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�أكتب نبذه خمت�صرة عن ثو�بتك وقيمك و�جتاهاتك وعاد�تك و�أفكارك 
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املقدمة

          َيظ��ُل تطوي��ُر املنظوم��ة التعليمي��ة ِم��ن اأه��م اأولوي��ات وزارة الرتبية يف ظل حتديات ع�ش��ر املعلوماتية، وبخا�شة 
يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��َات فلق��د اأ�شبح العامل بح��ق كالقرية ال�شغرية، ويعترب تطوير املناهج والكتب املدر�ش��ية 
من اأهم اخلطوات لتطوير املنظومة التعليمية، حيث يتم التطوير وفق املنهج الوطني الكويتي،  وفق نظام الكفايات 
واملعايري  والتي تهتم باأمور عدة من اأهمها: اأن يكون املتعلم هو املحور الأ�شا�ش��ي يف عملية التعلم، ولي���س هذا بح�ش��ب 
واإمن��ا يك��ون ُدورُه فاع��اًل يف عمليت��ي التعلي��م والتعل��م مب��ا ي�شم��ن حتقي��ق الكفايات اخلا�شة ب��كل �ش��ف، والتاأكيد على 

اأهمية اكت�ش��اب جمموعة من اخلربات واملعارف واملهارات والقيم والجتاهات الرتبوية ال�ش��ليمة.

نا على تقدمي مادة علمية مب�ش��طة تتنا�ش��ب مع املرحلة العمرية، وخ�شائ�س النمو لها يف اإطار             لذا كان حْر�شُ
نظام الكفايات واملعايري وتطبيق ا�شرتاتيجيات التعلم احلديثة واأدوات التقومي التي ت�شمن لنا حتقيق روؤية وزارة 

الرتبية التي ت�شعى لتحقيقها.

عزيزي -املتعلم-  ي�شتعر�س هذا الكتاب:
 

الوحدة الأوىل: التي تتناول الربجمة من خالل الر�شوم املتحركة:
والت��ي ن�ش��عى فيه��ا لتنمي��ة الفك��ر الربجم��ي واك�ش��اب الق��درة عل��ى ح��ل امل�ش��كالت والتعامل م��ع اأدوات الع��امل الرقمي 
لإنت��اج برجمي��ات تفي��د املتعلم��ن يف مناح��ي احلي��اة وتك�ش��بهم الق��درة عل��ى توظيف برجمي��ات احلا�ش��وب مبا يحقق 

ال�ش��تفادة الق�شوى.

 الوحدة الثانية: التي تتناول خدمات الإنرتنت:
وفيه��ا يت��م التع��رف عل��ى بع�س خدمات ال�ش��بكة العنكبوتي��ة من خالل التعامل مع تطبي��ق خدمة الرتجمة،   
وكذل��ك الإ�ش��تفادة م��ن امكان��ات بع���س املت�شفحات مبا يجعل املتعلمن قادرين على التعام��ل مع اأدوات العامل الرقمي

الوحدة الثالثة: التي تتناول امل�شاريع:
فيه��ا مت اإتاح��ة الفر�ش��ة ل��ك عزيزي -املتعلم- لإنتاج م�ش��روع متكامل يعترب مبثاب��ة البوتقة التي يتم فيها   
�شه��ر امله��ارات الت��ي مت اكت�ش��ابها والكفاي��ات الت��ي مت حتقيقه��ا م�ش��تخدما بذل��ك خرائ��ط التدف��ق، والربجم��ة.

عزي��زي -املتعل��م- نتمن��ى اأن تك��ون امل��ادة العلمي��ة التي يت��م تقدميها اإحدى اللبن��ات التي تلب��ي احتياجاتك يف عامل 
رقم��ي يك��ون ل��ك فيه دور فاعل لبناء وطنك ب�شف��ة خا�شة والعامل من حولك ب�شفة عامة.

املوؤلفون                                       
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رب��ط امل��ادة العلمي��ة بواق��ع احلي��اة العامة التي 
يعي�ش��ها املتعلم مع اأمثلة تعر�س ب�شورة مبتكرة 
ت�ش��تمل عل��ى جمموع��ة م��ن املواق��ف وامل�ش��كالت 
احلياتي��ة يواجهه��ا املتعل��م اأثن��اء تفاعل��ه م��ع 

بيئت��ه في�شت�ش��عر جدوى م��ا تعلمه.

�ش��رح امل��ادة العلمي��ة ب�ش��ورة مب�ش��طة تخاط��ب 
الفئة العمرية ت�ش��هل و�ش��ول املعلومة للمتعلم.

جمموع��ة م��ن التدريب��ات ت�ش��اهم يف تو�شي��ح 
تنفي��ذ  امله��م  وم��ن  الدر���س  مفه��وم  وتعزي��ز 
املتعلم��ن له��ذه الأف��كار وحتفيزه��م عل��ى ابتكار 

اأف��كار اأخ��رى.

جمموع��ة م��ن التدريب��ات تع��زز مفه��وم امل��ادة 
العلمي��ة ُتعر���س ب�ش��ورة ممتع��ة ُت�ش��جع املتعل��م 

عل��ى تطبيقه��ا.

تدريب��ات يطبقه��ا املتعل��م يف املنزل ُتع��زز مفهوم 
املادة العلمية.

املتعل��م  يق��وم  الت��ي  الربام��ج  ن��واجت  لطباع��ة 
بت�شميمه��ا اأو املالحظ��ات الت��ي تو�ش��ل اإليه��ا.

ا�ش��تخدام رم��ز QR ل�ش��هولة الو�ش��ول مل�ش��ادر 
اأخ��رى للتعل��م ت�ش��اعد املتعل��م عل��ى فه��م امل��ادة 

العلمي��ة.

نف�ش��ه  تقيي��م  كيفي��ة  عل��ى  املتعل��م  تدري��ب 
مل�ش��اعدته يف حت�ش��ن اأدائ��ه عن��د حتديد نقاط 
الق��وة وال�شع��ف لدي��ه وي�ش��اعد ويل الأم��ر يف 

متابع��ة م�ش��توى الأبن��اء.

مالحظ��ات يدونه��ا املعل��م بع��د متابع��ة املتعل��م 
ملفهوم الدر���س ومدى حتقي��ق الكفاية اخلا�شة.

ُتك��ن ويل الأم��ر م��ن متابع��ة كت��اب الطال��ب 
واإ�شاف��ة مالحظات��ه وتعليقات��ه.

ال�شتك�شاف

الت�ع��لم

الأن�شطة

التطبيق

يف وقت فراغك

نواجت التعلم

م�شادر التعلم

عرب عن -راأيك-

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

مفتاح الكتاب
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يدير
الوقت

الذي يق�شيه 
يف ا�شتخدام 
التكنولوجيا.

بالأمانة الفكرية.يلتزم 
الثقافات واملجتمعات يف يحرتم 

البيئة الفرتا�شية. 

يحمي
نف�شه

 �شد املعتقدات غري 
ال�شليمة التي تنت�شر 

عرب الو�شائط.

يحافظ 
على

على املعلومات 
ال�شخ�شية. 

الت�شلط عرب 
الإنرتنت.

يقف
�شد

املواطنة الرقمية
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حياة رقمية اآمنة

اق�س وقت اأكرب مع اأ�شرتك 
بعيدًا عن العامل الرقمي

التزم باأخالقيات التخاطب 
واملحادثة مع الآخرين

اكت�شب معلومة وقدم فكرة كلما 
ا�شتخدمت الأجهزة الرقمية

تخل�س من الأجهزة الرقمية يف الأماكن 
ال�شحيحة التي ت�شمح باإعادة التدوير

حافظ على التمرينات 
الريا�شية ب�شكل دوري

ا�شتخدم كلمات مرور مركبة

تاأكد من عدم رفع ملفاتك 
ال�شخ�شية على الأنرتنت

تاأكد من ترتيب التو�شيالت 
الكهربائية والأحمال املنا�شبة

احم اأجهزتك الرقمية بربامج 
احلماية املنا�شبة

تاأكد من �شيانة اأجهزتك 
الرقمية ب�شكل م�شتمر

ل ت�شتخدم �شبكات اأنرتنت غري 
موثوقة

ل حتاول ال�شراء من الأنرتنت 
مبفردك
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التح�س�س

اإذا مل حت��اول اأن تفع��ل �س��يء اأبع��د مم��ا ق��د 

اأتقنت��ه .. فاأن��ك ال تتق��دم اأب��دًا.

رونالد .اسبورت 
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التح�س�س

كيف يتم ت�سميم لعبة ب�سيطة تعتمد على املالم�سة؟اال�ستك�ساف



ــد  ــر وتري ــج كمبيوت ــك مربم ــل نفس ختي
تصميــم لعبــة عامليــة توضــح الفتوحــات 

اإلســامية يف العــامل.

ــاب  ــم ألع ــم تصمي ــف يت ــف كي استكش
الســيارات املختلفــة وكيــف يتم اســتبعاد 

الســيارات التــي تصطــدم ببعضهــا؟
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التح�س�س

يمكننا أن نصمم ألعابًا وقصصًا تفاعليًا والعديد من األفكار 
املميزة بإستخدام لبنات التحسس. �ع��ل������م ال�تَّ











هو تنفيذ مقطع برجمي عند حدوث أيًا مما ييل:
املق�سود بالتح�س�س

ابنــي العزيــز... يعــد التحســس مــن 
أهــم املهــارات الربجميــة ألنه يســاعد 

عــى التــايل

- وضع رشط أو قيد عند حدوثه تتغري النتائج.
- ربط لبنات برجمية بالضغط عى زر الفأرة أو أحد املفاتيح أو حركة الفأرة.

یبیة
جر
ت خة
نس



22

التح�س�س

الحظ أن معظم لبنات التحسس تأخذ األشكال التالية:

وهبذا تتعامل أكثر مع لبنات التحكم التي تعتمد عى حتقق رشط .

ــة مامســة لــون  ــد إضافــة لبن ــال: عن مث
للــون أخــر للبنــة التحكــم »فــإذا حتقــق 
للــون  األمحــر  اللــون  مامســة  رشط 
األبيــض ينفــذ التعليــات الربجميــة التــي 

ــة »إذا«. ــل لبن داخ

مثال: حيث يتم تركيبه عى اللبنات التي حتتاج لقيمة.

 معنــى ذلــك يــاأيب أنــه يمكننــي تصميــم الكثري 
مــن األلعــاب التــي حتتــاج مثــًا الستشــعار 
الوصــول ملوضــع معــن وبنــاء عــى ذلــك إمــا 

أن يتحقــق الــرط أو مل يتحقــق

تصميــم  يمكنــك  أنــه  كــا  يابنــي  حقــًا 
مثــًا  حتتــاج  التــي  التعليميــة  التطبيقــات 
لوحــة  مــن  مفاتيــح  أحــد  عــى  للضغــط 

إلــخ.  ... املفاتيــح 

الشكل السدايس

الشكل املستطيل البيضاوي
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التح�س�س

االأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�سرت�سد

كائنات الربنامج

طور الربنامج

تصميم لعبة )أكل الكرات( حيث تقوم الكرة الصفراء بأكل الكرات املوجودة حوهلا 
- حيرك الكائن األصفر باستخدام األسهم ويغري حجمه ولونة عند مامسة كائن أخر  ويصدر صوتًا.

- يغري املظهر لكائن الكرة عند مامسة كائن أخر.

يتم  رسمها من خال حمرر الرسم.

إلظهــار مجيــع  الكائنــات مــرة أخــرى 
یبیةبالضغــط عــى مفتــاح املســطرة    
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خة ت
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التح�س�س

اختبار مامسة كائن لكائن أخر .

اختبار مامسة كائن لكائن أو ملنصة جزء منها مطابق للون املوجود داخل املربع .

اختبار مامسة كائن حيتوي اللون األول لكائن أو ملنصة جزء منها اللون الثاين .

حتسس قيمة املسافة بن الكائن احلايل وكائن أخر.

اختبار إذا ضغط املستخدم مفتاح املختار من القائمة.

 اختبار إذا ضغط املستخدم عى زر الفأرة األيرس.

حتسس قيمة  االحداثي السيني ) األفقي (  للفأرة .

إلرسال سؤال للمستخدم وتنتظر حتى يسجل إجيابته.

)القيم التي يتم إدخاهلا باملربع تعرف بمتغري يسمى                                 (.

حتسس قيمة  اإلحداثي الصادي ) العمودي ( للفأرة .

حتسس أحد القيم التالية لكائن  :
)ب( االحداثي الصادي. )أ( االحداثي السيني.   

)د( رقم املظهر. )ج( االجتاه.    
)و( شدة الصوت. )هـ( احلجم.    

أهم لبنات التحسس. �ع��ل������م ال�تَّ
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التح�س�س

االأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�سرت�سد

كائنات الربنامج

طور الربنامج

- رسم املنصة عن طريق رسم شكل املتاهة من خال حمرر الرسم.
- حتريك كائن الكرة أو أي كائن يمر باملتاهة.

.pop يرجع الكائن إىل نقطة البداية يف حالة االصطدام باخلط األسود ويصدر صوت -
.clapping عندما يصل الكائن إىل اخلط األخرض يصدر صوت -

لتصبح املتاهة أكثر تعقيدًا 

Ball
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التح�س�س

االأن�سطة

فكرة الربنامج

كائنات الربنامجخمرجات الربنامج

طور الربنامج

يتحرك الكائن عشوائيا ثم يتعرف عى احلروف من خال مامسة اللون يظهر عبارة هبا 
اسم احلرف ويغري من مظهره كا يصدر صوت باسم احلرف.

Cat1 – كتابــة احلــروف بألــوان خمتلفــة مــن 
خــال حمــرر الرســم -تســجيل أصــوات 

ــك ــروف بصوت احل

بإضافة أرقام مع احلروف

BM
C SD
A ROیبیة
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التح�س�س

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-2   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-1   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 2

ورقة عمل1

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ
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التح�س�س

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

صمــم برنامــج مــن ابداعــك يعمــل كلعبــة تعتمــد عــى 
مامســة الكائنــات مــع بعضهــا.

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................

م�سادر التعلم
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التح�س�س

خريطة التدفق
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التح�س�س

عرب عن -راأيك-

ال اأعرفمتو�سطممتاز

مالحظات ويل االأمر

مالحظات املعلم

اأ�ستطيع اأن:
أحرك كائن ثم يتوقف إذا المس لون معن.

يصدر كائن صوتًا عند الوصول ال حداثي معن.
أضع رشط معن يعتمد عى مامسة لونن حمددين.
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العمليات واملتغريات

 الإن�س��ان ميك��ن اأن يغ��ري حيات��ه، اإذا م��ا ا�س��تطاع 

اأن يغري اجتاهاته العقلية.

وليام جيمس 

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

تعترب درجات احلرارة من املتغريات ووحدات قيا�س ال�ستك�ساف
درجات احلرارة من الثوابت. ف�سر ذلك.



ــتخدم  ــعة وتس ــي أش ــك أخصائ ــل نفس ختي
أحــدث أنظمــة احلاســوب يف هــذا املجــال، 

مــاذا تفعــل لتطويــر هــذه األنظمــة؟

�سلي�سيو�س

الثوابتاملتغريات

فهرنهايت
كلفن

یبیة
جر
خة ت
نس



33

العمليات واملتغريات

املتغريات هي جزء من ذاكرة احلاسوب خيزن أرقام أو 
نصوص بشكل مؤقت حتى ينتهي التطبيق. �ع��ل������م ال�تَّ

حمتوى املتغري غري ثابت طوال التطبيق بل يمكن أن يتغري وفقا لرغبة املربمج.

اضغط عىل زر البيانات يف منطقة 
ألواح اللبنات.

اضغط عىل زر انشاء متغري من 
منطقة لبنات البيانات

يظهر صندوق حوار لكتابة اسم 
املتغري اجلديد.

عند الضغط عىل زر موافق 
يف مربع احلوار السابق، تظهر 

لبنات جديدة ختص املتغري

يمكــن تســمية املتغــري )بحــرف 
أو كلمــة أو مجلة، ســواء باللغة 

العربيــة أو اإلنجليزية(.

اإن�ساء متغري

12

3

4

إنشاء متغري

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

يظهر أو خيفي املتغري احلايل.

حيدد قيمة للمتغري احلايل.

يزيد أو ينقص قيمة املتغري احلايل.
حيث يزيد إذا كانت قيمة املقدار موجبة، ينقص إذا كانت قيمة املقدار سالبة.

حتسس قيمة املسافة بني الكائن احلايل وكائن أخر.

تساوي عددينمجع عددين

مقارنة أصغر منالطرح  عددين

حتقق الرشطنيالرضب  عددين

حتقق أحد الرشطنيالقسمة  عددين

الربط بني النصوصمقارنة أكرب من

اختبار إذا ضغط املستخدم مفتاح املختار من القائمة.

من أهم لبنات املتغريات

إلظهــار لــوح لبنــات العمليــات اضغــط عــىل 
زر العمليــات يف منطقــة ألــواح اللبنــات.

ومن أهم لبنات العمليات:

لبنات املتغريات

لبنات العمليات

یبیة
جر
خة ت
نس



35

العمليات واملتغريات

حيث متثل اللبنة اخلرضاء ) لبنة عملية اجلمع بني قيمة املتغري X والعدد 1(
وبذلك تؤدي اللبنات السابقة إىل توقف التطبيق مدة تقدر بحاصل مجع قيمة املتغري X مضاف له 1 .

حيث اللبنة اخلرضاء ) لبنة »عملية مقارنة أكرب من« بني قيمة املتغري X  والعدد 100 (.
وبذلك تؤدي اللبنات السابقة  إىل التكرار حتى تزيد قيمة املتغري X  عن العدد 100 .

حيث اللبنة اخلرضاء متثل لبنة الربط  بـ » أو » والذي تعني حتقق أحد رشطني .
وبذلك تؤدي اللبنات السابقة  إىل التكرار حتى يالمس الكائن اللون الربتقايل أو اللون األبيض.

حيث اللبنة اخلرضاء )الربط بني النصوص (
وبذلك تؤدي اللبنات السابقة إىل ظهور عبارة » أهاًل » بعدها حمتوى املتغري X   ملدة 2 ثانية .

يوفر سكراتش العديد من العمليات مثل:
أنواع العمليات

العمليات احلسابية

عمليات املقارنة

عمليات
الربط الرشطي

عمليات
الربط بني النصوصالربط بني النصوص

+

>

أوو

*

=

-

<

/ 1

2

3

4

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

الأن�سطة

فكرة الربنامج

كائنات الربنامجخمرجات الربنامج

- كائن املدفع أسفل الشاشة يتم حتريكه جهة اليمني واليسار باألسهم،و عند الضغط عىل مفتاح املسافة تنطلق منه »طلقة«.
- إذا مرت الطلقة من احلاجز األمحر املتقطع واصطدمت باحلاجز األخرض يزيد متغري »اصابة« بمقدار واحد.

- إذا اصطدمت الطلقة باحلاجز األمحر الذي يتحرك إىل أسفل مع مرور الوقت فتنقص متغري »اصابة« بمقدار واحد.

مدفع - طلقة - حاجز 2 - 
حاجز   - متغري اإلصابة

يمكنك رسم كائنات الربنامج من 
خالل حمرر الرسم.

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

الأن�سطة

فكرة الربنامج

ا�سرت�سدخمرجات الربنامج

كائنات الربنامج

من خالل لبنة )اسأل( صمم برنامج يستقبل طول وعرض أي مستطيل ثم يعرض رسالة هبا املحيط 
وأخرى هبا املساحة.

راجع حميط املستطيل ومساحة املستطيل مع معلمك.

كائن اهلرة

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-4   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-3   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 4

ورقة عمل3

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

صمم برنامج يعمل كآلة حاسبة.

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................

م�سادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

خريطة التدفق

یبیة
جر
خة ت
نس
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العمليات واملتغريات

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�سطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�ستطيع اأن:
ُأجري عمليات حسابية لبيانات يتم إدخاهلا.

ُأصمم برنامج يعمل كآلة حاسبة.
َأحسب حميط ومساحة شكل منتظم.

یبیة
جر
خة ت
نس
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>/code<

البث

علي��ك اأن تفع��ل الأ�ش��ياء الت��ي تعتق��د اأنه لي���س 

با�شتطاعتك اأن تفعلها.

روزفلت 

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

يمكننا أن نصمم ألعابًا وقصصًا تفاعليًا والعديد من األفكار 
املميزة بإستخدام لبنات البث.

ه��ل ميكن ار�ش��ال ر�ش��الة واح��دة خمفية  لعدة اأ�ش��خا�س ال�شتك�شاف
ليتم تنفيذ مهام حمددة  لكل منهم؟

�ع��ل������م ال�تَّ

شاهدت يف موقع 
سكراتش مشاريع خمتلفة      

     عن البث فام هو؟

ــن  ــة مــن كائ هــو إرســال رســالة خمفي
عنــد  التطبيــق،  كائنــات  باقــي  إىل 
اســتقباهلا يمكــن لكائــن أو أكثــر عنــد 

اســتقباهلا أن ينفــذ مهــام حمــددة.
إذن يمكننــي تصميــم لعبــة تعليميــة 
عــن رحلــة عــر العــامل وارســال بــث 
لــكل دولــة أذهــب إليهــا لعــرض أهــم 

معاملهــا.

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

اضغط عىل زر األحداث يف منطقة 
ألواح اللبنات.

ليستجيب أحد الكائنات للبث السابق

سحب لبنة )بث( إىل التعليامت 
الرجمية ألحد كائنات التطبيق

اسحب لبنة »عندما تستقبل« من 
لوح لبنات األحداث

اضغط السهم السفيل املوجود يف اللبنة 
واختيار الرسالة املطلوب استقباهلا

أضف لبنات 
أخرى للبنة السابقة 
ليستجيب الكائن 
للرسالة بعمل ما.

ويمكن بث أكثر من 
رسالة يف الرنامج 

الواحد.

اكتب اسم رسالة 
البث

الســفيل  الســهم  اضغــط 
املوجــود يف اللبنــة واخــر 

جديــدة( )رســالة 

1

12

2

3

3

4

إنشاء بث

یبیةاستقبال بث
جر
خة ت
نس
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البث

الأن�شطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�شرت�شد

كائنات الربنامج

يوجد كائنني )اهلرة - الضفدع(.
يقوم كائن اهلرة ببث رسالة لكائن الضفدع ليتمكن من القفز 150 خطوة ألعىل.

عند استقبال كائن الضفدع للبث يتم القفز ألعىل )150( خطوة ثم يعود ملوضعه األصيل مرة أخرى.

انشاء بث باسم )قفز(

frog   -  كائن اهلرة

یبیة
جر
خة ت
نس



46

البث

الأن�شطة

فكرة الربنامج

كائنات الربنامجخمرجات الربنامج

- عند اختيار احلرف بزر الفأرة األيرس يزيد متغري »عدد احلروف« بمقدار واحد، ثم 
خيتفي احلرف من عىل املنصة.

- يبث احلرف الذي اختفى رسالة خفية باسم »رأين«.
- يستجيب كائن الوجه للرسالة ويغري من مظهره ويظهر عبارة »احسنت«.

- عند اختيار مجيع احلروف يتم الضغط عىل زر »انتهيت من البحث« ليقارن إذا كان عدد 
احلروف يساوي 6 يظهر عبارة »رائع« وإن كان أقل يظهر عبارة »حاول الركيز أكثر«.

 ، الــزر  وكائــن   ، حــروف  كائنــات   6(
خلفيــة  ذات  ومنصــة   ، الوجــه  وكائــن 
عــىل شــكل غرفــة نــوم . وكائــن الوجــه لــه 
 -  p5 , p4 , p3 , p2 , p1 مخــس مظاهــر

املتغري: عدد احلروف(.

البحث عن احلروف املخبئة

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-6   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-5   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 6

ورقة عمل5

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

صمم برنامج توضح فيه قيمة احرام إشارات املرور بحيث:
ــون  ــىل الل ــط ع ــد الضغ ــرور فعن ــارة امل ــون إش ــىل ل ــاء ع ــيارات بن ــة الس ــم حرك - يت

ــذا. ــيارات .... وهك ــرك الس ــأن تتح ــالة ب ــث رس ــم ب ــا يث ــر مث األخ

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

م�شادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

خريطة التدفق

یبیة
جر
خة ت
نس
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البث

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع اأن:
ُاصمم برنامج يعتمد عىل بث رسائل خمفية لكائنات 
حمددة تقوم بتنفيذ مهام حمدده عند استقبال الرسائل.

یبیة
جر
خة ت
نس
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</code>

الالئحة

 اإن�س��ان بدون هدف ك�س��فينة بدون دفة كالهما 

�سوف ينتهي به الأمر على ال�سخور.

توماس كارليل 

یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

كيف ت�ساعدين لعمل لئحة الكرتونية ال�ستك�ساف
مل�سرتيات الأ�سبوع ؟



ــد  ــر رشكــة هبــا العدي ــل نفســك مدي ختي
ذكــي  نظــام  ولديــك  املوظفــن  مــن 
لتوزيــع قوائــم املهــام عــى املوظفــن. 

مــاذا تفعــل لتحقيــق ذلــك؟



Smart Cooperation













یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

الالئحة تظهر عى املنصة، وختزن فيها أعداد وكلامت ومجل. �ع��ل������م ال�تَّ

اضغط عى زر البيانات يف منطقة 
ألواح اللبنات.

اضغط عى زر انشاء الئحة من 
منطقة لبنات البيانات

يظهر صندوق حوار لكتابة اسم 
الالئحة اجلديد.

تكــون الالئحــة فارغــة يف البداية بطول 
عنــر  وإلضافــة  صفــر،  يســاوي 
جديــد لالئحــة يمكنــك الضغــط عــى 
الــزر + يف الزاويــة الســفى اليــرى من 
الالئحــة، وســيزداد طوهلــا بمقــدار 0، 
كــام يمكنــك بــدال مــن ذلــك اســتخدام 
لبنــات الالئحــة الســفى اليمنــى مــن 

الالئحــة.

ــول  ــرض وط ــن ع ــر م ــن التغي ويمك
الســحب  مــع  بالضغــط  الالئحــة 
واالفــالت عــى اخلطــوط املوجــودة يف 

الزاويــة

الالئحــة  تســمية  يمكــن 
)بحــرف أو كلمــة أو مجلــة، 
أو  العربيــة  باللغــة  ســواء 

اإلنجليزيــة(.

اإن�ساء لئحة

12

3

4

5

إنشاء الئحة

األحد
أيام األسبوع یبیة

جر
خة ت
نس
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الالئحة

إلظهار أو إخفاء الالئحة التي تم انشاؤها من املنصة.

إنشاء وتسمية الئحة جديدة. 

إلضافة عنر حمدد )رقم - كلمة - مجلة( إىل هناية الالئحة.

حلذف أحد العنارص أو مجيها من الالئحة.

ادراج عنر يف موقع حمدد أو يف موقع عشوائي بالالئحة.

استبدال أحد العنارص بقيمة حمددة مع إمكانية حتديد موقع 
العنر الذي سوف يتم استبداله.

إعطاء قيمة العنر املوجود يف املوقع املحدد من الالئحة كام 
يمكن إعطاء قيمة عنر عشوائي من الالئحة.

إعطاء عدد العنارص املوجودة يف الالئحة.

يتحقق هذا الرشط يف حالة كانت حتتوي الالئحة عى العنر 
املحدد )البد أن يتطابق العنر متامًا ليتحقق الرشط(.

اظهار الالئحة.

إخفاء الالئحة.

من أهم لبنات الالئحة
لبنات الالئحة

اإن�ساء لئحة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

الأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

jaime-a كائن

كائنات الربنامج

حوار بن شخصيتن إلدراج )قائمة( الئحة بأيام األسبوع يف منطقة املنصة
مع إمكانية تعديل أي عنر )يوم من أيام األسبوع( يتم إضافته واستبداله بالعنر الصحيح.

)يمكنك عمل حوار عى شكل قصة من ابداعك مع تغير مظاهر األشخاص(.

jaime-a  -  devin-a 

ا�سرت�سد
یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-8   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-7   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 8

ورقة عمل 7

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ

یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

صمم برنامج يتضمن الئحة وجمموعة دوائر كل منها بلون:
- عند الضغط عى أي دائرة يضاف اسم اللون اخلاص هبا يف الالئحة 

- يف حالة إعادة الضغط عليها مرة أخرى تظهر رسالة )تم اختياري مسبقًا(.

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

م�سادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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الالئحة

خريطة التدفق

یبیة
جر
خة ت
نس



59

الالئحة

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�سطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�ستطيع اأن:
أنشئ الئحة بأسامء الشهور.

أنشئ الئحة بأسامء حكام الكويت.
أضيف/أحذف عنارص بالالئحة.

یبیة
جر
خة ت
نس



     P
ROGRAMMING LANGUAGES

</code>

الإ�ستن�ساخ

 لي�س��ت الأه��داف �سروري��ة لتحفيزن��ا فح�س��ب، 

ب��ل هي اأ�سا�س��ية فعاًل لبقائنا عل��ى قيد احلياة.

روبرت شولر

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

هل ميكن عمل ن�سخ كثرية من كائن ما للقيام مبهام ال�ستك�ساف
خمتلفة يف نف�س الوقت؟

يمكنك من خالل اإلستنساخ تصميم العديد من الربجميات 
املفيدة التي تعتمد عىل تكرار الكائن نفسه.  �ع��ل������م ال�تَّ

مــن خــالل مــا درســته استكشــف كــم عــدد 
الكائنــات يف هــذا املــروع ؟

يظهــر 6 كائنــات عنــد تشــغيل املــروع 
منطقــة  يف  فقــط  كائنــن  يظهــر  بينــا 

هــذا؟ الكائنات.فكيــف 

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

اضغط عىل زر التحكم يف منطقة 
ألواح اللبنات.

الحظ ظهور جمموعة لبنات ختص 
استنساخ الكائن منها

الربجمــي  املقطــع  تنفيــذ  عنــد 
الســابق يظهــر كائــن واحــد... 

نفســه؟ الكائــن  ينســخ  فأيــن 
كل الكائنــات املستنســخة تظهــر 
يف نفــس مــكان الكائــن الــذي تــم 

ــه. النســخ من

يف  أبداعــك  يــأيت  هنــا 
ــدا  نقــل هــذه النســخ بعي
البعــض  بعضهــا  عــن 

منفــردة. لتظهــر 

اسرتشد هبذه اللبنات

ــم  ــارك ث ــن اختي ــن م ادرج كائ
الربجمــي  املقطــع  لــه  اضــف 
ــاذا  ــاهد م ــذه وش ــم نف ــايل ث الت

حيــدث؟

12

3

4 یبیة5
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

الأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�سرت�سد

كائنات الربنامج

تصميم منظر طبيعي للساء بالليل ومليئة بالنجوم مســـــتخدما كـــــائن واحـــد ) النجمة(.

 يتم  رسمها من خالل حمرر الرسم

طور الربنامج

أجعل النجوم تتألأل  كأن تظهر وختتفي 
أو تكرب وتصغر   

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

الأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�سرت�سد

كائنات الربنامج

رسم خلفية للمنصة عن طريق رسم شكل أرض وساء من خالل حمرر الرسم.
ادرج كائن وردة من خالل حمرر الرسم.

عند الضغط عىل مفتاح املسافة يتم تكرار الوردة بمنطقة األرض فقط.

 يتم  رسمها من خالل حمرر الرسم

طور الربنامج

أجعل الورود  بألوان خمتلفة أو أحجام 
خمتلفة.

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-10   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-9   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 10

ورقة عمل 9

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

  صمــم برنامــج لتكــرار جمموعــة زهــور باســتخدام ميزه االستنســاخ 
مــع وضــع خلفيــة حديقــة )فكــر - ختيــل - ابــدع - برمــج(

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

م�سادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

خريطة التدفق

یبیة
جر
خة ت
نس
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الإ�ستن�ساخ

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�سطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�ستطيع اأن:
أنسخ من كائن نسخة أخرى.

أحذف أحد النسخ التي تم نسخها.

یبیة
جر
خة ت
نس
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</code>

�إن�شاء لبنة

 �الأف�ش��ل �أن ت�ش��ل مبك��رً� �ش��اعة ب��دال م��ن �أن 

تتاأخ��ر دقيق��ه و�ح��دة.

مقولة

یبیة
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

��شتك�شف كيف ميكن تخ�شي�ص زر معني يقوم بتنفيذ مهام �ال�شتك�شاف
حمددة.

�لتقاط �شورة بالهاتف �لذكي

�ملهمة

�لتعديل على �ل�شورة باأحد بر�مج �ر�شالها عرب �لو�ي فاي
حترير ومونتاج �ل�شور

 �ر�شالها بالربيد �الإلكرتوين للأهل 
و�الأ�شدقاء

يتيح الربنامج إنشاء مقطع برجمي خمصص واستخدامه كلبنة 
واحدة، يمكنك استخدام هذه امليزة للمقاطع الربجمية التي 

حتتاج أن تكررها أكثر من مرة.
�ع��ل������م �ل�تَّ

إن تنفيــذ أي لبنــة يف الربنامــج تعنــي تنفيــذ 
جمموعــة مــن اخلطــوات الربجميــة املعــدة 

لبنــة مســبقا. انشــاء  أســتطيع  كيــف  ولكــن 
جديــدة وأســتخدمها لتنفيــذ جمموعــة 

الربجميــة؟ املقاطــع  مــن 

یبیة
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

اضغط عىل زر لبنات إضافية يف 
منطقة ألواح اللبنات.

اضغط عىل زر انشاء لبنة من 
منطقة لبنات إضافية

يظهر صندوق حوار لكتابة اسم 
اللبنة اجلديدة وخصائص اللبنة.

تظهر اللبنة اجلديدة يف 
منطقة لبنات إضافية

تظهر لبنة التعريف باللبنة 
اجلديدة يف منطقة التعليامت 

الربجمية للكائن

استخدم مع لبنة التعريف 
التعليامت التعليمية املختلفة 

التي تراها مناسبة

تستخدم اللبنة اجلديدة مع 
التعليامت الربجمية املختلفة 

لتنفيذ لبنة التعريف

12

3

4

5

6

7

یبیة
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

�الأن�شطة

فكرة �لربنامج

خمرجات �لربنامج

��شرت�شد

�ملقطع �لربجمي للحاجز

كائنات �لربنامج

- تصميم لعبة احلصان واجتياز احلواجز مستخدما 
)إنشاء مقطع برجمي خاص - استنساخ الكائنات - البث(.

احلصان +  الولد +  احلاجز  )  يتم  
رسمه من خالل حمرر الرسم   (.

یبیة
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-12   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-11   ثم الحظ جيدا ما فيه
واكتب برنامج بلغة سكراتش لينفذ ما شاهدته بملف الفيديو.

ورقة عمل 12

ورقة عمل 11

�لتاريخ: �طب�ي�ق �لتَّ

��شرت�شد

�ملقطع �لربجمي للحاجز

بحيث جتعل �حل�شان يتحرك ميينا �أو ي�شار� لتفادي �حلو�جز    

�ملقطع �لربجمي للح�شان

یبیةطور �لربنامج
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

نو�جت �لتعلم

يف وقت فر�غك

  صمــم برنامــج لرســم دوائــر بألــوان واحجــام خمتلفــة بحيــث 
تصمــم لبنــة خاصــة لرســم الدائــرة ونصــف قطرهــا متغــر.  

......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

م�شادر �لتعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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�إن�شاء لبنة

خريطة �لتدفق

یبیة
جر
خة ت
نس



76

�إن�شاء لبنة

عرب عن -ر�أيك-

ال �أعرفمتو�شطممتاز

ملحظات ويل �الأمر

ملحظات �ملعلم

�أ�شتطيع �أن:
ُأصمم لعبة احلصان واحلواجز.

ُأصمم برنامج لرسم اشكال هندسية منتظمة.

ُأصمم برنامج لرسم اشكال زخرفية.

یبیة
جر
خة ت
نس
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</code>

مهارات متقدمة

 تع��ود عل��ى الع��ادات احل�س��نه وه��ي 

�س��وف ت�سنع��ك.

مقولة

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

اال�ستك�ساف
ا�ستك�سف املوقع االألكرتوين ملوقع �سكرات�ش وتعرف 

على اأهم امل�ساريع املوجودة التي قام مب�ساركتها االآالف 
من املربجمني عرب العامل.

يوجد العديد من املهارات املتقدمة التي يقدمها برنامج 
سكراتش وخاصة يف نسخة الربنامج عىل اإلنرتنت. �ع��ل������م ال�تَّ

نعــم يفضل التســجيل يف موقع ســكراتش 
ــن  ــتفادة م ــك اإلس ــنى ل ــرتوين ليتس اإللك
للربنامــج  املتقدمــة  املهــارات  أغلــب 
وتســتطيع ذلــك مــن خــال اخلطــوات 

ــة. التالي

عنــد التعامــل مــع برنامــج ســكراتش 
عــرب اإلنرتنــت طلــب منــي التســجيل يف 
املوقــع اإللكــرتوين ألكــون أحــد أعضــاء 

ــكراتش . س

اأن�سيء

ا�ستك�سف

ناق�ش

توا�سل

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

https://scratch.mit.edu/
ــط  ــىل الراب ــط ع ــكراتش واضغ ــع س ــىل موق ــول ع الدخ

ــجيل.  ــوات التس ــع خط ــكراتش( واتب ــم إىل س )انض

حدد اسم املستخدم اخلاص بك وكلمة املرور.

حدد تاريخ ميادك والنوع والبلد

سجل الربيد اإللكرتوين اخلاص بك.

التسجيل بسكراتش

یبیة
جر
خة ت
نس



80

مهارات متقدمة

يوفر سكراتش العديد من املهارات املتقدمة منها:
مهارات متقدمة

املتغري السحايب

املتغري السحايب

احلقيبة

التعليقات

اظهار أو اخفاء احلقيبة

مشاركة املرشوعالعرض الرسيعتصدير املرشوعالكامريا

التعليقاتاحلقيبة 123
4567

1

2

3

هذا املتغري يطلق عليه Cloud variable متغري سحايب
ختزن بياناته عىل اجلهاز اخلادم ملوقع سكراتش.

تســتطيع نســخ كل مــا تريــد مــن مقاطــع برجميــة 
أو صــوت الســتخدامه ىف  أو خلفيــة  كائنــات  او 
مرشوعــات أخــرى وذلــك عــن طريــق الســحب 

واالفــات   

للمقاطــع  تعليقــات  وضــع  الربنامــج  لــك  يتيــح 
الربجميــة لــرشح املــرشوع الربجمــي وتقســيمه بطريقــة 
ــة البســاطة ألي  ــر بغاي ــه أم ــل علي جتعــل مــن التعدي

ــخص. ش

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

الكامريا

تصدير املرشوع

أسلوب عرض رسيع

مشاركة املشاريع

4

5

6

7

- اطلع عىل لبنات االحداث ولبنات التحسس. 
- ســوف تاحــظ بعــض اللبنــات التــي متكنــك مــن التعامــل 

مــع كامــريا الويــب.
- يمكنــك االطــاع عــىل املشــاريع التــي توظــف كامــريا 

اللبنــات.  هــذه  توظــف  كيــف  الويب.والحــظ 

يمكنك سكراتش من حفظ عرض املرشوع كفيديو 
Record Project Video من خال االمر

من قائمة ملف.

يتيح سكراتش اسلوب عرض رسيع 
ــاء تصميــم املــرشوع ويمكنــك  ــه اثن لاســتفادة من

اختيــاره مــن قائمــة حتريــر.

يتيــح ســكراتش رفــع مشــاريعك ملوقــع ســكراتش 
ومشــاركتها وذلــك مــن قائمــة ملــف.

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

االأن�سطة

فكرة الربنامج

خمرجات الربنامج

ا�سرت�سد

كائنات الربنامج

تصميم مرشوع حلساب العمر وانشأ متغري سحايب كعداد للمستخدمني، وعند 
استقبال عام املياد يتحقق من صحته .

اهلرة  +  زر لإلعادة  )يتم  رسمه من 
خال حمرر الرسم(.

طور الربنامج

بحيث حيسب العمر
 بالسنة  والشهر واليوم

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-13   ثم الحظ جيدا ما فيه
ــو،  ــف الفيدي ــاهدته بمل ــا ش ــذ م ــكراتش لينف ــة س ــج بلغ ــب برنام واكت
ــرة حجمهــا متغــري، واســتخدمها  ــة خاصــة لرســم دائ وذلــك بإنشــاء لبن

ــريف. ــكل الزخ ــن الش يف تكوي
ثم انتقل للوضع الرسيع والحظ فرق الرسعة يف العرض.

ورقة عمل 13

التاريخ: �طب�ي�ق التَّ

ا�سرت�سد

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

استدع ملف الفيديو   Workpaper 2-14   ثم الحظ جيدا ما فيه
ــو،  ــف الفيدي ــاهدته بمل ــا ش ــذ م ــكراتش لينف ــة س ــج بلغ ــب برنام واكت
وذلــك بإنشــاء لبنــة خاصــة لرســم شــكل حلــزوين حجمــه متغــري ، 

واســتخدمه يف تكويــن الشــكل الزخــريف.
ثم انتقل للوضع الرسيع والحظ فرق الرسعة

ورقة عمل 14

ا�سرت�سد

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

  صمــم مــرشوع يتــم توظيــف كامــريا الويــب فيــه لتحريــك كائــن 
تبعــا حلركــة الفيديــو.  

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
............................................................................

م�سادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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مهارات متقدمة

عرب عن -راأيك-

ال اأعرفمتو�سطممتاز

مالحظات ويل االأمر

مالحظات املعلم

اأ�ستطيع اأن:
أنشئ حساب بموقع سكراتش 

استخدم كامريا الويب يف مشاريعي 

اضيف تعليقات لرشح املقاطع الربجمية

أنسخ مقاطع برجمية أو كائنات بني املشاريع

یبیة
جر
خة ت
نس



یبیة
جر
خة ت
نس



یبیة
جر
خة ت
نس



الرتجمة

اغر�س اليوم �شجرة تنم يف ظلها غدًا.

مقولة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

كيف ميكنك التعامل مع االأ�شخا�س اللذين يتحدثون اال�شتك�شاف
اأحد اللغات التي ال تعرفها؟



ختيــل نفســك تعمــل كمرتجم وتســتطيع 
التحــدث بأكثــر مــن لغــة لتعريــف العــامل 

باملعــامل الســياحية بدولــة الكويت.




Can you show me 
your passport?

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

حتتاج يف كثري من األوقات ترمجة نص أو موقع من لغة إىل 
أخرى وقد ظهرت العديد من التطبيقات والربجميات التي 

تسهل عملية الرتمجة.
ـعــلــــــم الـتَّ

اأمثلة على تطبيقات وبرجميات الرتجمة

رشح  ووجــدت  اإلنرتنــت  يف  بحثــت  لقــد 
للعديــد مــن تطبيقــات الرتمجــة ومــدى توفرهــا 
عــى األجهــزة املختلفــة ومتاجــر نظــم التشــغيل 

ــا. ــة هب ــة اخلاص املختلف

العديــد  يوجــد  يابنــي  كذلــك 
ــة  ــت املختلف ــع اإلنرتن ــن مواق م
التــي تقــدم خدمــات الرتمجــة.

Microsoft
translate

iOS

Google
translate

Mac

Immediate
translate

Android

iTranslate

Windows
یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

من متصفح اإلنرتنت ادخل موقع جوجل
https://www.google.com.kw  Google اخرت زر تطبيقات

ابدأ الكتابة وستظهر الرتمجة تلقائًيا.
يمكنــك االســتامع إىل الرتمجــة ففــي بعــض اللغات، 

ســرتى رمــز  االســتامع بجــوار ترمجتك.

12

4
5

من القائمة التي ستظهر اخرت تطبيق 
)الرتمجة(. 3

w w w
أواًل: ترمجة النصوص

خدمات الرتمجة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

 .Google انتقل إىل صفحة ترمجة
https://translate.google.com.kw

اخرت اللغة التي تريد ترمجة املوقع إليها. 12

اكتب عنوان الويب يف املربع عى 
اليمني.

اضغط عى الرابط يف املربع عى 
اليسار لعرض النسخة املرتمجة

اضغط عى زر ترمجة.

قبل الرتمجةبعد الرتمجة
3 54

w w w
ثانيًا: ترمجة  مواقع الويب

خدمات الرتمجة

www.quran.ksu.edu.sa

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

 .Google انتقل إىل صفحة ترمجة
https://translate.google.com.kw

أسفل مربع البحث، اضغط عى ترمجة 
مستند. 12

Choose File من خالل رز اخرت امللف الذي تريد ترمجته. وهذه بعض أنواع امللفات التي يمكن 
.RTF أو XLS أو PTT أو DOC أو TXT أو PDF  :ترمجتها

قبل الرتمجةبعد الرتمجة
3 4

w w w
ثالثًا: ترمجة املستندات

خدمات الرتمجة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

اضغط عى رمز النجمة بجوار ترجم كلمة أو عبارة.
ترمجتك. 12

يمكنك اظهار ما تم إضافته لكتاب 
العبارات من خالل الضغط عى أداه 

)إظهار كتاب العبارات(.
الحظ إمكانية سامع الكلامت التي تم 

ترمجتها

يمكنك إنشاء كتاب )دفرت( عبارات يف ترمجة Google للرتمجات السابقة لالطالع عليها يف املستقبل مرة 
translate.google.com أخرى. ويمكنك الوصول إليه يف وضع عدم االتصال ومن خالل الرابط

استكشف:
- كيف يمكن حذف جمموعة من الكلامت او 
العبارات التي تم إضافتها لكتاب العبارات؟

- كيف يمكن تصدير كتاب العبارات يف صورة 
جدول.

3 4

w w w
رابعًا : حفظ الرتمجات يف كتاب العبارات

خدمات الرتمجة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

 .Google انتقل إىل صفحة ترمجة
https://translate.google.com.kw

بأسفل يمني مربع النص، اخرت 
أداة امليكروفون.

ستتم الرتمجة ملا تم النطق به، يف بعض اللغات، يمكنك 
ف  اختيار هلجة حتى يتسنى خلدمة Google التعرُّ

بشكل أفضل عى ما يتم التحدث به.

12

4

عندما تظهر عبارة »يمكن التحدث 
اآلن«، انطق النص الذي تريد 

ترمجته. ويف بعض اللغات، سيتم 
نطق الرتمجة لتستمع إليها. 3

w w w
 خامسًا: الرتمجة عن طريق التحدث

خدمات الرتمجة

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

االأن�شطة

استدع امللف Translation.pdf  وترمجه إىل اللغة العربية.

• ابحــث عــن أحــد املواقــع اإلنجليزيــة التــي تتحــدث عــن العلــامء املســلمني والعــرب 	
احلاصلــني عــى جائــزة نوبــل.

• ابحث عن أحد املواقع اإلنجليزية التي تتحدث عن العلامء املسلمني والعرب قدياًم.	
• ترجم املوقعني إىل اللغة العربية.	
• صمم عرضُا تقديميًا عن العلامء املسلمني والعرب.	
• ُأكتب رأيك الشخيص يف ما أطلعت عليه.	
• قدم العرض التقديمي ملعلمك  واعرضه عى زمالئك للمناقشة.	

ورقة عمل1

التاريخ: ـطبـيـق التَّ

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

ترجــم إىل اللغــة العربيــة الكلــامت اجلديــدة التــي درســتها يف مــادة 
اللغــة اإلنجليزيــة.

ورقة عمل 2

الرتمجةالكلمةمالرتمجةالكلمةم

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

الصــور  أحــد  ترجــم   ، الصــور  ترمجــة  بخاصيــة  مســتعينًا 
باســتخدام  العربيــة  إىل  األجنبيــة  اللغــات  بأحــد  املكتوبــة 
أحــد  عــى  املوجــود   Google Translate تطبيــق 

الذكيــة. األجهــزة 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
............................................................................

م�شادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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الرتجمة

عرب عن -راأيك-

ال اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل االأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع اأن:
ُأترجم فقرة من لغة إىل أخرى.

ُأترجم ملف من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية.
َأستخدم اهلاتف يف ترمجة نص مكتوب عن طريق 

الكامريا.

یبیة
جر
خة ت
نس



اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

مقولة

�صع قدمك على اأول طريقك للنجاح وعيناك عند اآخره

یبیة
جر
خة ت
نس
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

Ice Cream

ا�صتك�صف كيف ميكنك ال�صتفادة من ال�صتك�صاف
اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت.



ختيــل نفســك تعمــل كطبيــب تغذيــة 
ثقافــة  لنــر  اإلنرتنــت  وتســتخدم 
الغــذاء الصحــي جلســم اإلنســان . 

ماذا تفعل لتحقيق ذلك؟

مــن اإلضافــات  العديــد  لقــد طلبــت 
ــذ  ــه لذي ــي جتعل ــم والت ــس كري عــى األي

ومنعــش بشــكل رائــع.

یبیة
جر
خة ت
نس
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

متصفح االنرتنت هو تطبيق برجمي السرتجاع املعلومات 
عرب اإلنرتنت وعرضها عى املستخدم.  ـعــلــــــم الـتَّ

من مت�صفحات النرتنت

مــن  العديــد  يوجــد  يابنــي  كذلــك 
يمكــن  التــي  األخــرى  املتصفحــات 
تســتخدمها عــى خمتلــف األجهــزة  أن 

لرقميــة.  ا

أســتطيع مــن خــال متصفح 
ــع  ــت اســتعراض مجي اإلنرتن

املواقــع املختلفــة.

سجل أسامء املتصفحات

متصفحات
اإلنرتنت

یبیة
جر
خة ت
نس



104

اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

من متصفح Chrome اضغط عى قائمة  
Customize and Control

من القائمة الفرعية
More tools 

الحظ العديد من اإلضافات املتاحة والتي يمكنك 
االستفادة منها بالبحث عنها واضافتها للمتصفح

من هناية الصفحة اخرت
Get more extensions

12

54

Extensions أخرت أمر 3

w w w
GOOGLE CHROME   لرتكيب اإلضافات عى متصفح

إضافات املتصفح

یبیة
جر
خة ت
نس



105

اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

من شاشة اضافات متصفح Chrome ابحث 
عن أحد اإلضافات اخلاصة  بالرتمجة

ستظهر نافذة تأكيد أخرت منها 
Add extensions

ADD TO CHROME اضغط زر

الحظ ظهور اضافة  الرتمجة يف 
رشيط العنوان

تستطيع استخدام اإلضافة لرتمجة 
الكلامت واجلمل املختلفة

التــي  اإلضافــات  أي  حــدد 
تناســبك لتثبيتهــا عــى املتصفــح 12

4 5

6

w w w
GOOGLE CHROME   لرتكيب إضافة الرتمجة إىل متصفح

إضافات املتصفح

یبیة
جر
خة ت
نس
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

الأن�صطة

التقاط صورة من صفحات اإلنرتنت

 whatssApp لتشغيل برنامج
عى الكمبيوتر

استكشف العديد من اإلضافات التي يمكن 
االستفادة منها واستكمل اجلدول السابق.

Office Editing for Docs, Sheets & Slides

ملنع اإلعانات من الظهور عى الصفحة

حترير املستندات عرب اإلنرتنت

تسجيل البيانات املهمة ومزامنتها عرب 
األجهزة املختلفة .................................

.................................

كيف يمكنك االستفادة من إضافات Chrome املختلفة؟

یبیة
جر
خة ت
نس
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

أدرج إضافة                                                          

ثم اكتب وظيفة األوامر الفرعية املنبثقة عن اختيارها.

أدرج أحد اإلضافات التي تناقشت فيها مع معلمك 
 ثم اكتب اسمها ووظيفتها

اسم اإلضافة:................................

الوظــــــــيفة :................................

ورقة عمل 3

ورقة عمل 4

التاريخ: ـطبـيـق التَّ

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
یبیة................................................................................
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

ــة املتصفــح  ــي ختتــص بحامي ابحــث عــن اإلضافــات الت
مــن الفريوســات وملفــات التجســس وأضــف أحداهــا 

.Chrome إىل متصفــح

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
............................................................................

م�صادر التعلم

یبیة
جر
خة ت
نس
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اإ�صافات مت�صفح الإنرتنت

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�صطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�صتطيع اأن:
.Chrome ُأدرج إضافات مفيدة من خال متصفح

یبیة
جر
خة ت
نس



یبیة
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م�شروع برجمي متكامل

يف كل الأم��ور يتوق��ف النج��اح عل��ى حت�ش��ر �ش��ابق 

وبدون مثل هذا التح�شر لبد اأن يكون هناك ف�ش��ل.

مقولة

یبیة
جر
خة ت
نس
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م�سروع �سكرات�ش

فكرة املرشوع

خمرجات الربنامج

عامل البحار
• سمكة القرش تأكل السمك الصغري .	
• يف بداية املرشوع تظهر رسائل توضح فكرة املرشوع واملفاتيح املستخدمة باللعبة ) أسهم التحرك 	

- مفتاح مسطرة  املسافات (
• متغري Score   لتسجيل النتائج.  	
• 	.Game Over عند انتهاء اللعبة  تظهر رسالة

یبیة
جر
خة ت
نس
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م�سروع �سكرات�ش

خريطة التدفق للمرشوع

بداية املرشوع
عند نقر العلم االخرض

هناية املرشوع

أظهر الكائن 
Game Over

No

No

Yes

Yes

يعرض سمكة القرش فكرة 
اللعبة واملفاتيح املستخدمة فيها

يتم ضبط متغري النتائج إىل الصفر 
عند ضغط مسطرة املسافات تبدأ االسامك 

بالظهور وسمكة القرش تتحرك يمينا ويسارا

ختتفي السمكة الصغرية ويتغري شكل القرش 
وتزداد قيمة املتغري

هل المس القرش
سمكة صغرية

هل 
یبیة   متغري النتائج <50
جر
خة ت
نس
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م�سروع �سكرات�ش

بالرســم  كائــن  إضافــة 
يظهــر   )End( للنهايــة 
.Game Over رســالة 

لكائــن  مظهــر  إضافــة 
بــأكل  يوحــي  القــرش 
لــون  )إضافــة  الســمك 
فــم  عنــد  كدمــاء  أمحــر 

لقــرش(. ا

بالرســم  كائــن  إضافــة 
يظهــر   )End( للنهايــة 
.Game Over رســالة 

بناء كائنات املرشوع

الكائنات املستخدمة باملرشوع

FishSharkEnd

Game Over

یبیة
جر
خة ت
نس
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م�سروع �سكرات�ش

.) UnderWater3 (  )من جمموعة )طبيعة

- إنشاء متغري ) Score (  جلميع الكائنات لتسجيل النتائج .

إضافة خلفية للمنصة

املتغريات

إضافة األصوات

boing الصوتfairydust الصوت Sea الصوت 

یبیة
جر
خة ت
نس
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م�سروع �سكرات�ش

• عند بدء التشغيل بالضغط عىل العلم االخرض يضبط شكل السمكة بإخفائها وضبط حجمها ونمط الدوران 	
• يتابع مفتاح مسطرة املسافات لبدء اللعبة وذلك بتكرار الكائن عدة مرات مع تغري لونه عشوائيا	
• ــى 	 ــة حت ــارا باملنص ــا ويس ــرك يمين ــر ويتح ــم يظه ــة ث ــراف املنص ــىل اط ــوائي ع ــع عش ــل ملوق ــن ينتق ــخ الكائ ــد نس عن

يالمــس ســمكة القــرش وعندهــا يبــث رســالة )CatchMe( ويصــدر صــوت )boing( ثــم خيتفــي .
• يتابع استقبال رسالة )Game Over( ليختفي الكائن .	

لبنات التعليامت الربجمية

Fish

یبیة
جر
خة ت
نس



119

م�سروع �سكرات�ش

• ــره 	 ــري مظه ــه وتغ ــط دوران ــد نم ــرش بتحدي ــكل الق ــط ش ــرض يضب ــم االخ ــىل العل ــط ع ــغيل بالضغ ــدء التش ــد ب عن
 Score(( ــة واملفاتيــح املســتخدمة ثــم يصفــر املتغــري وضبــط حجمــه وموقعــه ثــم ظهــور رســائل التعريــف باللعب

)Game Over( ــالة ــث رس ــا يب ــة وعنده ــىل نتيج ــل ألع ــى يص ــع حت ويتاب
• يتابع مفاتيح االسهم لتغيري االجتاه 	
• يتابع مفتاح مسطرة املسافات لبدء اللعبة وحتريك السمكة باستمرار 	
• عنــد اســتقبال الرســالة CatchMe(( يغــري مظهــر الكائــن ويزيــد النتيجــة ثــم يعيــد مظهــر الكائــن لســابقه ويزيــد 	

حجــم الكائــن .
• عند استقبال الرسالة Game Over  شغل الصوت )fairydust( ثم خيتفى الكائن	

Shark
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• عند بدء التشغيل بالضغط عىل العلم االخرض خيتفي الكائن	
•  عند استقبال رسالة Game Over ينقل الكائن ملنتصف املنصة ويظهر ثم يوقف تشغيل كافة املقاطع الربجمية .	

• 	.)Sea( عند بدء التشغيل بالضغط عىل العلم االخرض يكرر باستمرار تشغيل الصوت

End

املنصة

یبیة
جر
خة ت
نس



121
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك

• ــمكة 	 ــة س ــد مالمس ــات عن ــل عقب ــرشوع مث ــات بامل ــادة كائن ــك زي يمكن
.Score ــل ــة أو يق ــي اللعب ــار وتنته ــر انفج ــرش يظه الق

• كام يمكنك زيادة كائنات باملرشوع باسامك خمتلفة .	

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

م�شادر التعلم
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عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع اأن:
ُأصمم لعبة من إبداعي.

ُأدرج أصوات بمرشوعي.

ُأنشئ متغري لكائنات املرشوع.
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امل�شاريع

اإن الكت�ش��افات والإجن��ازات العظيم��ة حتت��اج 

اإىل تع��اون الكث��ر من الأيدي.

مقولة
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امل�شاريع

الهدف من امل�شروع

مو�شوع امل�شروع

    إن اهلــدف األســايس مــن إنتــاج املــروع هــو االســتفادة مــن املهــارات التــي تــم دراســتها وتطبيقهــا مــن خــال 
ــة  ــائط الازم ــع الوس ــى جتمي ــدرة ع ــاوين، والق ــي التع ــل اجلامع ــارات العم ــة  مه ــة إىل تنمي ــل باإلضاف أوراق العم

إلنتــاج املــروع وفــق أســس حتليــل النظــم والربجمــة والقــدرة عــى تنميــة االبتــكار.

    يمكــن اختيــار موضــوع املــروع بــام حيقــق الفائــدة مــن املهــارات التــي متــت دراســتها إلنتــاج برامــج ختــدم إحــدى 
املوضوعــات التالية:

• رشح أحد املفاهيم العلمية التي تدرسها يف املواد األخرى مثل )اللغة العربية، الرياضيات ...(.
• قصة أو لعبة تنمي جمموعة من القيم مثل )بر الوالدين - حب الوطن - الصدق -  .......(.

• موضوع مبتكر يتم االتفاق مع معلمك إلنتاجه.
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امل�شاريع

01

02

03

05

07

08
09

10

11

06

04

اجتماع فريق العمل 
مع املعلم

حتديد الهدف من 
اإن�شاء امل�شروع من خالل 

مناق�شة املعلم

حتديد �شكل خمرجات 
امل�شروع

حتديد الكائنات 
وخلفيات املن�شة

حتديد وظيفة كل كائن

حتديد اللبنات التي 
حتقق وظيفة كل كائن

توزيع املهام على فريق 
العمل لإثراء امل�شروع

اإعداد امل�شروع وبرجمة 
الكائنات

اختبار امل�شروع والتاأكد 
من �شحة التعليمات 

الربجمية

ت�شحيح الأخطاء 
الربجمية اإن وجدت

اإعداد خريطة تدفق 
لت�شهيل العمل وحتديد 

مهام امل�شروع

مراحل اإعداد امل�شروع

ــداد  ــل إع ــم مراح ــن أه ــة م ــذه املرحل ــرب ه تعت
املــروع، حيــث إن الدقــَة يف احلصــوِل عــى 
يف  ستســاعدنا  املــروِع  عــن  املعلومــاِت 
التخطيــط اجليــد إلنتاجــه، ويمكــن أن نذكــر 

مراحــل إعــداد املــروع يف مــا يــي:

حتديد الهدف من امل�شروع 
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عنوان امل�شروع

اأع�شاء الفريق

یبیةمهمتي يف الفريق
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امل�شاريع

خمطط خريطة 
ذهنية للم�شروع
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امل�شاريع

خمطط خريطة 
تدفق للم�شروع
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نواجت امل�شروع
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امل�شاريع

م�شاريع مقرتحة

50% 50%

80% 20%

OFFICE INFOGRAPHIC
ELEMENTS

40%

80%

ALASKA (USA)

CANADA

GREENLAND
(DENMARK)

UNITED STATES OF AMERICA

AUSTRALIA

INDONESIA

CHINA

KAZAKHSTAN

INDIA

RUSSIA

MONGOLIA

MALASIA

ADAM
AND NICOBAR

ISLANDS (INDIA)

SRI
LANKA

PHILIPPINES

JAPAN

NORTH
KOREA

SOUTH
KOREA

GUAM

MEXICO THE BAHAMAS

CUBA

JAMAICA

HAITI

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

FALKLAND
ISLANDS (UK)

ICELAND

SVALBARD
(NORWAY)

NORWAY

SWEDEN
FINLAND

ESTONIA

LATVIA

LITHUIANIA

BELARUS
POLAND

GERMANY

FRENCH

SPAIN ITALY

IRELAND
UNITED

KINGDOM

PORTUGAL

ESTONIA

NETHERLAND

BELGIUM

LUXEMBOURG

LIECHTENSTEIN

SWITZERLAND

AUSTRIA

SLOVENIA

CROATIA

SERBIA

MACEDONIA

ALBANIA

MONTENEGRO BULGARIA

ROMANIA

MOLDOVA
SLOVAKIA

CZECH
REPUBLIC UKRAINE

GREECE TURKEY

IRAQ IRAN

BOSNIA
AND

HERZEGOBINA

HUNGARY

FAROE
ISLANDS

AZORES
(PORTUGAL)

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

CAPE
VERDE

BURKINA
FASO

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

EQUATORIAL
GUINEA

BIOKO (EQUATORIAL
GUINEA)

CABINDA
(PROVINCE)

SAO
TOME

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

LESOTHO

SWAZILAND

COMOROS

MAURITUS

KERGUELEN
ISLAND (FRANCE)

HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

REUNION

MAYOTTE
(FRANCE)

PAPUA
NEW

GUINEA

SOLOMON
ISLANDS

VANUATU

NEW CALEDONIA
(FRANCE)

NEW
ZELAND

FIJI

COTE
D’IVOIRE

WESTERN
SHARAH

THE GAMBIA

SIERRA LEONE

GUINEA-BISAU

SENEGAL

MALI

LIBYAALGERIA
EGYPT

MAURITANIA

MOROCCO
TUNISSIA

MALTA

LIBERIA

GUINEA

NIGERIA

NIGER
CHAD

SUDAN
ERITHEA YEMEN

OMAN

QATAR

SYRIA
CYPRUS

LEBANON

ARMENIA
AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

KASHMIR

BHUTAN

NEPAL

BANGLADESH

MYANMAR
(BURMA)

LAOS

THAILAND
VIETNAM

CAMBODIA

UZBEKISTAN

ISRAEL

JORDAN

KUWAIT

UNITED
ARAB

EMIRATES

SAUDI
ARABIA

UGANDA

ETHIOPIA

SOMALIA

DJIBOUTI

SEYCHELLES

KENYA

TANZANIA

CAMEROON

CONGO

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

MADAGASCARNAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA

GHANA

TOGO

BENIN

CANARY ISLANDS
(PORTUGAL)

SOUTH
GEORGIA (UK)

BOLIVIA

BRAZIL

FRENCH
GUANA

SURINAME

GUYANA

PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

BELIZE

GUATEMALA

DOMINICAN
REPUBLIC PUERTO

RICO (USA) SAINT KITTS AND NEVIS

MONSERRAT
GUADALOUPE
DOMINICA

MARTINIQUE

SAINT VICENT BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

املجموعة ال�شم�شية

القارات واملحيطات

معامل الدول

ج�شم الإن�شان

الأجهزة الرقمية

جتارب العلوم
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