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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 

 

 
 ةیملاعلا ةنطاوملاو شیاعتلل تفاركنیام ةیاور

 ملعملل يداشرإلا لیلدلا
 

 :يداشرإلا ليلدلا تايوتحم

 .ةبعللا لوح ةماع ةرظن •

 .لومشلاو فالتخالا نع راوحلل طاقن •

 .سردلا تاءارجإ •

 .ISTEو CSTA ريياعم •

 .ةيفاضإ ةطشنأل راكفأ •

 

  

 ةقيقد 45
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 أدبن فيك

 :هتيبثتب مق مث طبارلا ةرايز قيرط نع يميلعتلا رادصإلا تفاركنيام ليمحتب مق •

https://aka.ms/HourofCode2020  

 .ةنسلا هذهل ةجمربلا ةعاس عوضوم ىلع فرعتتل "نيتيرق ةصق – تفاركنيام" ويديف دهاش •

 .ةجمربلا ةعاسل تفاركنيام ملاع يف لقنتلا ةيفيكل لضفأ تاداشرإ ىلع لوصحلل يداشرإلا ويديفلا دهاش •

 ةرودلا روضح نكمي ،روضحلا عطتست مل لاح يف .ةجمرب ةعاس ليعفتل ةرشابملا ةيضارتفالا ةرودلا روضح مزلي •

 Educator Microsoft زكرم - ةجمرب ةعاس بردم2021 طبارلا ربع يضارتفالا يميلعتلا تفوسوركيام عقوم ىلع

 .يميلعت تفوسوركيام باسح كيدل ناك اذإ )Sign in( ىلع طغضلاب مق ةبعللا ليغشت دعب •

 لوخدلا كنكمي  ،ميلعت تفوسوركيام باسح كيدل نكي مل اذإ •

 )Sign in( ـلا لفسأ دوجوملا رايخلا ىلع رقنلاب باسح ريغ نم

  .ةروصلاب حضوملا

 )Hour of Code( ىلع طغضا سردلا ىلإ لوصولل •

 .بعللاب أدباو ملاعلا لخدا •

 بالطلا نم تاداهشلا عمج مث نم .بلاطلا ليلد هعجارم ىجري ،بلاطلا ةداهش ىلع لوصحلل •

 .ةنسلا هذهل لولحلا ةخسن لمح •

 داشرإلاب صاخلا انعقوم ةرايزب مق ؟هيلإ لوصولا ةيفيك وأ سردلا ليمحت يف ةدعاسم ىلإ جاتحت له •
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 ليعفتلا تابلطتم

 :حفصتملا وأ ةيميلعتلا ةخسنلا تفاركنيام قيبطت ربع كلذ و ةجمرب ةعاس ليعفت نكمي

 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 نيبغارلل ةيميلعتلا ةخسنلا  تفاركنيام قيبطت مادختساب حصنن

 

 

 :عوضوملا لوح ةماع ةرظن

 .ضعبلا مهضعب عم نولعافتي ام اًردان نكلو ةحاسملا سفن يف نوكراشتي نوعرازملاو نودايصلا ناك ،نورق ةدعل

 ،مهناريج عم فطاعتلاو نواعتلا نوبعاللا ربتخيس .اًعم نيتيرقلا عمجل ةجمربلا ةوق مادختسا كنكمي نآلا

 اذه سرد قيبطت نكمي .ديرف لكشب نيزيمم اًعيمج انلعجي يذلا عونتلا نونبتيو ،جامدنالاو نواعتلا نوملعتيو

 .)Python( نوثياب ةجمربلا ةغل وأ )Blocks( ةجمربلا تابكرم مادختساب ماعلا

 :سردلا فادهأ

 :ىلع رداق بلاطلا نوكيس سردلا ةياهن يف

 ءانب يف لماشلا نواعتلا عم اهرود ىلإ ةفاضإلاب تاعمتجملا يف يفاقثلا و يفرعملا عونتلا دئاوفو ةيمهأ ةفرعم •

 .عمتجملا

 .هتجلاعم نكمي فيك و ررضلا ببسي نأ نكمي فيك و زيحتلا ةفرعم •

 تاقلحلاو راركتلاو تالسلستلا لثم ةيجمرب ميهافم نمضتت ةيجمرب رماوأب لولح ءاشنإ •

 .تاميلعتلا نم قيقد لسلست قيرط نع ةلكشم لحل تاوطخلا نم ةعومجم ىلإ ةلكشملا كيكفت و ليلحت •

 .ةمهملا مامتإل لولحلا راركت ةداعإ •
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

  :دعب نع ملعتلا

 :حئاصنلا هذه ةاعارم ىجري كلذل ،سردلا ملاع نم ةصاخلا هتخسن يف بلاط لك لوخدل سردلا اذه ميمصت مت

 تاعومجم ىلإ بالطلا ميسقتل زميت قيبطت يف )breakout rooms( ةيبناجلا فرغلا ةزيم نم ةدافتسالا •

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

 مهماملإ و بالطلا تايوتسم يف توافتلل ًةاعارم كلذ و نيرثعتملا هئالمز دعاسيل ةعومجم لكل دئاق نييعت •

  .تفاركنيامب

 طبارلا ةرايز كنكمي يميلعتلا رادصالا تفاركنيام يف دعب نع ميلعتلا نع تامولعملا نم ديزملل

 Edition_Final.pdf-Education-Minecraft-with-Learning-Remote 

 

 

 )قئاقد 01(    :ةمدقملا و سردلا ميهافم

 :تاعومجم يف اهتشقانمب مهل حامسلا كناكمإب ،تدرأ نإو .بالطلل ةلئسألاو ميهافملا مدق

 نكمي فيك و اهرارضأ يهام ؟ةيرصنعلا ةيذغت يف مهاست يتلا لماوعلا يه امو ةيرصنعلا يه ام •

 ؟اهكاردإ

 وأ مهعم ءاوس ةعومجم وأ صخش نع ءارآلاو راكفألا اهيف لكشن )ريكفت( ةيفرعم ةيلمع يه ةيرصنعلا §

 موقي يذلا صخشلا نأ يأ يعاوال وأ يعاو لكشب ةيرصنعلا نوكت دق .انراكفأو انبراجت ىلع ًءانب ،مهدض

  .كاردإ نودب كلذب موقي وأ ةيرصنع هلاعفأ نأ كردي كلذب

 ،ةيندبلا ةردقلاو ،سنجلاو ،رمعلاو ،قرعلا ساسأ ىلع زيحتلا اًعويش رثكألا ةيرصنعلا عاونأ ضعب لمشت §

 .مسجلا نزوو

 زييمتلاب موقن وأ يبلس لكشب فرصتن انلعجت نأ نكمي ةيعاواللا و ةيعاولا ةيرصنعلا تافرصتلا نم لك §

 .سانلا دض و نيب

 نونوكي دق نيذلا كئلوأ ةصاخو ،نيرخآلا عم كتالماعتل مامتهالا نم ديزملا عضوب زيمتلا كاردإ نكمي §

 .كنع نوفلتخي نيذلا صاخشألا هاجت كلاعفأ دودر مهف لواحو اًيلم ركف .نيفلتخم
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 ؟لومشلا وه ام و ؟عونتلا وه ام •

 تاعامجلاو دارفألا لعجت يتلا صئاصخلا كلذ يف امب ،سانلا اهب فلتخي يتلا ةقيرطلا وه عونتلا §

 .ميقلاو تاروظنملاو راكفألا عونتلا لمشي دق و ،ضعبلا نع مهضعب نيفلتخم

 .ةيرصنع وأ زييمت نودب تارارقلاو ةطشنألاو تايلمعلا يف تاعامجلا وأ دارفألا كارشإ و جمد وه لومشلا §

 

 ؟عمتجملا يف ةيملاعلا تافاقثلا لبقت و ةنطاوملا و عونتلا ةزيم يه ام •

 جامدناب و ةيملاعلا تافاقثلل لبقتمو يوقو يحص عمتجم حبصي ةيلاع ةنطاومب عتمتي يذلا عمتجملا §

 .ءايشألل قاطنلا عساو مهفو صاخشألاو ميقلاو رظنلا تاهجوو راكفألا يف عونت اهيدل نوكي تاعمتجملا

 
 ً؟افلتخمً اصخش كلوبق ىلع لدت يتلا )لاعفألا و راكفألا( تافرصتلا يه ام •

 ؟ضرعي وأ لاقي ام رابتعالا نيعب ذخأت و ركفت له §

 ؟راكفألا وأ ءارآلا وأ تادقتعملا يف تافالتخا يأ تلبق له §

 ؟حماستلا رهظت كلاعفأو كراكفأ له §

 

 هذهل نوكي نأ نكمي .تافالتخالا هذهل انكاردإ ةيفيك مهف وه كلذ نم مهألا نكلو ،تافالتخالا مهف يف ةميق كانه

 .تاعمتجملا وأ تاعومجملا وأ دارفألا ىلع ةيبلس وأ ةيباجيإ راثآ تافالتخالا

 :)The CALM mnemonic method( ةيلاتلا طاقنلا رابتعالا نيعب ذخ

 .ةيطمن بلاوقك سيلو دارفأك سانلا ةيؤر ىلع زكر - كتاضارتفا ىدحت •

 .رخآ صخش رظن ةهجو نم ءايشألا ةيؤر لواح - كروظنم طبضا •

 .ةيبلس وأ ةيباجيإ نوكت امدنع اهمهف ىلع لمعا - كتازيحتل ًاكردم نك •

 لمشي اذهو .مهنم ملعتلاو كنع نيفلتخم صاخشأ عم تقولا نم ديزملا ءاضق يف كصرف نم دز - عونت •

 .اهكلهتست يتلا طئاسولاو اهأرقت يتلا بتكلا
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 )نيتقيقد(  :سردلا ةمدقم

 :ةيجمربلا ةطشنألا يف ءدبلا لبق ةبعللا لخاد ةمدقملا هذه بالطلا أرقي فوس

 نم يفكي ام نيتيرقلا اتلك ىدل ناك .برغلا يف نيدايصلا ةيرقو قرشلا يف نيعرازملا ةيرق :نيتيرق ةياكح هذه •

 نم الك فوخت ىلإ كلذ ىدأ نمزلا عمو .رخا صخش يا وا هراج عم لعافتلل اًببس امهنم يأ ىري ملو ماعطلا

 .فلتخم ءيش يأ وأ صخش يأ نم نيتيرقلا

 مهلوح نم ملاعلا ةئيب ريغت عم ىتح ، اًمئاد اهوعبتا يتلا اهسفن ةقيرطلاب نودايصلاو نوعرازملا رمتسا اذكهو •

 ناكمإب دعي ملو ، مهملاع يف ثدحت يتلا تارييغتلا لهاجت نكمي ال ةلحرم ىلإ  ةياهنلا يف تلصو نأ ىلإ ،

 نم يأ فرعت مل .كامسألا ةيمك يف لؤاضت نودايصلا دجوو ، ليصاحملا نم يفكي ام ةعارز نيعرازملا

 نم امهيلع رطيسي فوخلا ناك دقف كلذ عمو ، ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ماعطلا بلجل ىرخأ ةقيرط يأ نيتيرقلا

 .ناريج مهو مهضعب نم ةدعاسملا بلطب ءوجللا

 ملعت مهنكمي ، كتدعاسمب امبر .ةبعصلا تاقوألا هذه عم نوحفاكي نودايصلاو نوعرازملا مويلا ىتح لازي ال •

 .اًعم ... مامألل يضملل ةديدج ةقيرط داجيإو مهتافالتخا مييقت
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 )ةقيقد 40- 03(  :ةيجمرب ةطشنأ

 اذإ ام ديدحتب تايدحتلا هذه مهل حمستس .ةجمربلا يف نييديهمت نييدحتب ةعلقلا يف ةيجمربلا مهتلحر بالطلا أدبي

  .Blocks ـب ءدبلاب نيئدتبملا نيجمربملا يصون .Python يف وأ MakeCode Blocks يف ةجمربلا نوديري اوناك

 

 

 ةيديهمتلا ةيجمربلا ةطشنألا

  .ليكولا كيرحت :ىلوألا ةمهملا

 ةيبهذلا ةلتكلا ىلع فقي نا ىلإ مامألل ليكولا كرح

  .ةلتشلا ةعارز :ةيناثلا ةمهملا

 .ةعلقلا طسو يف اهتعارزب مق مث ليكولا نم ةيدهلا ملتسا

 بناج ىلإ باهذلا رايتخا مهنكمي .نيتيرقلا ىدحإ ىلإ باهذلا بالطلا ناكمإب ،ةيديهمتلا تايدحتلا نم ءاهتنالا دعب

 ..بيترت يأب اهلامكإ نكمي ةيجمرب تايدحت 6 كانه .نيعرازملا بناج وأ نيدايصلا

 
 
 نيعرازملا ةيرقل ةيجمربلا ةطشنألا

  .رهنلا فيصر ءانب :ىلوألا ةمهملا

 اوصوأ مهنكل .ملعتلا ىلع ةدعاسملا ةرواجملا ةيرقلا ىلع نودايصلا ضرع كلذل .نوعرازملا اهديجي ال ةنهم ديصلا

 .لتك 6 لوطو لتك 4 ضرعب نوكي نأ بجي .ئطاشلا ةفاح ىلع فيصر ءانبل ليكولا مدختسا ً.الوأ فيصر ءانبب

  
 هجاتحي ام هيدل صخش لك نأ نم دكأتلاب قلعتي لب ،ءيشلا سفن عيمجلا حنمب قلعتي ال فاصنإلا :سردلا

 ضعبو كفيصر عم ، ديصلا ملعتل هيلإ نوجاتحي ام نيعرازملا ىدل نكي مل ،فيصرلا ءانب لبق .حاجنلا قيقحتل

 يفكي .ماعطلا نم ريثكلا مهيدل نوكيس نآلا .مهسفنأب نوديصي فيك نوعرازملا ملعت ، نيدايصلا نم سوردلا

 .ةكراشملل
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 .نيعرازملا ىلإ )Ravagers( مخضلا روثلا فيرعت :ةيناثلا ةمهملا

 ناريثلا نأ ملع نيعرازملا دحأ نكل ، هنم فاخي نيعرازملا ةيرق يف نم لك .همهف ءاسي قولخم مخضلا روثلا 

 ىتح مهلزانم نم برقلاب نوفقي نيذلا ةثالثلا نيعرازملل مخضلا روثلا فيرعتل ليكولا مدختسا .ةدودو تاقولخم

 .اًقح تاقولخملا هذه ةقر ىدم ةفرعم نم اونكمتي

 

 مغرلا ىلع .هنع اهوعمس يتلا صصقلا ىلع ًءانب كلذ و مخضلا روثلا نم نيفئاخ نوعرازملا ناك املاطل :سردلا

 نوعرازملا ىأر نأ درجمب .تاقولخملا هذه دضً ازيحت قلخ مهفوخ نأ الإ ،عقاولا يفً امخض اًروث اولباقي مل مهنأ نم

 يفاكلا تقولا ذخأت نأ مهملا نم هنأ اوكردأو ،اهنع مهئارآ يف ريكفتلا ةداعإ يف اوأدب ً،افيطل ناك مخضلا روثلا اذه نأ

 .ماكحألا رادصإ لبق صخشلا ىلع فرعتلل

 

 .ردنمشلا ةعرزم ةيامح :ةثلاثلا ةمهملا

 ظفتحي يتلا ةمخضلا ناريثلا يه ببسملا نأ نودقتعيو نيعرازملل ردنمشلا ةعرزم ريمدتب موقي ام ءيش كانه 

 ببسملا نوكي نأ نكمي نم نكل ،ةمخضلا ناريثلا تسيل اهنإ نودايصلا لوقي .ةفيلأ تاناويحك نودايصلا اهب

 .ردنمشلا قرسي نم لك عنمل ةعرزملا لوح يئاقو جايس ءانبل كليكو مدختسا ؟مهريغ

 

 وأ ردنمشلا ةقرس يفً اببس نكت مل ةمخضلا ناريثلا نأ انفشتكا ،نيعرازملا عرازمب طيحملا جايسلا لضفب :سردلا

 ىلع لوصحلا ةيمهأ ىدم نوعرازملا ملعت !نويقيقحلا ةانجلا مه بلاعثلا نم ةعومجم تناك لب ،ةعرزملا ريمدت

 .ماكحألا وأ تاضارتفالا ذاختا لبق قئاقحلا

 
 نيدايصلا ةيرقل ةيجمربلا ةطشنألا

 .ةعارزلل لقحلا زيهجت :ةعبارلا ةمهملا

 يف ةدعاسملا مهيلع نوعرازملا ضرع .اهنوعرزي فيك نوفرعي الو ةيعارزلا يضارألا نم ريثكلا نودايصلا كلتمي ال 

 ةيفيك مهميلعتل ليكولا مدختسا .ةبرتلا ةثارح يف ةدعاسملا ىلإ نودايصلا جاتحيً الوأ نكل ،ةعارزلا ىلع مهميلعت

 .ضرألا نم ةعطقلا هذه ةثارح
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 هجاتحي ام هيدل صخش لك نأ نم دكأتلاب قلعتي لب ،ءيشلا سفن عيمجلا حنمب فاصنإلا قلعتي ال :سردلا

 اوناك نيدايصلا نأ الإ ،ضرألا نم ةلثامم تاحاسم مهيدل نيدايصلاو نيعرازملا نأ نم مغرلا ىلع .حاجنلا قيقحتل

 ،مهتبرت ةثارح يف ليكولا دعاس نأ دعب .ةئفاكتم ةصرف ىلع ناتعومجملا لصحت نأ لبق ةدعاسملا ىلإ ةجاحب

 .نوعرازملا اهب عتمتي يتلا صرفلا سفنب نودايصلا نآلا عتمتي

 

 .مهترك ىلع لوصحلا يف لافطألا دعاس :ةسماخلا ةمهملا

 ال .اهيلع لوصحلا ةلواحم نوفاخيو نيعرازملا دحأ لزنم حطس ىلع مهترك نيدايصلا لافطأ نم ةعومجم تدقف

 رادجلا ىلعأل كرحتلل ليكولا مدختسا ً.ارحاس نوكي دق هنأ اوعمس مهنكل ،نيعرازملا نع ريثكلا لافطألا فرعي

 .ةركلا ةداعإب موقي ىتح لمعي عرازملا دعصم لعجل ةدوجوملا رارزألا ىلع طغضلاو

 

 اًصصق اوعمس مهنكل ،اًدبأ عرازملاب نودايصلا لافطألا قتلي مل .نايحألا ضعب يف اًفيخم لوهجملا نوكي دق :سردلا

 عرازملا نأ لافطألا ملعت .لافطألا ىلع فرعتلاو لوزنلا نم عرازملا نكمت ،دعصملا ليكولا حلصأ نأ دعب .مهتفاخأ

 .هوضرتفا يذلا فيخملا صخشلا سيلو اًدج اًفيطل ناك

 

  .ةيلآ ةيديدح ةكس ءانب :ةسداسلا ةمهملا

 نأ نيدايصلا دقتعي .مودقلا نع اوفقوت نيعرازملا نكلو نيتيرقلا نيب ةراجتلاو عمجتلل اًضرعم نودايصلا ميقي

 ءانبل ليكولا مدختسا .لتلا ىلعأ مهعلس لقن اًدج مهيلع بعصي هنإ نولوقي نيعرازملا نكل ،مهنوبحي ال نيعرازملا

 .ضرعملا يف ةكراشملل لتلا ىلعأ ىلإ دوعصلا نم نوعرازملا نكمتي ىتح ةيلآ ديدح ةكس

 

 ينعي ضرعملا يف سانلا ددع ةدايز !ضرعملا ىلإ لعفلاب نوعرازملا داع ،ديدحلا ةكس طخ لامتكا درجمب :سردلا

 حبصأو ةيلآلا ديدحلا ةكسلا نم عيمجلا دافتسا ،نيتيرقلا نيب ةديجلا ةراجتلاو عيبلاو ءارشلل ءايشألا نم ديزملا

 !عيمجلل ًاثدح ىرخأ ةرم ضرعملا
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 )قئاقد 5( سردلا ةصالخ

 :تاعومجم يف شاقنلاب بالطلل حمساو ةيلاتلا ةلئسألا ضرعا

 

 ؟عونتلا ةيمهأ مهفو كاردإ مهملا نم اذامل •

 ؟ةيمويلا كتايح يف CALM ةقيرط لمعت نأ نكمي فيك •

 ةيعامتجالا مهتيفلخ وأ مهسنج نع رظنلا ضغب صاخشألا عاونأ عيمجلً البقتم نوكت نأ مهملا نم اذامل •

 ؟كلذ ىلإ امو ،ةيداصتقالاو

 ؟لومشلاو عونتلا نم ةدافتسالا اهلالخ نم اننكمي يتلا قرطلا يه ام •

 

 تاحيملتلاو حئاصنلا ضعب

 

 ءارفص  ماهفتسا ةمالعب )NPC( ةيرتويبمكلا تايصخشلا نع ثحبا :ماهفتسالا ةمالع نع ثحبا

 سواملا رز ىلع رقنلاب مق .ةدعاسملل ةجاح رثكألا ةنيدملا ناكس مه ءالؤه .مهسوؤر  قوف وفطت

 ماهفتسالا ةمالع لوحتتس .ديدج يجمرب طاشن ءدبل و اهعم ثدحتلل تايصخشلا هذه ىلع نميألا

 وأ نييعت ةداعإ وأ حيملت ةكراشم نم NPC نكمتتسو ،يدحتلا ءدب دعب رضخألا نوللا ىلإ هذه

 .طاشنلا ءاهنإ

 

 

 راسملل ةروص مسر ىلع مهعجش ،نوؤدبي نيأ نم نيدكأتم اونوكي مل وأ ةبوعص بالطلا هجاو اذإ :ةروص مسرا

 مهراسم طيطخت ىلع كلذ مهدعاسيس .يئرم حيملت ىلع لوصحلل NPC ىلإ ثدحتلا وأ ليكولل هل نوططخي يذلا

 .راسملا يف تايدحت يأ ىلع بلغتلل مهتاريغتم ليدعتو
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 

  :"Immersive Reader" لماشلا ئراقلا جمانرب

 ةغللا ىلإ ماهملاب ةصاخلا صوصنلا ةمجرت تدرأ لاح يف

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتا ءاجرلا ،ةيبرعلا

 

 موقيس ثيح ،باتكلا ةنوقيأ ىلع طغضلا :ىلوألا ةوطخلا

  صنلا ىلع يوتحت ةديدج ةذفان حتفب قيبطتلا

 نم ىنميلا ةهجلا ىلعأ يف( حوتفملا باتكلا ةنوقيأ ىلع طغضلا :ةيناثلا ةوطخلا

 )ةشاشلا

 ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيبرعلا ةغللا رتخا :ةثلاثلا ةوطخلا

 و ةروصلا يف حضوم وه امك  )Document( دنتسملا رايخ لعف :ةعبارلا ةوطخلا

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ صنلا ةمجرتب قيبطتلا موقيس اهدنع

 

 

 

 بلطل .لاصتا زاهج بالطلا ءاطعإ متيس ،ةعلقلا ةرداغم دعب :ديزملاو تاحيملت ىلع لوصحلاو ،يروفلا لقنلا

 يقلت كنكمي .لاصتالا زاهج ىلع نميألا سواملا رزب رقنا ،قطانملا نيب ةعرسب لقنتلا وأ ةطشنألا يف ةدعاسملا

 .اهتعرز يتلا ةلتشلا نم ققحتلل ةدوعلا وأ ، نيتيرقلا نيب زفقلا وأ ،طاشنلا طبض ةداعإ وأ ،حيملت

 

 

 .اهميدقت روف ةديدجلا رماوألا ىلع فرعتلل ةيجمربلا تاميلعتلا جذومن ليغشتب مق :نوثياب زيمرت لوح حئاصن

 .كب ةصاخلا ةيجمربلا تاميلعتلا ةباتك ءانثأ ةلثمألا نم قصللاو خسنلل CTRL + V و CTRL + C مدختسا

 

  

1 

2 

3 

4 

1 

 
2 
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 ةيزيزعت ةطشنأ

 :بالطلل تارايخلا نم ةعونتم ةعومجم ميدقت نكمي ،لماكلاب سردلا نم ءاهتنالا دنع

 

 يف ةيعادبإلا ةجمربلا تاراهم باستكا نم بالطلا نكمتس يتلا ملاعلا سفن يف ةيفاضإ ةيجمرب ةطشنأب مايقلا •

 .تفاركنيام

 .ىرخألا زيمرتلا ةغلب ملاعلا ليغشت دعأ •

 ىلوألا ةرملا يف تاقلحلا بالطلا مدختسي مل اذإ .الثمف .ةديدج ةقيرطب ةجمربلا ةداعإب مهسفنأ نودحتي •

 .تاقلحلا مادختساب ىرخأ ةرم ةطشنألا ةلواحمو ةدوعلا ىلع مهعجش ،ةطشنألا لالخ

  :ةيلاتلا دراوملا و سوردلا فاشكتسا ىجري ،لومشلاو عونتلا لوح ديزملا فاشكتسال •

 :حماستلا ميلعت •

 :يناثلا فصلل لومشلاو عونتلا •

1-inclusion-and-plan/diversity-https://www.tolerance.org/learning 

 :5-3 فصلل لومشلاو عونتلا •

https://www.tolerance.org/search?query=diversity%20and%20inclusion&f%5B0%5

gplan&f%5B1%5D=facet_sitewide_grade_level%3D=facet_content_type%3Alearnin

A36 

 :ةطسوتملا ةلحرملل لومشلاو عونتلا •

https://www.tolerance.org/search?query=diversity%20and%20inclusion&f%5B0%5

D=facet_content_type%3Alearningplan&f%5B1%5D=facet_sitewide_grade_level%3

A37 

 :ةيوناثلا ةلحرملل لومشلاو عونتلا •

on&f%5B0%5https://www.tolerance.org/search?query=diversity%20and%20inclusi

D=facet_content_type%3Alearningplan&f%5B1%5D=facet_sitewide_grade_level%3

A38 

 



 

13 

 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 :" Flipgrid discovery " ةبتكم يف ةدوجوملا تاعوضوملا تاعومجم •

 :ةلادعلاو فاصنإلاو قرعلا لوح تاثداحم •

 https://admin.flipgrid.com/manage/discovery/collections/details/22304 

 :ADL ميلعت •

 education-//admin.flipgrid.com/discovery/partners/37?name=adlhttps: 

 :ةيواستملا ةلادعلا ةردابم •

 iativeinit-justice-https://admin.flipgrid.com/discovery/partners/53?name=equal 

 :نوتسجنال يرود •

 league-https://admin.flipgrid.com/discovery/partners/31?ns=&name=langston 

 :Python وأ Blocks قيرط نع ةجمربلاب تفاركنيام يف ىرخأ ةيجمرب ةطشنأ فاشكتسال •

 :بساحلا مولع تفاركنيام •

kit-subject-science-resources/computer-https://education.minecraft.net/class  

 :" "Code.org" لالخ نم ةيجمربلا تاميلعتلا ةطشنأ نم ةيفاضإ تاعاس فاشكتسال •

 :Code.org نم ةجمرب ةعاس ةطشنأ •

https://hourofcode.com/us/learn 
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 تفاركنيام يف مكحتلا تاداشرإ

 حيتافملا ةحول

W – مامألل يشملل 

A – راسيلا ىلإ يشملل 

S – فلخلل يشملل 

D – نيميلا ىلإ يشملل 

  زفقلل – ةفاسملا رز

C – ةجمربلا ةهجاو حتفل 

 

 ةرأفلا

 موجهلا وأ ريسكتلل – راسيلا رز

 ىرخألا تايصخشلا عم لعافتلل وأ اهلمحت يتلا تاودالا مادختسالل – نيميلا رز

 ناكملا لوح رظنلل – ةرأفلا كيرحت

 

 سمللا ةشاش

 ةحول نع فلتخت ةبعللاب مكحتلا رصانع نإف ،سمللاب لمعي زاهج ىلع تفاركنيام مدختست تنك اذإ

  .ةرأفلا/حيتافملا

 .راسيلا ةهج نم ةشاشلل ىلفسلا ةيوازلا يف ةكرحلاب مكحتلا رصنع نع ثحبا :ةكرحلا •

  .ناكم يأ نم ةشاشلا بحس ناكمإب :ناكملا لوح رظنلا •

 .كلذب تبغر نإ هيلع طغضا ،ثدحتلل رز رهظي فوس ةيصخشلا نم بارتقالا دنع :تايصخشلا عم ثدحتلا •

 .قوف نم ةشاشلا يف ةدوجوملا توبورلا/ليكولا ةنوقيأ ىلع طغضا :ةجمربلا •

 .زفقلل هيلع طغضلا نكمي .نيميلا نم ةشاشلل ىلفسلا ةيوازلا يف دوجوملا رزلا :زفقلل •

 :طبارلا ىلع طغضلاب مق .تفاركنيامل مكحتلا طباوض نم ديزملا عم )PDF( ةعابطلل ةلباق ةخسن ىلع لوصحلل

Guide_MEE.pdf-Control-and-Terms-content/uploads/Key-https://education.minecraft.net/wp 
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 ميلعتلا ريياعم

 

CSTA K-12 

1A-AP-08   تاميلعتلا نم ةعومجم( تايمزراوخلا عابتاو ءاشنإ قيرط نع ةيمويلا تايلمعلا ةجذمن 

 .ماهملا لامكإل )ةوطخب ةوطخ

1A-AP-09   ليثمتل ىرخألا زومرلا وأ ماقرألا مادختساب اهتجلاعمو تانايبلل جماربلا نيزخت ةقيرط ةجذمن 

 تامولعملا

1A-AP-11   تاميلعتلا نم قيقد لسلست يف ةلكشم لحل ةمزاللا تاوطخلا )ميسقت( للح. 

1B-DA-07   وأ جئاتنلاب ؤبنتلا وأ ،ةجيتنلا و ببسلا نيب تاقالعلا حارتقا وأ زييمتل تانايبلا مادختسا 

 ةركف ليصوت

1B-AP-10   ةيطرشلاو تاقلحلاو ثادحألاو تالسلستلا نمضتت جمارب ءاشنإ 

1B-AP-13   نيرخآلا رظن تاهجو نيمضت لالخ نم جمانربلا ريوطت طيطختل ةيراركتلا ةيلمعلا مادختسا 

 مدختسملا تاليضفت ةاعارمو

1B-IC-18    اهرثأتو تاينقتلا هذه ريثأت ةيفيك نع ريبعتلاو ،ملاعلا تريغ يتلا ةبسوحلا تاينقت ةشقانم 

 .ةيفاقثلا تاسرامملاب

 

ISTE 

1C تاميلعتلا نم ةعومجم( تايمزراوخلا عابتاو ءاشنإ قيرط نع ةيمويلا تايلمعلا ةجذمن 

 .ماهملا لامكإل )ةوطخب ةوطخ

2B ليثمتل ىرخألا زومرلا وأ ماقرألا مادختساب اهتجلاعمو تانايبلل جماربلا نيزخت ةقيرط ةجذمن 

 تامولعملا

3A تاميلعتلا نم قيقد لسلست يف ةلكشم لحل ةمزاللا تاوطخلا )ميسقت( للح. 

3B وأ جئاتنلاب ؤبنتلا وأ ،ةجيتنلا و ببسلا نيب تاقالعلا حارتقا وأ زييمتل تانايبلا مادختسا 

 ةركف ليصوت

6B ةيطرشلاو تاقلحلاو ثادحألاو تالسلستلا نمضتت جمارب ءاشنإ 

 

 



 

16 

 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

Social justice standard from tolerance.org 

 دح ىلع مهنع نوفلتخيو مهنوهبشي نيذلا صاخشألا عم مهحايترا نع بالطلا ربعيس .6

 .سانلا عيمج عم مارتحاب نولعافتيو ءاوس

 كلذ يف امب( سانلا نأ فيك مارتحاو ةقدب اوفصيل ةفرعملاو ةغللا بالطلا روطيس .7

 ةيوهلا تاعومجم يف نيرخآلاو ضعبلا مهضعب نع نوفلتخمو نوهباشتم )مهسفنأ

 .مهب ةصاخلا

 .لصاوتلاو مهافتلاو مارتحالاو فطاعتلا ءانب لالخ نم عونتلل بالط بيجتسيس .9

 يلثمم نمً الدب دارفأك صاخشألاب نوطبتريو ةيطمنلا روصلا ىلع بالط فرعتي فوس .11

 .تاعومجملا

 .رضاحلا تقولا يفو اًيخيرات ،ملاعلا يف ملظلاو زيحتلل راضلا ريثأتلا ليلحتب بالط موقيس .13

 

 

 :ةيجمرب ميهافم

 :لثم ةيجمرب ميهافم تاحلطصم فاشكتساب موقن سردلا اذه يف

 تايساسأ دحأ وه لسلستلا .اهبيترتب تمق يتلا رماوألا لسلست عبتي فوس ليكولا :"Sequence" لسلستلا •

 ةلسلس يف يلاتلا رمألا ىلإ دوقي ثدحلا وأ رمألا يلسلستلا ىوتحملا يف .بوساحلا ةجمرب يف يقطنملا ءانبلا

 .بيترتلا ةقبسم رماوألا نم

 اًرارم رركتت ءايشألا لعجل يلايخ حلطصم درجم "راركتلا" حلطصم دعي ،رتويبمكلا مولع يف :"iteration"راركت •

 https://minecraft.makecode.com/courses/csintro/iteration :ديزملا ملعتل .اًراركتو

 وأ "ةحيحص" ةلاحلا نوكت نأ نكمي .)"true"( طرشلا ءافيتسا دنع طقف رمألا رركتي :"loops" راركت ةداعإ •

 .فقوتت فوسف "ةئطاخ" تناك اذإو رمألا راركت ديعتسف ،"ةحيحص" تناك اذإ .طقف "ةئطاخ"
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 ينورتكلالا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 دُعب نع ملعتلاو

 تاحلطصملا

 لثم اهل ةمدقملا تايناكمإلا بسح ىلع لعافتتو كرحتت نا اهناكمإب ةبعللا لخاد ةيح تانئاك يه - Mob بوم

 .ةفيطل وا ةيئادع نوكت دق شوحولاو تاناويحلا

 .ةبعللا لخاد هداشرإب موقت بعاللا هبشت ةيصخش يه – NPC ةيرتويبمكلا ةيصخشلا

 .ةبعللا لخاد بوم وأ ناويح وأ ةيصخش ءاشنا دنع حلطصملا مادختسا متي – Spawn لاخدا

 رماوأ ةجمربب مهمايقب ةجمربلا ملعت يف بالط ةدعاسمب موقي "بوم" وه تفاركنيام يف ليكولا – Agent ليكولا

 عرزلاو ءانبلاو بيقنتلاو يشملا لثم ةفلتخم لاعفأب موقيل هتجمرب نكمي توبورلا هبشي يذلاو ليكولا .ةفلتخم

 .دصحلاو

 ةعبرأب )Mob( يح نئاك نع ةرابع )Ravager( مخضلا روثلا تفاركنيام لوصأ يف – )Ravager( مخضلا روثلا

 تاعومجم عم نولوجتي مهو مهيلع روثعلا مت .)Villagers( نييورقلاو نيبعاللا نم لكل يداعم وهو نورقو لجرأ

 روثعلا نكميو ةدودو ةسرتفملا تاناويحلا هذه نوكت ،سردلا اذه يف .مهنوبكري ًانايحأو )illager( نيدايصلا نم

 .نييورقلا نيعرازملا لبق نم اهمهف ءاسي ةيادبلا يفو ملاعلا نم نيعرازملا ةيرق بناج يف اهيلع

 نوداعم مهو ملاعلا يف شيعي يئادع )Mob( يح نئاك نودايصلا دعي تفاركنيام لوصا يف – )Illager( نودايصلا

 نم يبرغلا بناجلا ىلع نودودو نودايص تايصخشلا هذه نوكت ،سردلا اذه يف .نييورقلاو نيبعاللا نم لكل

 .)Villagers( نييورقلا لبق نم ةيادبلا يف مهمهف ءاسيو ملاعلا

 .ةدودو )Mob( ةيح تانئاك )نوعرازملا( نويورقلا دعي تفاركنيام لوصا يف – )Villagers()نوعرازملا( نويورقلا

 )Illager( نودايصلا ءاسأ ،سردلا اذه يف .بعاللا عم ةراجتلا مهنكميو مهتيرقب نومتهي و ملاعلا يف نوشيعي

 .ةيادبلا يف مهمهف
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 .ةيقيقح ةلدأ وأ قئاقح نودب حيحص ام اًئيش نأب داقتعالا – ضارتفالا

 .ةفلتخم وأ ةعونتم تاعومجم كيدل نوكي نأ – عونتلا

 .ًالوقعمو اًفصنم نوكت نأ لعف – فاصنإلا

 .كسفنب اهفرعت يتلا تازيملاو صئاصخلا - ةيوهلا

 .ةعومجملا نم اًءزج ءيش وأ صخش لعجي لعف – نيمضتلا

 .ةلداع ريغ نوكت دق ةقيرطب ىرخآ ىلع ةركف وأ ءيش وأ صخش دض وأ حلاصل ليضفتلا وأ دييأت راهظإ – زيحتلا

 .ةلكشم لحل وأ ام ءيش قلخل ةعومجم يف وأ نيرخآ دارفأ عم لمعلا – نواعتلا

 نكلو سانلا نم ريثكلا اهدقتعي سانلا نم ةعومجم لوح داقتعا وأ ةركف وأ ةتباث ةماع ةروص – ةيطمنلا ةروصلا

 .اًحيحص ةرورضلاب نوكي ال دق

 .ةركف وأ ركف وأ رخآ صخش هاجت ام صخش فقوم وأ يأر – رظن ةهجو

 .كبراجت وأ كتادقتعم ىلع ًءانب هيف ريكفتلا وأ ام ءيش ضرعل ةددحم ةقيرط – روظنم

 .ءيشب رارقإلا وأ ةقفاوملا – لوبقلا
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