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EBot وحدة وبرنامج
)Ebot( هي وحدة تحكم مصغرة )Microcontroller Unit( وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر رقمي محتواه في عنصر صغير متكامل، ويعتبر البرنامج 

التعليمــي مــن أحــدث البرامــج التعليميــة والــذي يهدف إلى تعليــم البرمجة بطريقة ســهلة تعتمد على مبدأ الســحب واإلفالت لألوامــر البرمجية دون 
الدخول في عمليات كتابة البرمجة المعقدة. تم تطوير الوحدة والبرنامج عن طريق شركة  )Creative Bits( في الكويت.
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هــي موجــة قــادرة علــى التحــرك فــي وســط مــادي مثــل الهــواء، واألجســام الصلبــة،  والســوائل، الموجة الصوتية1
والغازات، وال تنتشر في الفراغ

هو عدد الموجات التي تصل إلى نقطة معينة في وحدة الزمنالتردد2

هو صوت ذو تردد عالي مثل صوت المرأةصوت حاد3

هو صوت ذو تردد منخفض مثل صوت الرجلصوت غليظ4

كيف تعمل األدوات الموسيقية ؟

منــذ أن خلــق اإلنســان وهــو يحــاول التكيــف مــع الطبيعــة، و يســتخدم خصائصها 
فــي مــا ينفعه حتى لو كان للتســلية، حيث بدأ اإلنســان باســتخدام أصــداف البحر 
والقواقــع كأدوات إلصــدار الموســيقى واألصــوات الجميلــة، كمــا اســتخدم أعــواد 
الشــجر فصنــع منها المزامير، ثم صنع مــن جلود الحيوانات طبوالً، وحتى األحجار 

اتخذ منها ما يصلح للقرع والنقر والعزف.

يمكــن فهــم مبــدًا الصــوت فــي اآلالت الموســيقية،  من خالل فهم خــواص الصوت 
الفيزيائيــة التــي ينتــج عنهــا اختالف األصوات فيمــا بينها بحســب مصدر الصوت 

وخصائصه.

وتتعدد هذه المصادر، فيمكن أن تكون وترًا، أو أنبوبة هوائية، أو جســمًا صلبًا، أو 
حبــاالً صوتية)كمــا هي عند اإلنســان( أو غير ذلك،  واختالف شــكل المصدر حجمًا 
يســبب اختالفــًا فــي درجــة الصــوت أو طبقتــه وال بــد للمصــدر مــن أن يرتكــز على 
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مضخم صوتي كي تدركه األذن بوضوح فتميز درجته وتتأثر به.

واألدوات الموســيقية ما هي إال آالت مخصصة إلصدار األصوات الجميلة ، و تعمل معًا بانتظام لتشــّكل معًا ما نعرفه )بالموســيقى( بشــكل أنيق وجميل وممتع 
للســمع، فالمزمــار المصنــوع مــن المعــادن يصدر صوتًا يختلف عن المزمار المصنوع من الخشــب ولو كان بنفس الحجم، ألن للمــواد المختلفة خصائص فيزيائية 
مختلفة وينتقل الصوت عبر كل منها بشكل مختلف، وحتى اهتزازات الصوت الصادرة عبر كل منها تنتقل بشكل مختلف في الهواء، فيسمعها اإلنسان بشكل 

مختلف أيضًا.

وتطورت األدوات الموسيقية تطورًا كبيرًا، و أصبح لها أنواع وأشكال متعددة نذكر منها:
اآلالت الوتريــة: حيــث تكــون األوتــار هــي مصدر الصوت، فيثبت الوتر على طرفين و ُيشــّد بشــكل محكم، ويتم العزف عليه إما بواســطة األصابع أو 

بأداة مخصصة وأشهر أنواعها العود والكمان والربابة.
اآلالت الهوائية: هي التي تعتمد في عملها على تدفق الهواء فيها، سواء كان الهواء متدفقًا عبر قيام العازف بالنفخ كالمزمار، أو بطريقة ميكانيكية 

مثل آلة األكورديون.
اآلالت اإليقاعية: ومهمتها ضبط إيقاع وتزامن األغنية أو المقطوعة الموســيقية التي يتم عزفها، وغالبًا ما تتكون من غشــاء جلدي أو بالســتيكي، 

ويتم العزف عليها عن طريق الضرب، وأشهر أمثلتها الطبل.
اآلالت الموسيقية اإللكترونية: مع التطور التقني الكبير ، ظهرت أنواع متعددة من اآلالت الموسيقية التي تختلف عن اآلالت المعروفة قديمًا، حيث 

يتم االعتماد اآلن على الحاسوب إلنتاج األصوات وفق برامج معّدة مسبقًا، مما أسهم في تطور الموسيقى في عصرنا إلى حد كبير.
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في هذا المشروع يتعلم الطالب كيفيه استخدام المقاومة 
المتغيرة إلحداث طنين متغير وكيفيه ربط المدخالت المتغيرة و المخرجات المتغيرة.

) جهاز األصوات (

المشروع النهائي ) جهاز األصوات(
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التوصيالت اإللكترونية
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وحــدة ُتمّكن المســتخدم مــن تغيير مقاومتهــا عن طريق 
لّف العمود العلوي لها

مقاومة متغيرة

هــو جهــاز صوتــي ميكانيكــي يحــول الطاقــة الكهربائيــة 
إلــى طاقــة صوتيــة ويمكــن اســتخدام تذبذبــات التيــار 

الكهربائية إلصدار نغمات صوتية مختلفة.

)Buzzer( الطنان



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 
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هــي خاصيــة للتحكم المباشــر بالمخرجات تمكن المســتخدم 
مــن مشــاهدة التغيــرات بشــكل مباشــر، وتســتخدم لتحديــد 

القيم المناسبة للمخرجات في البرمجة.

1 ..)Live Control(   من يمين الشاشة اضغط على

اختــر نــوع المخرجــات المراد قياســها عــن طريق وضع . 2
عالمــة )✓( أمــام رقــم المنفذ، ثــم اختر نوع المستشــعر 
مــن القائمة المنســدلة وحدد خصائصــه من االختيارات 

التي ستظهر لك في األسفل.

لتشــاهد . 3 الشاشــة  أســفل   )Start( زر  علــى  اضغــط 
ومشــاهدة  القيــم  تغييــر  اآلن  يمكنــك  التغييــرات، 

التغيرات بشكل مباشر في مشروعك.

هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة 
ظــروف  فــي  المستشــعرات  عمــل  لحصــر  وتســتخدم  بــه، 
محــددة) قــرب أو بعد الجســم- مقدار محدد مــن اإلضاءة .. 

إلخ(.

1 . Input( علــى    اضغــط  الشاشــة  يميــن  مــن 
.)Reading

اختــر نــوع المستشــعر مــن )Sensor( وحــدد رقــم . 2
 )Debug( علــى  اضغــط  ثــم  المســتخدم،  المنفــذ 

وسجل القراءات في الظروف المختلفة.

)Input Reading( خاصية  )Live Control( التحكم المباشر



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..
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هل تعلم!

حاول اكتشاف العالقة بين حدة الصوت والجهاز المصدر لها ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

ما هي اآلالت الوترية ؟. 1
هل تنتقل األصوات في األجسام المختلفة بنفس الطريقة ؟. 2
عدد بعضًا من اآلالت الموسيقية المعروفة اليوم ؟. 3

أن أقــدم آلــة موســيقية معروفــة هــي »القيثــار« وظهــرت فــي بــالد 
الرافدين ألول مرة!



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل، كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها سابًقا.

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

1617



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

1819

مهارة
اتخاذ القرار

مهارة
االختراع

مهارة
التفكير

مهارة
تحمل المسؤولية

مهارة
البرمجة

مهارة
حل المشكالت

18

أن يتعرف المتعلم على مفهوم التلوث وأسبابه

أن يتعرف المتعلم على التوازن البيئي 

أن يتحفز المتعلم إليجاد طرق مبتكرة للحد من ظاهرة التلوث بأنواعها 

أن يصنع المتعلم سلة مهمالت ذكية

سّلة ذكّية ..
للمهمالت المنسّية!

2



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

181919
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منذ نزول آدم عليه السالم وحتى عام 1800 م، وصل مجموع عدد سكان األرض 
إلى مليار نســمة فقط، لم تكن هناك مشــاكل البيئة والتلوث تشــكل مصدرًا للقلق، 

حيث كانت الحياة بسيطة وتعتمد على الطبيعة غالبًا.

ولكن منذ عام  1800 م إلى 2016 أصبح عدد سكان األرض أكثر من 7 مليارات، 
يعني آالف السنين لكي يصلوا إلى المليار  ، و 210 سنوات ازدادوا 7 مليار،  هذه 
الزيــادة شــكلت كارثــة بيئيــة على األرض، حيث أن اإلنســان العصري يســتهلك من 
الطاقــة 70 مــرة ضعــف مــا كان يســتهلكه اإلنســان قبــل 200 ســنة ، فضــالً عن أن 
نصــف ســكان األرض يســكنون فــي مراكــز المــدن ، والتــي تمثــل % 1 مــن مســاحة 

سطح األرض فقط ، و كل تلك الظواهر كانت سببًا رئيسيًا في التلوث.

وهو حالة يتم فيها حدوث تلف لمكونات الطبيعية في البيئة أو استبدالها بالمواد 
الكيميائيــة الخطــرة أو الطاقة مما يمكن أن يخلق حالة من عدم التوازن في نظام 

األرض، وعددًا من المخاطر الصحية للطبيعة والبشر .

المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هو تغير حيوي يؤثر بشكل سلبي على البيئةالتلوث1

أن يؤدي كل عنصر من عناصر البيئة عمله بشكل مستمر دون إحداث أية تغييرات خارجية عليهالتوازن البيئي2

الضجيج الذي تسببه السيارات والمصانعالتلوث الصوتي3

ماهو التلوث؟ وكيف نحافظ على األرض ؟
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والتلوث هو تغير حيوي يؤثر بشكل سلبي على البيئة، ومن أهم أسبابه: 

التطــور التقنــي والصناعــي الــذي وصلت إليه البشــرية، واألنشــطة المصاحبة له مثل االحتراق والبنــاء والحروب، فضالً عن انبعاثات المواد الســامة 
والغازية من السيارات والمصانع.

إزالة أشجار الغابات  الستخدامها كوقود أو كمادة في صناعة المفروشات، حيث كانت تعمل كمنقي طبيعي للهواء، فهي تلعب دورًا في امتصاص 
غاز ثاني أوكســيد الكربون، و نشــر غاز األوكســجين عوضًا عنه مما يســهم في تحســين التوازن البيئي، وهذا العمل ســاهم في اختالل التوازن البيئي 
ورفــع معــدالت التلــوث  ممــا ســبب ارتفاع درجة حرارة األرض بشــكل كبير، وإذا اســتمر هذا الوضع بهذه الطريقة، ســتصبح أرضنــا صحراء قاحلة أو 

تغمرها المياه، مدمرة بذلك الحياة البشرية فيها.

هنــاك أنــواع متعــددة للتلــوث مثــل: تلوث المياه، وتلوث التربة، وتلوث الغذاء، بل أن العلماء بدأوا باعتبار الضجيج الذي تســببه الســيارات والمصانع كنوع من 
ث هذه أضرار كثيره على اإلنسان؛ حيث زادت نسبة انتشار األمراض، كما أّثرت على طبيعة الغذاء  التلوث، و يسمى بالـتلوث الصوتي. وقد سّببت أنواع التلوُّ
ثات كذلك في التأثير السلبي على نفسية اإلنسان،  حيث سّببت  بت الملوِّ ثات،  وقد سبَّ ضهما لهذه الملوِّ الذي يتناوله اإلنسان، والماء الذي يشربه من خالل تعرُّ
له االكتئاب، وزاد توّتره بنسبٍة كبيرة.  لذا يجب علينا أن نسعى جاهدين ألن نساعد في تقليل نسبة التلوث التي نقوم بها كأفراد، حتى نحمي كوكبنا ونحمي 

أنفسنا.



القطع البالستيكية للمشروع
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Outputs1x
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Inputs1x 1x

5x3 Brick4x

4x 5x9 Brick

5x1 Brick7x

L Adapter2x

Servo Top1x

Medium Frame4x

القطع اإللكترونية

Servo Holder1x
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في هذا المشروع يتعلم الطالب عن االبتكارات المنزلية 
لحفظ النظافة من خالل صناعة سلة مهمالت ذكيه.

) السّلة الذكية (

المشروع النهائي ) السّلة الذكية(
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4

خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية
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IR

مستشعر الموجات 
فوق الصوتية

هــي موجــات تنتشــر فــي األوســاط 
المــواد  الهــواء-  )المــاء-  الماديــة 
األجســام،  حركــة  تســببها  الصلبــة( 
وتظهــر هــذه الموجــات علــى شــكل 

اهتزازات.

مستشعر األشعة 
تحت الحمراء 

الطاقــة  مــن  موجــات  هــي 
الكهرومغناطيســية التي تتنقل عبر 
األشــعة  يتكــون مستشــعر  الضــوء. 
وهمــا  مــن جزأيــن  الحمــراء  تحــت 
تحــت  لألشــعة  ومســتقبل  باعــث 

الحمراء.

الطنان

هــو جهــاز صوتــي ميكانيكي يحول 
الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية 
ويمكــن اســتخدام تذبذبــات التيــار 
الكهربائيــة إلصــدار نغمــات صوتيــة 

مختلفة.

محرك سيرفو

وهــو محــرك خــاص للحركــة بزاوية 
معينــة تتــدرج من 90 إلــى 90 أي 

ما يعادل 180 درجة.



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 
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هــي خاصيــة للتحكم المباشــر بالمخرجات تمكن المســتخدم 
مــن مشــاهدة التغيــرات بشــكل مباشــر، وتســتخدم لتحديــد 

القيم المناسبة للمخرجات في البرمجة.

1 ..)Live Control(   من يمين الشاشة اضغط على

اختــر نــوع المخرجــات المراد قياســها عــن طريق وضع . 2
عالمــة )✓( أمــام رقــم المنفذ، ثــم اختر نوع المستشــعر 
مــن القائمة المنســدلة وحدد خصائصــه من االختيارات 

التي ستظهر لك في األسفل.

لتشــاهد . 3 الشاشــة  أســفل   )Start( زر  علــى  اضغــط 
ومشــاهدة  القيــم  تغييــر  اآلن  يمكنــك  التغييــرات، 

التغيرات بشكل مباشر في مشروعك.

هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة 
ظــروف  فــي  المستشــعرات  عمــل  لحصــر  وتســتخدم  بــه، 
محــددة) قــرب أو بعد الجســم- مقدار محدد مــن اإلضاءة .. 

إلخ(.

1 . Input( علــى    اضغــط  الشاشــة  يميــن  مــن 
.)Reading

اختــر نــوع المستشــعر مــن )Sensor( وحــدد رقــم . 2
 )Debug( علــى  اضغــط  ثــم  المســتخدم،  المنفــذ 

وسجل القراءات في الظروف المختلفة.

)Input Reading( خاصية  )Live Control( التحكم المباشر



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..
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هل تعلم!

هل تستطيع إيجاد طرق للحد من ظاهرة التلوث في بلدك ؟. 1
هل يمكنك عمل حملة إعالمية ألصدقائك لتعرفهم بأضرار التلوث ؟. 2

ما أهمية الحفاظ على البيئة ؟. 1
ماهي أخطر أنواع الملوثات ؟. 2
ماهي أضرار التلوث على اإلنسان ؟. 3

هــل تعلــم أن المصانــع حــول العالــم تنتــج مــن النفايــات كل ســنة 
حوالــي 400 مليــون طن من النفايات، ُيرمــى معظمها في البحار 
وعلى األرض! و أن أكثر المصنوعات انتشــارًا واســتهالكًا وهي من 
البالســتيك، هــي أشــد أنــواع الملوثــات خطــرًا لعدم تحللهــا إال بعد 

مرور مئات السنين !!



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل، كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها سابًقا.

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

3031



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:
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مهارة
االختراع

مهارة
تحمل المسؤولية

مهارة
البرمجة

مهارة
التركيز واالنتباه

مهارة
فرق العمل

مهارة
المشاركة

32

أن يتعرف المتعلم على أدوات القياس 

أن يميز المتعلم بين وحدات القياس المختلفة

أن ُيقّدر المتعلم جهود العلماء في تطور أدوات القياس عبر الزمن

أن يصنع المتعلم عجلة قياس

الحّل السريع ..
لقياس المسافات الطويلة!

3



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

323333
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

مقدار ما يحويه الجسم من المادةالكتلة1

هو مقدار الحيز الذي يشغله  المجسم من الفضاء،الحجم2

هو قوة جذب األرض للجسمالوزن3

هو جسم فلكي المع يشع ضوء وحرارةالنجم4

جسم معتم ال يشع ضوء أو حرارة ويدور حول النجم الكوكب5

ما فائدة أدوات القياس؟

مع تطور اإلنسان عبر العصور، وتكاثر أعداد البشرية، وزيادة التعامالت التجارية 
فيما بينهم، احتاج اإلنسان إلى طريقة تساعده في إنجاز أعماله التجارية بطريقة 
ســهلة ودقيقــة، فبائــع األقمشــة مثــالً كان يحتاج لطريقة تســهل عليــه عملية بيعه 
لقطع األقمشــة، وكان بيع األراضي كان يحتاج ألداة تســاعد الطرفين على معرفة 
مســاحة األراضي للتي ســيتم بيعها، كما أن بائع الفواكه والخضراوات كان يحتاج 

إلى أداه تساعده على حساب أوزان المواد التي يبيعها.

 لــم يقتصــر الموضــوع فقــط علــى المعامــالت التجاريــة فحســب، بــل كان لمعرفــة 
األوقات واأليام ضرورة أيضًا لما يترتب عليها من استعدادات للمواسم المختلفة 
أو تسجيل للتاريخ الذي مرت به األمم، فكان لزًما ابتكار أدوات تساعد البشر على 

قياس المواد واألسطح المختلفة لتسهل عليهم حياتهم.  
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كانــت البدايــة مــع اســتخدم النــاس ألجزاء من أجســامهم في عمليــة القياس، فأصبحوا يقيســون بالنســبة  ألذرعهم 
أقدامهــم، ثــم اســتخدموا أدوات مســاعدة مــن البيئــة المحيطــة بهم كالحبــال أو األلواح الخشــبية وقاســوا األطوال 
بالنســبة إليهــا، ولكــن هــذه األدوات كانــت تختلف من شــخص آلخر، ومــن بلد آلخر، وأدت في كثيــر من األحيان إلى 
حــدوث مشــكالت كبيــرة نتيجــة الختالف وحدات القياس بين األشــخاص. حينها طور اإلنســان ُنظم دولية معتمدة 

يمكن ألي شخص االعتماد عليها في القياس في أي بقعة من العالم كان، ومن أهمها:
المسطرة والمتر: هو شريط مرقم بمسافات محددة يستخدم لقياس المساحات المسطحة، ويعادل المتر 
تقريبًا )3.28 قدمًا( وهو وحدة القياس الطولية األكثر استعماالً في العالم، وظهر استعمالها ألول مرة في 

أيام الثورة الفرنسية عام 1790 م.
الغرام/ الكيلوغرام: هي وحدة قياس األوزان في النظام العالمي، ويقابلها )الباوند( في النظام اإلنجليزي.
اللتــر: هــو وحــدة مــن وحدات قيــاس األحجام ويســتخدم في قياس أحجام الســوائل ألن وزن كل ســائل 

يختلف باختالف كثافته، ويستخدم الوعاء المدرج.
الســاعة: هــي وحــدة قياس الزمن، والســاعة مقســمة إلى 60 جــزء يطلق على كل جزء منها اســم دقيقة، 

والدقيقة مقسمة إلى 60 جزء يطلق كل جزء منها اسم ثانية 

ولتحديــد الفصــول واأليــام، كان النــاس فــي القــدم يتتبعــون حركــة النجــوم والكواكــب،  وكان المصريــون أول مــن 
ابتكروا نظام السنة فقّدروا أن الشمس تحتاج إلى سنة كاملة لتدور حول األرض وهذه السنة تتألف من اثني عشر 
شهرًا والشهر يتألف من ثالثين يومًا وهكذا يكون عدد أيام السنة 365 يومًا وأنه يوجد خالل السنة الواحدة أربعة 

فصول في أغلب المناطق المعتدلة.

وبســبب التطــور التقنــي الكبيــر، طــور اإلنســان العديد من األدوات القياســية لتســهيل مهامــه اليومية مثــل األكواب 
والمالعق القياسية لقياس المواد الغذائية عند الطبخ، كما ظهرت أمام اإلنسان أمور يجب قياسها لم تكن موجودة 
ســابقًا، مثالً معرفة شــدة التيار الكهربائي أو ســرعة جريان المياه أو ســرعة قيادة الســيارة،  ومعرفة درجة الحرارة 

واستخدامات طبية أخرى.



القطع البالستيكية للمشروع
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Outputs1x IR Inputs1x1x

القطع اإللكترونية

5x1 Brick3x

15x3 Brick4xL Adapter4x 5x3 Brick1x

1x 15x9 Brick

Full Bush4x

Large Shaft1x

X-Large Gear1x

1x Large Frame
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في هذا المشروع يتعلم الطالب كيفيه استخدام التكنولوجيا في إيجاد حلول ذكيه كقياس 
مسافات كبيره،كما سيتعرف الطالب على المتغيرات البرمجية وطرق استخدامها.

) جهاز قياس المسافات (

المشروع النهائي )جهاز قياس المسافات(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية
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3
0
 
C
m

IR

زر الكبس

هــو عنصــر ميكانيكي يقــوم بإغالق 
الضغــط  عنــد  اإللكترونيــة  الدائــرة 

عليه.

)IR( مستشعر

الطاقــة  مــن  موجــات  هــي 
الكهرومغناطيســية التي تتنقل عبر 
األشــعة  يتكــون مستشــعر  الضــوء. 
تحــت الحمــراء مــن جزأيــن و همــا 
تحــت  لألشــعة  ومســتقبل  باعــث 

الحمراء

الطنان

هــو جهــاز صوتــي ميكانيكي يحول 
الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية 
ويمكــن اســتخدام تذبذبــات التيــار 
الكهربائيــة إلصــدار نغمــات صوتيــة 

مختلفة.

الشاشة 
الكريستالية

هــي شاشــة أحادية اللون تســتخدم 
لعرض رســائل نصية )غالًبا ما تكون 
باللغــة اإلنجليزيــة( ويختلــف عــدد 
الشاشــة  حســب  المتاحــة  األحــرف 

المستخدمة.



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 

424343

كاألســماء  المعلومــات  لتخزيــن  حاويــات  هــي  المتغيــرات 
والرمــوز واألرقام، وتســتخدم لحفظ و اســترجاع معلومات 
كبيــرة أو معلومــات متغيــرة )كالعــداد او الحــراره او ارتفاع 

منسوب سائل معين مثالً(، ويمكن انشاء متغير كالتالي:

1 ..)Variables(   من يمين الشاشة اضغط على

اضغط على )Create Variable( إلنشاء متغير جديد.. 2

اختــر اســم باللغــة اإلنجليزيــة للمتغيــر، وأدخــل قيمــة . 3
.)Create( ثم اضغط على زر ، )ًمبدأيه له )0 مثال

)Variables( المتغيرات

1

2

3



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

4445

هل تعلم!

ماذا استفدت من النشاط الفني لهذا الدرس ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

ما هي أهم أدوات القياس التي عرفها اإلنسان ؟. 1
كيف كان يقيس القدماء تعاقب الفصول ؟. 2
هل تتطور أدوات القياس عبر الزمن ؟ كيف ذلك ؟. 3

أن الفراعنــة هــم أول مــن اهتــم بالقيــاس واســتخدموا مختلــف أدوات 
القياس السابقة الذكر أوالً . 

44



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل، كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها سابًقا.

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

444545



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

4647

مهارة
االختراع

مهارة
ادارة الوقت

مهارة
 التحليل

مهارة
التخطيط

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبتكاري

ر المتعلم نعمة النباتات وأثرها عليه أن ُيقدِّ

أن يتعرف المتعلم على الحاجات األساسية للنباتات

أن يتعرف المتعلم على الوحدات الزمنية وأجزائها

أن يصنع المتعلم مؤقت آلي ويبرمجه

المؤقت ..
إلنجاز األعمال الروتينية!

4

46



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

464747
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

العملية التي تقوم بها الصانعات الخضراء باستخدام الضوء والماء التركيب الضوئي 1
وغاز ثاني أكسيد الكربون لتركيب الغذاء للنبات

2
الصانعات الخضراء

"البالستيدات الخضراء"
هي عضيات صغيرة توجد داخل الخاليا النباتية وهي المسؤولة عن 

عملية التركيب الضوئي داخل النبات 

هي كل ما يحتاجه الكائن لكي يعيشالحاجات األساسية3

ماذا يحتاج النبات كي يعيش؟

ســامر طفل في العاشــرة من عمره، يحب النباتات كثيرًا ولديه في غرفته أصيص 
لنبــات الزينــة، الحــظ ســامر بعد فترة ذبــول النبتة وذهــاب رونقها واصفــرار لونها، 

ذهب سامر إلى أمه تعلو وجهه عالمات الحزن، يشكو لها ماحل بنبتته!

 ابتســمت األم وقالــت ال تخــف يــا بنــي إنها تحتاج لبعض الشــمس والهــواء النقي، 
حملت األم األصيص على الشــرفة وروت تربتها بالماء وفي اليوم التالي اســتيقظ 
ســامر مســرعًا إلــى الشــرفة ليــرى نبتته وقد اســتعادت لونهــا وبــدأت بالتعافي من 

جديد فرح سامر كثيرًا، وذهب ألمه ليسألها، لماذا حصل ذلك ؟ 

أجابتــه أمــه: إن الكائنات الحية جميعًا خلقها هللا تحتاج للغذاء، فاإلنســان يتناول 
غذائــه مــن األطعمة المختلفة لينمو جســمه  ويكبر  بينما يعتمد النبات على نفســه 

في  إنتاج غذائه عن طريق عملية تسمى بالتركيب الضوئي.

والتركيــب الضوئــي هــو العمليــة التي تقــوم بهــا الصانعات الخضراء باســتخدام 



4849

الضوء والماء وغاز ثاني أوكســيد الكربون لتركيب الغذاء للنبات، وعندما ينقص 
أي مــن هــذه العناصــر يعجــز النبــات عن تركيــب غذائه ويذبل ويــذوي كما يحدث 

عندما يجوع اإلنسان.

فالنبــات لــه حاجــات أساســية ال يمكنه الحياة بدونهــا وال يســتطيع تركيب غذائه 
عند نقصانها وهي: 

المــاء: ضــرورة قصوى ليصنــع النبات غذائه ، وعند نقــص الماء تجف أوراق 
النبات ويموت.

الهــواء: يجــب أن يحصــل النبــات على ثاني أوكســيد الكربون ليقــوم بعملية 
التركيب الضوئي وهذا الغاز هو من مكونات الهواء .

الضوء: يجب أن تسقط أشعة الشمس على أوراق النباتات الخضراء لتمكن 
من تصنيع غذائها والنمو.

التربــة: يلــزم النبــات عناصــر أخرى مكملــة كالملح واألزوت واألســمدة لتنمو 
وتحصل على هذه العناصر من التربة.

وعلــى هــذا يجــب علينــا العنايــة بالنباتــات وعــدم وضــع النباتــات داخــل الغــرف 
لفترات طويلة، بل تعريضها ألشــعة الشــمس كل حين كما يجب ســقايتها بانتظام 

واالهتمام بسمادها لتزويدها بما ينقصها من مواد لتكون يانعة نضرة



القطع البالستيكية للمشروع
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القطع اإللكترونية

2x 15x9 Brick 

2x

2x

15x3 Brick 3x

5x3 Brick3x

Medium Frame3x

L Adapter4x

Small Shaft2x

2x Large Frame

Servo Top1x Small Frame1x

 5x1 Brick3x

Angle Brick2x

Half Bash2x

Full Bash2x

Outputs

SE
RV

O
 

M
O

TO
R 

SERVO

1x

Servo Holder1x
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في هذا المشروع يتعلم الطالب طريقة صناعة نظام أوتوماتيكي لري النباتات في أوقات 
محدده دون الحاجة إلى التدخل البشري.

) ساقي النباتات(

المشروع النهائي ) ساقي النباتات(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

5657

SE
RV

O
 

M
O

TO
R 

SERVO

)Servo( محرك سيرفو

وهو محرك خاص للحركة بزاوية معينة تتدرج من 90 إلى90- أي ما يعادل 180 درجة.



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 
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هي خاصية للتحكم المباشــر بالمخرجات تمكن المســتخدم 
مــن مشــاهدة التغيــرات بشــكل مباشــر، وتســتخدم لتحديد 

القيم المناسبة للمخرجات في البرمجة.

1 ..)Live Control(   من يمين الشاشة اضغط على

اختــر نــوع المخرجات المراد قياســها عن طريق وضع . 2
عالمــة )✓( أمــام رقم المنفذ، ثم اختر نوع المستشــعر 
من القائمة المنســدلة وحدد خصائصه من االختيارات 

التي ستظهر لك في األسفل.

لتشــاهد . 3 الشاشــة  أســفل   )Start( زر  علــى  اضغــط 
ومشــاهدة  القيــم  تغييــر  اآلن  يمكنــك  التغييــرات، 

التغيرات بشكل مباشر في مشروعك.

)Live Control( خاصية



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

5859

هل تعلم!

هل يمكنك تطوير المشروع ليروي نباتين بأوقات مختلفة؟. 1
هل يمكنك استعمال المؤقت في مشاريع أخرى؟. 2

عرف التركيب الضوئي؟. 1
عدد حاجات النبات األساسية؟. 2

يطلــق النبات غاز األوكســجين نتيجة لعمليــة التركيب الضوئي وبذلك 
يساهم النبات بتنقية الهواء،لذلك تسمى الحدائق رئة المدينة.



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل، كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها سابًقا.

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

5859



تحتوي السلسلة
على الكتب التالية

سلسلة االبتكار العلمي لألطفال ..
هي سلسلة قصصيه تحيك مغامرات املبتكرين الصغار والتحديات التي تواجههم يف حياتهم اليومية.  تهدف 

ِبطُرق سهلة وممتعة. يحتوي كل  الحياتية املختلفة  العلوم  الناشئة مبادئ  السلسلة إىل تعليم األجيال  هذه 

كتاب عىل  4 مشاريع علمية تكنولوجيه لألطفال تحتوي عىل برمجه وتوصيالت إلكرتونيه وتركيبات ميكانيكيه.

مشاريعالمهارات المستفادة
 إلكترونية

برمجة 
 المشاريع

ــل ـّ حـ
 المشكالت

مشاريع
 ميكانيكية

العدد األول : االبتكارات من حولنا

مغامرات
 المبتكرين الصغار

مغامرات
 المبتكرين الصغار

 تصنع الحل وترتــــــــــاح!

ســـاره
الطبعة األوىل  2019 

أحد برامج أكادميية الصّناع 

ممتبع
الخط
فكرة .. عربة لنقل 

األدوات بني الغرف، هي 

ممكنة فعالً؟ 

العدد الثالث: االبتكار هو مستقبيل

مغامرات
 المبتكرين الصغار

مغامرات
 المبتكرين الصغار

E يصنع صيوان للروبوت 

خالد

الطبعة األوىل  2019 

أحد برامج أكادميية الصّناع 

ابتكر دراجة ذكية للطفل 
الصغري!

وأيًضا ..


