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 تفاركنيام مادختساب ةجمرب ةعاس ليعفت ةرود

 

 

 

 ىوتحملا فصو

 تفاركنيام لخاد ةيجمربلا تاميلعتلا نم ةرماغ ةعاس ءاشنإل code.org عم ىرخأ ةرم تفاركنيام تنواعت

 ةدعاسمل ةجمرب ةعاسل يميلعتلا رادصالا تفاركنيام لوح تامولعمو دراوم ةرودلا هذه رفوت .يميلعتلا رادصالا

 .مهبالط عم لاعف لكشب ةجمرب ةعاس ليغشت ىلع نيملعملا

 يساسأ لاؤس

 ؟يبالطل ةبسنلاب دئاوفلا يه امو )HOC( ةجمرب ةعاس يه ام

 ةرودلا فادهأ

 :فوس كراشملا

 .ةجمرب ةعاسل يميلعتلا رادصالا تفاركنيام وه ام ملعي •
 .ةيساردلا لوصفلا يف ةجمرب ةعاس ليغشت ةيفيك ملعي •
 ةجمرب ةعاس يميلعتلا رادصالا تفاركنيامل ةيفاضإ دراوم دجي نيأ ملعي •

 ةرودلا تايوتحم

 .كتفرعم ءانبل :أرقا

 .كزاهج ىلع ضرعلا مدقم عم ةعباتملاو ملعتلل ةادأك ويديفلا عطاقم مدختسا :دهاش

 .كتاراهم ريوطتو ةسرامملا :لعفا

 .ةرودلا لخاد مدقملا ىوتحملل كمهف قيمعتو ليعفت :ركف

 



 

3 

 ةجمرب ةعاس نع نالعإلا :1 ةدحولا

 

 أرقا

 ةياور :ةديدجلا ةجمرب ةعاس تفاركنيام لالخ نم Code.org عم ىرخأ ةرم نواعتلل ةسمحتم تفاركنيام

 ةيرقو نيعرازملا ةيرق ( نيتيرق هيف دجوي ملاع لخاد بالطلا نوكيس ،ةديدجلا ةيلاعفلا هذه يف .نيتيرقلا

 مهضعب عم اولعافتي مل مهنكلو ةحاسملا سفن نودايصلاو نوعرازملا كراش ،ليوط نمز ذنم .)نيدايصلا

 نواعتلا و فطاعتلا ةبرجت بالطلا ضوخي فوس ً.اعم نيتيرقلا عمجل ةجمربلا ةوق مادختسا كنكمي نآلا .ضعبلا

 .انم درف لك زيمي يذلا عونتلا ناضتحاو ،جامدنالاو نواعتلا ملعتو ،مهناريج عم

 .)Python( نوثياب ةجمربلا ةغلو )MakeCode Blocks( ةيجمربلا تابكرملا نم لك يف ماعلا اذه سرد ميدقت متي

 
 

 دهاش

 .ماعل ةديدجلا ةجمرب ةعاس تفاركنيام نع ةركف ىلع لوصحلل هاندأ ويديفلا دهاش
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 ةجمرب ةعاس ةفاضتسا لوح ةلوادتملا ةلئسألا :2 ةدحولا

 أرقا

 ؟يميلعتلا رادصإلا تفاركنيامل صيخرت ىلإ جاتحأ له •

 .اًيلاح ةصخر مهيدل سيل نيذلا كئلوأ ىتح ،نيمدختسملا عيمجل حاتم يبيرجتلا سردلا اذه

 

 ؟اهددع مكو اهجاتحأ يتلا ةزهجألا يه ام •

 :حفصتملا وأ ةيميلعتلا ةخسنلا تفاركنيام قيبطت ربع كلذ و ةجمرب ةعاس ليعفتل نارايخ كيدل رفوتي

 يصخشلا بوساحلل ليغشتلا ةمظنأ مدختست يتلا ةزهجألا ىلع لمعي ةيميلعتلا ةخسنلا تفاركنيام قيبطت -

 ةيساسألا ةمظنألاو ماظنلا تابلطتم نم ققحتلا ىجري .)لبأ( كاملاو ،كوب مورك زاهجو ،داب يالا ،)زودنيو(

  .ءدبلا لبق  ةموعدملا

 طبارلا نم ةرشابم ةجمرب ةعاس تفاركنيام سرد ليغشت كنكمي ،ماظنلا تابلطتمب يفت ال كتزهجأ تناك اذإ -

https://code.org/minecraft.  

 

 ةقباسملا نم ةيلاتلا لحارملا يف ةكراشملا يف نيبغارلا بالطلل ةيميلعتلا ةخسنلا  تفاركنيام قيبطت مادختساب حصنن
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 ؟هليزنت ىلإ جاتحأ يذلا ام •

 تابلطتم نم ققحت .زاهج لك ىلع هتيبثت بجي كلذل ،يميلعتلا رادصالا تفاركنيام قيبطت ىلإ جاتحت ةجمرب ةعاس

 لاصتا نم دكأتلاو ،تيبثتلاو ليمحتلل يفاكلا تقولا كرت ءاجرلا .ءدبلا لبق ةدمتعملا ةيساسألا ةمظنألاو ماظنلا

 .ةبولطم نوكت دق يتلا ةكبشلا

 

 ؟ةجمرب ةعاس سرد ليغشتل تنرتنإلا ةكبشب لاصتا ىلإ جاتحأ له •

 .تنرتنإلاب لاصتالا مزلي .معن

 

 ؟ةجمرب ةعاس ثدح ليغشتب مايقلا يننكمي نيأ و ىتم •

 وأ ةسردملا طاشن نم ءزجك ةجمرب ةعاس ليعفتب مايقلا اهلالخ كنكمي و عيباسأ ةثالث ةدمل ةقباسملا ةرتف رمتست

ليزنت ىلإ بالطلا جاتحيس .نيدلاولل حوتفم موي ديدحت وأ ،ةساردلا دعب ام تاقوأ يف  ةخسنلا تفاركنيام قيبطت  

 .ةيميلعتلا

 و تاعومجم ىلإ بالطلا ميسقتل زميت قيبطت يف )breakout rooms( ةيبناجلا فرغلا ةزيم نم ةدافتسالاب حصنن

 ىلع لوصحلا عيطتسيل صاخلا هزاهج لالخ نم ةبعللا ىلع بلاط لك لمعي نأ ىلع ،مهنيب ينواعتلا لمعلا زيزعت

 .هب ةصاخلا ةداهشلا

 

 ؟ةلئسألا نم ديزملا كيدل لازي ال له •

 .معدلا نم ديزملل "ةيجمربلا تاميلعتلا نم ةعاس" لوح ةعئاشلا ةلئسألا ىلإ رظنا
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 كمعدل ةريبك دراوم :3 ةدحولا

 أرقا

 ليعفتلا لبق

 بجي ،ةقباسملا يف ةكراشملل نكل .بالطلا ءارثإل ةنسلا رادم ىلع تقو يأ يف ةجمرب ةعاس ةفاضتسا كنكمي •

 .عيباسأ ةثالث ةدمل رمتستس يتلا ةقباسملا ةرتف لالخ ليعفتلا

 ةياور ةجمرب ةعاس تفاركنيامل يداشرالا عطقملا دهاش ،ديدجلا يميلعتلا جمانربلا مدختست تنك اذإ •

  .ةيجمربلا ماهملا ربع لقنتلاو سردلا ءدب ةيفيك نع ةماع ةحمل ىلع لوصحلل نيتيرقلا

 

 
 

 .نيملعملا ليلد يف سردلا اذه لوح ديزملا ىلع فرعت •
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 ثدحلا ءانثأ

 :لوقن نأ سأب ال ،ركذت .تابوعصلا نمً اضعب كبالط وأ تنأ كهجاوت دق 

 .ً"اعمً الح دجن انوعد ،فرعأ ال" •

 ."اهديرن يتلا ةقيرطلاب امئاد لمعت ال ايجولونكتلا" •

 ."روفلا ىلع ةقالطب نوكت نل ;ةديدج ةغل ملعت لثم ةجمربلا ملعت" •

 رايتخا وأ أطبأ لكشب نولمعي نيذلا هءالمز دعاسي نأ نكمي هنإف ،ركبم تقو يف ةرودلا بالطلا نم يأ لمكأ اذإ

 ةجمرب ةعاس عقوم. ربع ةجمرب ةعاس نم رخآ طاشن

 ةجمرب ةعاس - تفاركنيام مدختست تنك اذإ بالطلا ةلئسأ ىلع ةباجإلا يف ةدعاسملل هذه ةجمربلا لولح  مدختسا

  نيتيرقلا ةياور
 
 
 

  ءاهتنالا دعب

 :تاحرتقملا ضعب هذه و .زاجنإلا اذهب لافتحالاب مق ،ةجمرب ةعاس قيبطت نم ءاهتنالا دعب

 
 . ) ليلدلا ةياهنب هقفرم ( بالطلل ةجمرب ةعاس تلعف تاقصلم وأ ليعفتلا جات وأ تاداهشلا عبطا •

 :ةجمرب ةعاس ثدحل ويديفلا عطاقمو روصلا ةكراشم •

  جمربت_يتسردم# مادختساب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع رشنلا •

 .رومألا ءايلوأل ةيرابخإلا لئاسرلا قيرط نع وأ ينورتكلإ ديرب لاسرإ •

  .ةلوهسب اًينورتكلإ هتكراشمل  Sway قيبطت ىلع ضرع ةحفص ءاشنإ يف ركف •

 Sway يف ةيرابخإ ةلاسر ءاشنإ ةيفيك .  :كل حضوي فوس ريصقلا يميلعتلا ويديفلا اذه
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 تفاركنيام عم ةجمرب ةعاس دعب امل مدقت :ةعبارلا ةدحولا

 

 

 

 أرقا

 رمتسيس ،هدعب امو نيرشعلاو يداحلا نرقلا يفو .ةيمويلا انتايح ىلع رثؤت اهيلع ةينبملا ايجولونكتلاو بساحلا ةزهجأ

 رظنلا ضغب ،بساحلا مولع يف ةيمألا وحم نكلو ،بساحلل ً اجمربم حبصي نأ عيمجلا ىلع سيل .ومنلا يف ريثأتلا اذه

 ةيؤر ىلع بابشلا دعاسي ةجمربلاو بساحلا مولع ملعت نإ ً.ايرورضً ارمأ حبصأ ،اهراتخت يتلا ةنهملا وأ ةفيظولا نع

 .روطتلا و ومنلا صرف ةدايزل مهّدِعُيو ايجولونكتلل ةيعادبإلا تاناكمإلا

 

 ىوتحملا نم ةعاس 150 نم رثكأ ىلع on.minecraft.neteducati يميلعتلا رادصإلا تفاركنيام عقوم يوتحي

 ةجمربلا دراوم ىلع روثعلا كنكمي ،ةلماكلا ةيساردلا جهانملا ىلإ ةيدرفلا تارودلاو سوردلا نم هعاونأب يميلعتلا

 .ىوتسم لكل
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راسم  نوكتي .ةجمربلا ةيميداكأ ىمسي تفوسوركيامل نيملعملا عمتجم ىلع لماكلا ملعتلا راسمً اضيأ كلانه

  .يميلعتلا رادصالا تفاركنيام مادختساب ةجمربلا سيردت ةيفيك ىلإ كدوقت تارود 8 نم ملعتلا 

 

  تامالع عضو قيرط نع يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع ةجمرب ةعاسل كتبرجت كراش

  جمربت_يتسردم#

#HourOfCode 

  @playcraftlearn  

 

 
 لعفا

 .ةمئاقلا نم "سرد نع ثحبا" رتخا مث "فصلا دراوم" ىلع رقناو education.minecraft.net ىلإ هجوت .1

 بساحلا مولع. رتخا مث .2

 .ةحاتملا تارايخلا عيمج فشكتسا .3
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