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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

جزء غضروفي يظهر خارج الرأس يعمل على تجميع الموجات الصوتية وإدخالها إلى أجزاء األذن الداخليةصيوان األذن1

عدد الضغوط والتخلخالت التي ينتجها الجسم المهتز نتيجة مرور الصوت خالله.الموجات الصوتية2

عدد الموجات التي تحدث خالل الثانية الواحدة.تردد الصوت3

جهاز يقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى موجات كهربائية.مستشعر الصوت4

كيف تعمل األذن؟ 

ذهب جاسم في رحلة سياحية مع عائلته إلى اليابان، وفي إحدى الحدائق  وبينما 
كان جاسم يتمشى في الممرات مع والده، شاهد كلبًا صغيرًا برفقة رجل كبير في 
الســن ، فــي حيــن كان الرجــل يمســك بيــده صفــارة صغيــرة، ومن حين آلخــر، كان 
الرجل يمســك الصفارة و يضعها في فمه، و لكن جاســم لم يكن يســمع أي صوت ، 
فقط كان يرى الكلب الصغير يهرول مسرعًا نحو صاحبه كلما وضع  الصفارة على 
فمــه، تســاءل جاســم: كيف يهــرول الكلب الصغيــر إلى صاحبه رغــم أن الصفارة ال 
تصــدر صوًتــا؟ أجاب الوالد: بل هنــاك صوٌت يصدر من الصفارة، ولكنها صفارة من 
نوع خاص مخصصة للحيوانات ، تصدر صوتًا بتردد معين ال يمكن  لألذن البشرية 

سماعه،  فما هو الصوت؟ وكيف تعمل األذن؟

 يميز اإلنسان األصوات عن طريق األذن ، و تتكون من جزء داخلي وآخر خارجي، 
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يبــدأ الخارجــي منهــا بجزء غضروفي يظهر خارج الرأس يطلق عليه اســم "صيــوان األذن" حيث يعمل على تجميع الموجات الصوتية وإدخالها إلى أجزاء 
األذن الداخلية، أما الجزء الداخلي منها  فهو عظمى وينتهي بغشاء يسمى بطبلة األذن ، وتمر الموجات خالل هذه قناة لتفتح على طبلة األذن الداخلية.

والصــوت مؤثــر خارجــي يؤثــر علــى األذن فيســبب اإلحســاس بالســمع،  ينتقل في األوســاط الصلبة والســائلة والغازية ولكنــه ال ينتقل في الفــراغ، ويكون 
انتشاره بسرعات مختلفة، حيث أنه ينتشر بسرعة أكبر في األوساط الصلبة ثم السائلة، وتكون سرعته في األوساط الغازية أقل ما يكون.  

وينتقــل الصــوت علــى شــكل موجــات تســمى بالموجــات الصوتّيــة، التي تنتــج من اهتزاز الجســم مكوًنا عــدد من الضغوطــات والتخلخالت، فــإذا تباعدت 
الموجات عن بعضها نتج صوت غليظ مثل صوت الرجل، وإن اقتربت صار الصوت رفيًعا مثل صوت المرأة، ويطلق على عدد الموجات التي تحدث خالل 

الثانية الواحدة بتردد الصوت ووحدته الهيرتز. 

 تؤثر في شــدة الصوت عدة عوامل من أهمها المســافة بين مصدر الصوت والمســتقبل، وتتناســب عكســًا مع الشــدة ، كذلك كثافة الوســط الناقل للصوت و 
تتناســب طردًا مع الشــدة ،  أيضًا مســاحة الســطح المهتز تؤثر طردًا في شــدة الصوت ، وتوجد أجهزة خاصة لقياس شــدة الصوت والتي تعطي قيم معينة 
تكون واحدتها "الديســيبل" وتكون درجة الســمع الطبيعية عند اإلنســان 35 ديســيبل وإن االســتماع ألصوات شــدتها 90 ديســيبل وما فوق لفترات طويلة 

يسبب ضررًا لإلذن وقد يؤدي إلى الصمم.



القطع البالستيكية للمشروع
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القطع البالستيكية للمشروع

1x 15x9 Brick
L Adapter2x

1x

القطع اإللكترونية

5x3 Brick2x

Large Gear1x

15x3 Brick2x

Outputs1x
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فــي هــذا المشــروع يتعلم الطالــب أثر الصيوان في تضخيم الصوت وأثــر اتجاه الصيوان في 
درجة الصوت.

) صفارة اإلنذار(

المشروع النهائي ) صفارة اإلنذار(
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التوصيالت اإللكترونية

1617

)Servo( محرك سيرفو

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

هــو آلة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية لطاقــة حركية 
دورانية إلنجاز أعمال معينة.

)DC Motor( محرك التيار المستمر



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 

1617

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 ..

1819

هل تعلم!

18

كيف ينتقل الصوت ؟. 1
ما هي وحدة قياس الصوت ؟. 2
 ما هي العوامل التي تؤثر في شدة الصوت ؟. 3

جرب إضافة صيوان لمستشعر  الصوت، ماذا تالحظ؟. 1
كيف يتحدث رواد الفضاء دون وجود الهواء؟. 2

أن ســرعة الصــوت فــي الهــواء تســاوي 340 م/ ث .وأن اإلنســان عرضــة 
للتلــوث الســمعي أو الضوضــاء الناجمــة عن األصــوات العالية والشــديدة، 
وقــد تضــر بــه ضررًا شــديدًا؛ لذلك يجب على اإلنســان الحفــاظ على نعمة 

السمع ويشكر هللا تعالى عليها.  



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

181919



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

2021

مهارة
تحمل المسؤولية

مهارة
البرمجة

مهارة
التركيز واالنتباه

مهارة
فرق العمل

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبتكاري

20

أن يتعرف المتعلم على المكنسة الذكية 

أن يشجع المتعلم على تجربة ابتكارات مختلفة

أن يجرب المتعلم دمج اكثر من خبرة سابقة البتكار مشاريع جديدة

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة مستشعر حافة الطاولة

المسار اآلمن ..
للحماية في المخاطر!

2



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

202121
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هي مكنسة صغيرة تقوم بتنظيف األرض آلًيا دون تدخل اإلنسان، وذلك عن طريق مستشعرات خاصة تقوم بتحديد المكنسة الذكية1
ما حولها بدقة بزاوية 360 درجة.

هي أشعة كهرومغناطيسية ذات تردد وال ُترى بالعين المجرد.األشعة تحت الحمراء 2

هو آلة قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلًفا.اإلنسان اآللي3

المكنسة الذكية

فــي ســعي اإلنســان الدائــم لإلبــداع واالبتــكار، خصــص جــزءًا كبيــرًا مــن مجهوده 
التقنــي فــي تصميــم آالت لتخفــف عنه أعباء المنزل  وتشــعره بالراحــة والرفاهية، 
وبلغت هذه االبتكارات ذروتها مع مطلع القرن العشرين مع ظهور اآلالت الكهربائية 
المنزليــة التــي تقــوم بمعظــم األعمــال من تنظيف وتكييف وتســلية، إلــى أن تطور 

األمر مع اختراع اإلنسان اآللي )الروبوت( الذي يصمم ألداء وظائف متعددة.

فبعــد ظهــور )الروبــوت الطبــاخ( الــذي يقــوم بإعــداد بعــض األطعمــة الخفيفــة في 
المطبــخ آليــًا، ثــم ظهــور الروبــوت النــادل الــذي يقــوم بتوصيــل القهــوة وتقديمهــا 
للضيوف، ظهرت في الوقت الحال المكنسة الذكية، التي تقوم بتنظيف األرضيات 

حتى بدون تدخل اإلنسان، وتعمل وفق مبدأ الروبوت إلى حد ما.
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والمكنسة الذكية هي مكنسة صغيرة توضع على األرض  وتقوم بتنظيفها آليًا وذلك عن طريق استخدام برنامج خاص يقوم بإرسال إشارات إلى المكنسة 
دون تدخــل مــن اإلنســان، حيــث تقــوم مستشــعرات المكنســة بتحديد ما حولها بدقة، والكشــف عن األثــاث  واألبواب والجدران بزاويــة 360 درجة لتعمل 
أوتوماتيكيًا دون أن تصطدم أو تقع، ودون أن تترك ركنًا أو حافة بال تنظيف، كما أنها تعمل على كافة أنواع األرضيات، وتعتمد تقنية )استشــعار الحافة( 

التي تعتمد على الليزر بشكل أساسي، ولها تطبيقات في مجال العلوم والصناعة والنقل.

وعندمــا تنتهــي  المكنســة الذكيــة مــن التنظيــف، أو إذا احتاجــت إلى شــحن بطاريتها ، فإنها تذهب إلى مكان الشــاحن وتصل نفســها به حتــى موعد المهمة 
التالية، والذي يمكن تحديده مسبقًا أو ضبط مواعيد خاصة لعمل المكنسة حسب جدول محدد لها بشكل مسبق.

بعض تلك المكانس مزود بكاميرا ، والبعض اآلخر يعمل باألشعة تحت الحمراء ، وتم تطوير هذه الفكرة لصناعة الممسحة الذكية، والتي تم تزويدها بالماء 
لتتمكن من أداء هذه المهمة. وتعتبر هذه األجهزة ضمن تقنية المنزل الذكي، والذي يعتمد بشــكل أساســي على جدولة المهام اليومية بشــكل آلي والتحكم 

بها عن طريق برامج خاصة بهذه األجهزة المختلفة.



القطع البالستيكية للمشروع

2425

Outputs2x
IR Inputs1x

القطع اإللكترونية

5x1 Brick2x5x3 Brick4x

2x 15x9 Brick

2x Wheel

Full Bush2x
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في هذا المشــروع يتعلم الطالب المستشــعرات والمحركات وأهميتها في األنظمة 
اإللكترونية وكيفيه صناعة سيارة صغيره تحمي الراكب عن طريق استشعار الحافة.

) مستشعر الحافة(

المشروع النهائي ) مستشعر الحافة(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

2829

هــي موجــات من الطاقــة الكهرومغناطيســية التي تتنقل 
عبر الضوء، نحس بها كلما شــعرنا بحرارة على أجســامنا. 
يتكون مستشعر األشعة تحت الحمراء من جزأين و هما 

باعث و مستقبل لألشعة تحت الحمراء

)IR( مستشعر األشعة تحت الحمراء

هــو آلة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية لطاقــة حركية 
دورانية إلنجاز أعمال معينة.

)DC Motor( محرك التيار المستمر



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  )PC Control( التحكم المباشر



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

3031

هل تعلم!

جرب ابتكار مشاريع جديدة باستخدام فكرة مستشعر حافة الطاولة ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

ما هو الروبوت ؟ و هل هو مجرد إنسان آلي فقط ؟. 1
كيف تعمل المكنسة الذكية ؟. 2
هل يمكن االستغناء عن عمل اإلنسان اليدوي مع تطور التقنية ؟ ولماذا ؟. 3

أن أول آلــة يمكــن اعتبارهــا »روبوتــًا« هــي آلــة »نافــورة الطــاووس« التي 
اخترعها العالم العربي »الجزري« و هي آلة بسيطة لغسل األيدي و تقديم 

المنشفة آليًا!



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:

3233

أن يتعرف المتعلم على بعض االبتكارات الحديثة في المجال البحري

أن يشجع المتعلم على تجربة ابتكارات مختلفة 

أن يجرب المتعلم دمج اكثر من خبرة سابقة البتكار مشاريع جديدة 

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة صنارة آلية

الصنارة الذكّية ..
مريحة وتصطاد الكثيــــــر!

3

مهارة
اتخاذ القرار

مهارة
االختراع

مهارة
البرمجة

مهارة
التركيز واالنتباه

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبداعي

32



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

323333
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ابتكارات بحرية

منــذ بدايــة البشــرية، لــم يكتفي اإلنســان بمــا تحتويه اليابســة من خيــرات وتلبية 
احتياجاتــه منهــا فقــط، بــل تّطلــع أيضــًا إلى البحر ليــس كمكان جميل لالســتجمام 
واالســتمتاع فحســب،  بــل إلــى مــا فيــه مــن كنوز وثــروات أيضــًا، وهكــذا كان البد 
له من اكتشــاف واختراع األدوات الالزمة التي تســاعده الســتغالل البحر بالشــكل 

أمثل.

فــكان الــزورق أحــد أول اختراعاتــه ليصــل إلــى عــرض البحــر ووصــل إلــى الجــزر 
البعيدة، ثم طور أساليبًا للصيد فاستخدم الشباك أوالً، بعدها طور الزورق ليصبح 
أداة للصيــد فضــالً عــن كونــه وســيلة للتنقــل في البحر، ولــم يكتف اإلنســاُن بذلك، 
فطمــع باكتشــاف أعمــاق البحــار وكان لزاًمــا عليه أن يبتكر معــدات آمنة ُتمكنه من 
البقــاء تحــت المــاء ألطــول وقــت ممكــن،  فاخترع بدلــة الغوص التــي تطورت مع 
تطــور التكنولوجيــا وزودت بمعــدات حديثة،  وجعلت الغــوص والتكيف مع البيئة 
المائية ممكنًا و آمنًا حيث تقي تلك البدلة جسم  اإلنسان من برودة المياه وتعزله 

المفهوم العلميالمصطلح العلميم

أّي مساحة من األرض تحيط بها المياه من جميع الجهاتالجزيرة1

هي مركبة مزودة باليات معينة للتنفس والمراقبة تحت الماءالغواصة2

هي صنارة مزودة بأجهزة استشعار موزعة علي الصنارة اللتقاط الهزات المفاجئة الصنارة الذكية3

الّطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد و ال تنفذالطاقة المتجددة 4

الطاقة التي تنفذ عند استخدامها، إذ تكون ذات كميات محدودة المصدرالطاقة الغير متجددة5
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عــن االحتــكاك مــع كائنــات البحــر أو الشــعب المرجانية،  كذلك اختــرع مركبة تســاعده للتجول في 
األعمــاق تســمى الغواصــة، وهــي مركبة مزودة بآليات معينــة للتنفس و المراقبة و لها اســتعماالت 

متعددة.

ونظرًا الزدياد أعداد البشر وزيادة طلبه على األسماك للحصول على الغذاء من البحر، كان البد من 
تطويــر وســيلة أكثــر فعالية فــي الصيد وهي )الصنــارة الذكية(، وتتميز هذه الصنــارة بأنها مزودة 
بأجهــزة استشــعار موزعــة فــي مناطــق مختلفة مــن الصنارة،  تقــوم بالتقاط عشــرات القراءات كل 
ثانية، كالهزات المفاجئة التي تدل على  وجود أسماك في المياه القريبة منها، فتنبه صاحبها خالل 
ثــوان عــن طريــق إرســال تنبيه على الهاتف الذكــي من خالل تطبيق خاص بالصنــارة، وتعتمد هذه 
التقنية على وجود شــريحة بلوتوث مدمجة في الصنارة تقوم بإرســال هذه اإلشــارات إلى الهاتف 
الذكي،  وبذلك تقوم هذه الصنارة باختصار الجهد والوقت الذي يخسره الصيد بال نتيجة. وتتأقلم 
هــذه الصنــارة مــع كافة الظروف فهي تتحدى الظروف الطبيعية المختلفة وتتماســك حتى بوجود 

العواصف واألمواج القوية.

وحديثــًا فــي إمارة دبي، تّم ابتكار الســيارة البرمائية للمســاعدة في العمــل الجمركي،  وهي عبارة 
عــن مركبــة صديقــة للبيئة مزودة بعشــرة أجهزة تفتيش متطورة، تعمل جميعها بالطاقة الشمســية 
علــى مــدار الســاعة، ومــزودة بأحدث التقنيــات العالمية، وذلك الكتشــاف األخطــاء والمخاطر التي 
تحــدث عنــد نقل البضائع القادمة من البواخر والتي تســاعد المفتشــين علــى الموانئ باإلضافة إلى 
اختراعهــم الغواصــة الجمركيــة الجديــدة التــي بــدأ تطبيقها فــي بعــض المراكز الســاحلية لمراقبة 

وتفتيش أسفل السفن وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإضاءة تناسب التصوير في األعماق.

كذلــك يتــم العمــل حاليــَا لالســتفادة من عــرض البحر إلقامة مــراوح تعمل بالريــاح ، وتعتبر مصدرًا 
للطاقة المتجددة والنظيفة بدالً من مصادر الطاقة التقليدية القابلة للنضوب والزوال. 



القطع البالستيكية للمشروع
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15x3 Brick 4x

L Adapter3x Full Bush1x

 5x1 Brick2x

4x Large Frame

Outputs1x InputsIR 1x

القطع اإللكترونية

Large Gear2x Medium Gear2x

Medium Frame1x
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في هذا المشروع يتعلم الطالب كيفيه تطوير الصنارة التقليدية لتكون ذكيه 
وتساعده في حالة عدم االنتباه لوجود سمكه عالقه.

) الصنارة الذكّية (

المشروع النهائي ) الصنارة الذكية(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

4041

IR

هــو آلة تقوم بتحويل الطاقــة الكهربائية لطاقة حركية 
دورانية إلنجاز أعمال معينة.

)DC Motor( محرك التيار المستمر

هــي موجــات من الطاقــة الكهرومغناطيســية التي تتنقل 
عبر الضوء. يتكون مستشــعر األشــعة تحت الحمراء من 

جزأين و هما باعث ومستقبل لألشعة تحت الحمراء

)IR( مستشعر األشعة تحت الحمراء



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 ..

4243

هل تعلم!

ماذا استفدت من مقالة هذا الدرس؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

لماذا يجب على اإلنسان ان يطور أساليبه في االستفادة من البحر ؟. 1
كيف تعمل الصنارة الذكية ؟. 2
ماهي السيارة البرمائية ؟. 3

أن أول غواصــة صممــت فــي عــام 1620 علــى يــد الهولنــدي »الكولونيــل 
دريبل« حيث صمم غواصة صغيرة لها 12 مجداف غاصت في نهر التايمز 

على عمق 4.5 - 3.5 متر وسارت 15 ساعة .



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

4243



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:
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مهارة
االختراع

مهارة
تحمل المسؤولية

مهارة
البرمجة

مهارة
التخطيط

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبداعي

44

أن يتعرف المتعلم على أسباب الهزات األرضية

أن يفهم المتعلم خطورة الهزات األرضية على اإلنسان

أن يتعرف المتعلم على مقياس رختر

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة جهاز رختر بسيط

الزلزال ..
درس مفزع!

4



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

444545
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كيف يحدث الزلزال ؟ 

فــي عــام 2004 ، وبينمــا كان الســياح يســتمتعون بالهــواء العليــل ونســائم البحر، 
ارتفعــت أمــواج البحــر فجــأة و غمــرت عددًا من المــدن و القرى في عــدة دول في 

شرق قارة آسيا، مسببة دمارًا شامالً وكوارث بشرية وبيئية.

احتار العلماء في تفسير سبب ذلك في البداية، إال أنهم سرعان ما حددوا أن تلك 
الكارثــة كانــت زلــزاالً قوي الشــدة يســمى )تســونامي( إّن الزالزل تعّد مــن الظواهر 
الطبيعّية التي تسبب الكثير من الرعب لإلنسان، حيث كان االعتقاد قديمًا بصالبة 
الكرة األرضية واســتقرار حالها ، إالّ أّن حدوث الهّزات األرضّية والزالزل قد بينت 

أن كّل هذه االعتقادات كانت خاطئة! 

إن الزلــزال هــو نتيجــة اهتــزاز يحــدث فــي القشــرة األرضّيــة ، وقــد يكــون له عدة 
أســباب ، فمنهــا مــا يكون نتيجة النفجار بــركان ، أو ربما الصطدام أحد النيازك في 
األرض ، ونجــد بعــض الــزالزل تحدث نتيجة ردم إحــدى المناجم في باطن األرض 
، فنجــد أّن لهــا أســباب عديــدة ولكــن غالبــًا تكون نتيجــة لحركة فــي صفائح الكرة 

المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هي ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة اهتزاز في القشرة األرضيةالزلزال1

هي الطبقة التي تشكل سطح األرض الخارجي وتتألف من صفائح عديدةالقشرة األرضية 2

مقياس عددي يستخدم لوصف قوة الزالزلمقياس ريختر 3

كسر في صخور القشرة األرضية يعقبه حركة إلحدى الكتل المكسورة بالنسبة لألخرىالصدوع 4
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األرضّية ، وقد شــرح العلماء بطرق مبّســطة  كيفّية حدوث الزالزل في الكرة األرضّية ، وأيضًا تحّدثوا 
عن أسباب حدوثها ، حيث فّسر بعضهم بنظرّيات متعددة.

مــن المعــروف أن القشــرة األرضّيــة هــي التي تشــّكل ســطح األرض الخارجــي، وهي تتأّلــف من صفائح 
عديــدة، حيــث تكــون منزلقــة على ما يعرف بـ الطبقــة التحتّية الزيتّية ، فبالتالــي يحّدث عند المناطق 

التي يتّم فيها التقاء الصفائح هذه حاالت ثالثة ،وهي: 

إما أن تتعّرض القشّرة األرضّية إلى انشطار لتتباعد إلى صفيحتين
أن تتعّرض القشرة األرضّية إلى تدافع صفيحتان باتجاه بعضهما البعض

أن تتعّرض القشرة األرضّية إلى انزالق إحّدى الصفيحات فتصبح فوق صفيحة أخرى

إّن حدوث هذه الحاالت الثالثة قد يؤّدي إلى تشّقق في القشرة األرضّية وتكون الكتل الصخرّية حول 
هذه الشقوق ، وهي ما تعرف بـ )الصدوع(فيكون حدوث الزالزل في هذه المنطقة ، أي منطقة الصدوع 

، أكثر بالنسبة لمناطق أخرى. 

إّن الكتل الصخرية التي تتشّكل حول الصدوع ، غالبًا ما تؤّثر على بعضها نتيجة الضغط الشديد الذي 
تحدثــه ، ممــا يــؤّدي إلــى االحتــكاك بينهــا ، ويكون نتيجة لهذا االحتــكاك الكبير ، أّن تنحصــر هذه الكتل 
فيمــا بينهــا، فيــؤّدي هــذا الضغــط إلى دفــع الصفائح للصخور ، فيــؤّدي كل ذلك إلى خلــق وإثارة الطاقة 
الكامنــة التــي توّلــد الحركــة، فتحدث الزالزل، والتــي تتفاوت قوتها من مكان إلى آخــر، و هناك مقياس 
يســمى )ريختــر( تقــاس بــه قوة الــزالزل، وكلمــا كان الرقم على المقياس أقــوى كلما كان الزلــزال مدمرًا 

أكثر ، فمثالً:
الزلزال بقوة 1 إلى 3 هو زلزال ضعيف قد ال يشعر به اإلنسان

الزلزال بقوة 4 إلى 6 هوة زلزال متوســط الشــدة و يحدث بعض التأثير الزلزال بقوة 7 إلى 
9 هو زلزال مدمر يتسبب بهدم المدن والقرى، والكثير من الضحايا.



القطع البالستيكية للمشروع
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Outputs1x POT Inputs1x

Brick 5x15x

L Adapter5x 5x3 Brick3x

2x 15x9 Brick

Full Bush1x

1x Wheel

Medium Gear1x

Small Gear1x

Large Gear2x

1x Large Frame

Small Shaft1x

Half Bash1x

15x3 Brick1x

القطع اإللكترونية
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في هذا المشروع يتعلم الطالب عن الهزات األرضية وتأثيرها وعمل جهاز محاكاة 
للزلزال لإلحساس بخطورتها.

) مقياس رختر(

المشروع النهائي ) مقياس رختر(
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12

3

4

5

خطوات العمل



5051

7

8

9

10

6



5253

11

12

13

14

15



5253

17

18

19

20

16



5455

2122

23

24

25

26



5455

2728

29

30

31

32



التوصيالت اإللكترونية
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محرك التيار المستمر

هــو آلــة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية 
أعمــال  إلنجــاز  دورانيــة  حركيــة  لطاقــة 

معينة.

الشاشة الكريستالية

تســتخدم  اللــون  أحاديــة  شاشــة  هــي 
تكــون  مــا  )غالًبــا  نصيــة  رســائل  لعــرض 
باللغــة اإلنجليزيــة( ويختلف عدد األحرف 

المتاحة حسب الشاشة المستخدمة.

مقاومة متغيرة

تغييــر  مــن  المســتخدم  ُتمّكــن  وحــدة 
مقاومتها عن طريق لّف العمود العلوي لها



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 
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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 ..
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هل تعلم!

استعمل جهازك وسجل القراءات، ماذا تالحظ ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

ما هو الزلزال ؟. 1
كيف تحدث الزالزل ؟. 2
كيف تحمي نفسك عند حدوث الزلزال ؟ . 3

أقــوى زلــزال في تاريخ البشــرية المدون بحســب الشــدة وحســب مقياس 
ريختــر هــو زلــزال تشــيلي الذي حدث في الثاني و العشــرين مــن أيار عام 

1960 ، و سجل 9.5 درجة على مقياس ريختر.



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 ..


