــز للمجموعــة الشــريرة وأخــرى بيضــاء لتمثيــل 

المجموعــة الثانيــة.
• إطار كرتوني يمثل قارب يحتوى على شخصين بحِد أقصى.

• شرائط توضع على األرض لتحديد المجرى المائي والضفتان.

املساعدات 
املطلوبــة:

مصــادر: ]مساق التفكير الفعال من خالل الرياضيات]١[[

https://youtu.be/aaGuspO9cns 
https://drive.google.com/open?id=0B8GDM5cHFmgLNzVvU1JrZUx-     
CaGs

فيديو توضيحـي 
وشـرائح العــرض:

  يبدأ المّيسر بسرد قصة أو بكتابتها على لوح الكتابة فحواها اآلتي:
 كان يامــا كان فــي يــوم األيــام .. ثالثــة أشــخاص أشــرار يســيرون بجــوار أحــد المجاري 
المائيــة ..وثالثــة آخــرون فــي مقابلهــم .. والتقــت المجموعتــان عنــد إحــدى النقــاط 
حيــث يوجــد قــارب ليعبــروا إلــى الضفــة المقابلــة .. ولكنهــم وجــدوا إحــدى الالفتــات 
مكتــوب عليهــا .. "هــذا القــارب ال يســع إال شــخصين فقــط بحــد أقصــى!". إذا علمــت 
ــِة فســيقومون  ــي أي ناحي ــة الشــريرة ف ــن المجموع ــر م ــاك عــدد اكب أن:- إذا كان هن
ــذا  ــة ومنعهــا مــن ركــوب القــارب .. ل ــى المتبقــي مــن المجموعــة الثاني بالتغلــب عل
ــة  ــا أو مســاويًا لعــدد المجموع ــل دائًم ــة األشــرار أق ينبغــي أن يكــون عــدد مجموع
الثانيــة.. وضــح بخطــوات واضحــة كيــف يمكنــك مســاعدة المجموعتيــن لعبــور هــذا 

المجــرى المائــي بــدون أي خســائر؟
 يبدأ الميّسر بترك المجال للطالب لمدة معينة ليحاولوا خاللها إيجاد الحل.

 مــن المفتــرض أن أول خطــوة فــي الحــل هــي النمذجــة وتمثيــل المجموعــات 
علــى شــكل نقــاط مثــاًل أو رســومات ثــم التركيــز علــى الحالــة الشــرطية فــي كل مــرة 
)عــدد األشــرار أقــل أو مســاوي لعــدد المجموعــة األخــرى( وكذلــك التركيــز علــى تتبــع 

ومحاولــة كل االحتمــاالت المتاحــة.
 بعــد ذلــك يبــدأ الميّســر باســتعراض الحــل خطــوة بخطــوة مــع التركيــز علــى 

ســؤال األطفــال عــن الحالــة الشــرطية فــي كل مــرة يتــم فيهــا دراســة احتمــال مــا.
ــدأ الميّســر بتلخيــص مــا حــدث وكيــف أن األمــر كان  ــى الحــل، يب بعــد الوصــول إل

شـرح اللعبـة:

ليكــون صعبًــا بــدون دراســة كل احتمــال علــى حــدة وكيــف أن الحــل سيفشــل تماًمــا مقدمــة:
فــي حــال عــدم التركيــز علــى الحالــة الشــرطية الموجــودة.
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