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اﻟﻤﺼﻌﺪ
ﻫﻞ ﻓﻜﺮت ﻳﻮ ًﻣﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻋﻤﻞ اﳌﺼﻌﺪ؟ ..ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ

ﻟﻨﺼﻨﻊ واﺣﺪً ا

ﻓﻜﺮة  ..ﻤﻧﻮذج ﻣﴩوع
ﻟﺪرس اﻟﻌﻠﻮم ،ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ؟
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ال يجوز إعادة طباعة أو نقل أو ترجمة أي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي من الناشر.
طبع في الكويت عن طريق شركة Creative Bits Solution
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Serial UART
ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻤﻀﻲء
ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻟﻮان

اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

RGB4

RGB2
RGB3

RGB1

اﻟﻤﺪﺧﻼت

اﻟﻄﻨﺎن
اﻟﻤﺤﺮك اﻷﻳﻤﻦ

اﻟﻤﺤﺮك
اﻷﻳﺴﺮ

3R3

ﻣﻔﺘﺎح اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼﺛﻲ
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E

Bot

PRO

USB
ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

وحدة وبرنامج EBot
( )Ebotهي وحدة تحكم مصغرة ( )Microcontroller Unitوهي 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 Bitsفي الكويت.

األجهزة الحاسوبية

Windows

Mac

Linux

األجهزة الذكية

OSx

Andriod
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عمى األلوان ..
الذي كان سبب المشكلة!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على كيفية ظهور قوس المطر

2

أن يتعرف المتعلم على الطيف المرئي والطول الموجي له

3

أن يتعرف المتعلم على مستشعر األلوان وعلى طريقة برمجته

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة جهاز مستشعر األلوان

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع

6

ﻣﻬﺎرة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺗﺼﺎل

ﻣﻬﺎرة
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

قوس المطر

2

الطيف المرئي

هو الجزء الذي تستطيع العين البشرية تمييزه من الطيف الكهرومغناطيسي

3

الطول الموجي

هو المسافة التي تفصل بين الوحدات الموجية المتماثلة المتشابهة

4

األشعة فوق
البنفسجية

هو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكســار وتحلل ضوء الشــمس خالل قطرة ماء المطر إلى ســبعة ألوان تظهر
على شكل قوس في السماء

هي موجة كهرومغناطيسية ذات طول موجي أقصر من الضوء المرئي

ماهي ألوان الطيف ؟
كان أحمــد فــي المدرســة فــي حصــة العلــوم  ،عندمــا نظــر مــن شــباك الفصــل ليرى
مجموعــة جميلــة مــن األلوان في الســماء  ،منتظمة على شــكل قــوس بين الغيوم،
ســأل أحمــد أســتاذ العلــوم قائــا :كثيــرة هــي األلعــاب والصــور التــي تحتــوي على

ً
ألوانا
ألوان في السماء! أجاب األستاذ :هذه ليست
األلوان  ،لكني لم أر في حياتي
ٌ
عشوائية تظهر في السماء يا أحمد ،إنها عبارة عن قوس منتظم من األلوان يطلق
عليها اسم قوس المطر ،وسأعرفكم اآلن ما هو هذا القوس اللوني الجميل و كيف
يتشكل ،وما عالقته بترددات الضوء التي يمكن للعين البشرية رؤيتها.
فيزيائية تحدث
فــي البدايــة ،يجــب أن نعرف أن قوس المطر هو ظاهــرة طبيعية
ّ
عند ســقوط المطر في يوم مشــمس ،فتنكســر أشعة الشــمس البيضاء داخل قطرة
المطــر ويتحلــل لونهــا األبيض إلــى ألوانه الســبعة المكونة له ،ويكــون ظهوره على
شكل قوس أو بشكل نصف دائري ،ومنها أخذ اسمه.
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ﻣﱰ

ﻣﱰ

ﺳﻢ

ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ﺳﻢ

اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ

ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ

اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء

أﺷﻌﺔ  Xاﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

أﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

اﻟﻄﻴﻒ اﳌﺮﻲﺋ
ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ

ولما كان الضوء األبيض ناتج من امتزاج جميع ألوان الطيف المرئي ،فسيتحلل إلى األلوان
المكونة له عند انكساره داخل قطرة الماء ،وهي سبعة ألوان ،تبدأ باللون األحمر وتتدرج إلى
البرتقالــي ،فاألصفــر ،فاألخضــر ،فاألزرق ،فــاألزرق الداكن(نيلي) ،وينتهي باللون البنفســجي،
وهذه األلوان تشكل ما يسمى بالطيف المرئي.
ويعتبــر الطيــف المرئــي الجــزء الــذي تســتطيع العيــن البشــرية تمييــزه مــن الطيــف
الكهرومغناطيسي حيث تتراوح أطواله الموجية في الهواء ما بين  380إلى  750نانومتر،
يبدأ باللون األحمر وينتهي باللون البنفسجي ،ويكون بينهما جميع تدرجات األلوان األخرى.
وتســتطيع العيــن البشــرية التمييــز بيــن األلــوان المختلفة عــن طريق طول موجتهــا ،وتكون
حساســية العيــن أكبــر مــا يمكن عند الطول الموجــي الذي يقع بين اللــون األخضر واللون
األصفــر ،فعندمــا يســقط الضــوء األبيض على جســم ما ،يمتص ذلك الجســم جميــع ترددات
الضوء األبيض ويعكس األشعة التي تعبِّر عن لون الجسم فتحدث الرؤية.
أمــا عندمــا يتجــاوز المــدى الموجــي اللــون األحمــر (األشــعة تحــت الحمــراء) أو اللــون
البنفسجي(األشعة فوق البنفسجية) ال يمكن للعين البشرية مشاهدة تلك األشعة.
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القطع البالستيكية للمشروع

15x9 Brick

15x3 Brick

1x

4x

5x3 Brick

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

Inputs
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1x

COLOR

3x

المشروع النهائي (كاشف األلوان)

( كاشف األلوان )
في هذا المشروع يتعلم الطالب عن مستشعر األلوان وكيفيه استخدامه و صناعه

جهاز يعطي تنبيهات صوتية معينة أللوان معينه.
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خطوات العمل

2

1

4
3

5
12

6

8
7

9
10
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التوصيالت اإللكترونية

مستشعر األلوان ()Color Sensor
هــو عنصــر يســتخدم لقيــاس شــدة األلــوان ،ويعتمــد

هــو جهــاز صوتــي ميكانيكــي يحــول الطاقــة الكهربائيــة

علــى قيــاس تــرددات الموجــات الضوئيــة المنعكســة من

إلــى طاقــة صوتيــة ويمكــن اســتخدام تذبذبــات التيــار

األجســام المختلفة عن طريق تســليط ضوء أبيض عليها

الكهربائية إلصدار نغمات صوتية مختلفة.

واســتخدام مستشــعرات تقــوم بقيــاس ثــاث تــرددات
منعكســه وهي األحمــر واألخضــر واألزرق( )RGBوالتي

COLOR

تشكل األلوان األساسية للشاشة الضوئية.
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الطنان ()Buzzer

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

خاصية ()Input Reading
هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة
بــه ،وتســتخدم لحصــر عمــل المستشــعرات فــي ظــروف
محــددة( قــرب أو بعد الجســم -مقدار محدد مــن اإلضاءة ..
إلخ).
1.1من يمين الشاشة اضغط على

(.)Input Reading

2.2اختر نوع المستشعر ( )Light Sensorمن ()Sensor
وحــدد رقــم المنفــذ المســتخدم ،ثــم اضغــط علــى
( )Debugوسجل القراءات في الظروف المختلفة.
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هل تعلم!
هــل تعلــم أن اإلغريــق هــم أول مــن حاول دراســة الضوء و كيفية تشــكل
قــوس قــزح  ،و لكــن العالــم المســلم «ابــن الهيثــم» كان أول مــن أســس
النظريــات حــول الضــوء  ،مثــل حالــة القمــر و قــوس قــزح  ،و ســاهمت
نظرياتها فيما بعد باختراع آلة التصوير الضوئي «الكاميرا»

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1ما هي الموجات اللونية التي ال تستطيع العين البشرية تمييزها ؟
2.2كم عدد ألوان الطيف ؟
3.3كيف تميز العين البشرية األلوان ؟

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1فكر في مشروع لالستفادة من تحلل األلوان ؟
2.2هل يمكنك تطوير المشروع ؟
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Art Work

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

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ
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2

مروحة ..

أتحكم بها عن بعد!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على بعض االبتكارات الحديثة وأنظمة التحكم عن بعد

2

أن يشجع المتعلم على تجربة ابتكارات مختلفة

3

أن يجرب المتعلم دمج اكثر من خبرة سابقة البتكار مشاريع جديدة

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة مروحة

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع
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ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻻﻧﺘﺒﺎه
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

Remote control

جهاز إلكتروني بسيط يُ مكننا من التحكم بمختلف األجهزة اإللكترونية عن بعد

2

الهاتف المتنقل

جهاز متنقل يقوم بتحويل اإلشارة الصوتية إلى شيفرة رمزية

3

األشعة تحت الحمراء

هي أشعة غير مرئية ال يمكن تمييزها بالعين البشرية

4

األمواج فوق الصوتية

هي أمواج صوتية ذات تردد عالي

أجهزة التحكم عن بعد
ً
أساليبا خاصة للتواصل فيما بينها ،حيث
طورت المجموعات البشرية عبر العصور
أصبح لكل مجموعة بشرية لغة ووسيلة اتصال خاصة بها يستطيع أفراد الجماعة
الواحــدة تمييــز مفرداتهــا وفهــم معانيهــا ،غير أن التطــور التقني الهائــل في مطلع

ً
طرقا
القــرن الماضــي وازديــاد دور اآلالت الحديثــة ،فــرض على اإلنســان أن يبتكر
ً
طرقا
فــي التواصــل مــع بني جنســه تقرب المســافات بينهم  ،بل أن اإلنســان طــور

ً
أيضا .
للتواصل مع اآلالت

لطالمــا تخيــل اإلنســان أن تتوفــر بيــن يديــه وســيلة للتواصل مع أخيــه أو صديقه
وهــو فــي مدينــة أخــرى دون الحاجــة لألســاك  ،وأن يتمكــن مــن التخاطب معهم
مباشــرة وبشــكل فــوري ،إال أن ذلــك لــم يتحقــق إال فــي عام  1972ومــا بعد  ،حيث
ظهــر "الهاتــف المتنقــل" ألول مرة بعد ذلك التاريخ ،والذي يقوم على مبدأ تحويل
اإلشارات الصوتية إلى شيفرة رمزية ،يتم فهمها من قبل محطة اإلرسال المركزية
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ً
نسبيا.
ومن ثم إعادة إرسالها إلى هاتف المستقبل فيفهمها كصوت بشري مميز ،وقد كانت الهواتف المتنقلة في البداية كبيرة الحجم وذات هوائي كبير
ً
حجما وذات شاشــات كبيرة ،ثم أضيفت لها العديد من المميزات
وفــي مطلــع األلفيــة الثانيــة ،ظهــرت تطورات كبيرة على أجهزة الهواتف المتنقلة ،فبدت أصغر
اإلضافية مثل خدمة الرسائل واأللعاب والعديد من البرامج المساعدة األخرى التي نعرفها اليوم.
أمــا جهــاز التحكــم عــن بعــد ،و الذي يعرف بالـــ " "Remote Controlفهو جهاز إلكتروني بســيط يُ مكننا من التحكم بمختلف األجهــزة اإللكترونية دون الحاجة
ً
السلكيا ،ويتم تفسيرها من قبل الجهاز
إلى وجود أسالك بين وحدة التحكم والجهاز المراد التحكم به ،ويتم ذلك عن طريق سلسلة مشفرة من البيانات تنقل
المستقبل لتنفيذ األمر المطلوب )مثل رفع الصوت في التلفاز أو إطفاء المكيف و غيرها)
وألجهزة التحكم عن بعد أنواع متعددة بحسب طريقة عملها ،فمنها ما يعمل بموجات الراديو ،وتتميز بإمكانية انتقال إشاراتها عبر األجسام والجدران  ،ومنها
ما يعمل باألمواج فوق الصوتية ،وقد ظهر هذا النوع من األجهزة في الثمانينات.
ً
انتشارا فهي أجهزة التحكم التي تعمل باألشعة تحت الحمراء ،وهي أشعة غير مرئية ال يمكن تمييزها بالعين البشرية المجردة ،يرسلها
أما أكثر أنواع األجهزة
عنصر ال "دايود" اإللكتروني الموجود في جهاز التحكم عن بعد .ويستخدم هذا النوع بكثرة في السماعات وأجهزة التحكم بالتلفاز وغيرها .
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القطع البالستيكية للمشروع

1x

1x

Medium Gear

15x9 Brick

1x
6x

2x

Large Gear

15x3 Brick

Large Frame

2x

5x1 Brick

6x

L Adapter

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

RGB

1x

1x

Outputs
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المشروع النهائي (مروحة)

( مروحة )
في هذا المشروع يتعلم الطالب صناعة جهاز منزلي مفيد عباره عن مروحة تحتوي
ً
السلكيا عن طريق البلوتوث.
على مصدر لإلنارة متعددة األلوان يتم التحكم به
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خطوات العمل
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3
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5

6

8

7

9
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11

التوصيالت اإللكترونية

الليد متعدد األلوان ( )RGB LED
هو ثنائي مشــع يحتوي على ثالث ألوان رئيســية األحمر،

هــو آلة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية لطاقــة حركية

األخضــر ،و األزرق و يعمــل علــى خلــط األلــوان و درجات

دورانية إلنجاز أعمال معينة.

إنارتها إلظهار درجات من ألوان الطيف المختلفة.

RGB
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محرك التيار المستمر ()DC Motor

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

خاصية ()Input Reading
هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة
بــه ،وتســتخدم لحصــر عمــل المستشــعرات فــي ظــروف
محــددة( قــرب أو بعد الجســم -مقدار محدد مــن اإلضاءة ..
إلخ).
1.1من يمين الشاشة اضغط على

(.)Input Reading

2.2اختر نوع المستشعر ( )Light Sensorمن ()Sensor
وحــدد رقــم المنفــذ المســتخدم ،ثــم اضغــط علــى
( )Debugوسجل القراءات في الظروف المختلفة.
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هل تعلم!
أول فكــرة لجهــاز تحكــم عــن بعــد ظهــرت فــي العــام  1898علــى يــد العالم
«نيكــوال تســا» و لكــن أول جهــاز تحكــم عــن بعــد للراديو بدأ فــي الظهور
في عام . 1939

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1ما أهمية الهواتف النقالة ؟
2.2كيف يعمل جهاز التحكم عن بعد ؟
3.3ما هي أهم مميزات الهواتف النقالة التي نعرفها اليوم ؟

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1جرب ابتكار مشاريع جديدة تستخدم أجهزة التحكم عن بعد ؟
2.2هل يمكنك تطوير المشروع ؟
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Art Work

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

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ
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3

مصعد ..
ُ

في أعلى الشجرة!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على فوائد البكرات

2

أن يتعرف المتعلم على أنواع البكرات

3

أن يتعرف المتعلم على نقطة االرتكاز

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة مجسم المصعد

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت
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ﻣﻬﺎرة
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

البكرة

هي عجلة محيطها مجوف تلتف حولها الحبال أو األسالك

2

الرافعة

هي ساق متينة تتأثر بعنصري القوة والمقاومة وتتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة االرتكاز

3

نقطة االرتكاز

ً
مركزا لحركة أو لحالة توازن
هي نقطة ثابتة تكون

ما فائدة البكرات؟
كل يوم كان أمجد يشــاهد مراحل بناء مستشــفى يتم بناءه على طريق المدرســة
وكان يــرى كيــف يتــم رفــع أكيــاس الرمــل والمعــدات الثقيلة من أســفل البنــاء إلى
أعاله بواسطة آلة كبيرة تسمى الرافعة ،ولكنه تساءل كيف تعمل هذه اآللة ومن
اخترع فكرتها ؟؟
عُ رفــت البكــرة منذ القدم وخاصة عند البابليين حيث اســتخدموها لرفع الحجارة
الكبيــرة واألحمــال الثقيلــة الالزمــة في عمليــات البناء ،كمــا عرفهــا الفراعنة الذين
استخدموها بشكل أساسي في بناء األهرامات .وأصبحت البكرة مع مرور الوقت
ً
ً
ً
وخاصة في أعمال البنــاء ،والبكرة عبارة آلة
أساســية فــي الكثيــر من األعمال
أداة
بســيطة تتكــون مــن عجلة محيطها مجــوف يلتف حولها الحبل أو الحزام ،تســمح
ً
ارتفاعا من إمكانية رفع اإلنسان لها بيديه ولها خاصية
برفع األوزان على علو أكثر

مميــزة أنهــا تقوم بتخفيف أو تخفيض القوى ،وبالتالي حمل أثقال أكبر وتخفيض
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الجهد المبذول من أجل رفع هذه األثقال.
ويتم استعمال البكرات وفق أنظمة وطرق متعددة:
البكرة المتحركة :و يكون للبكرة محور حرّ يمكن أن يتحرك في الفراغ.
البكرة الثابتة  :ويكون للبكرة محور ثابت مركز في مكانه ال يتحرك.
البكرة المعقدة :وهي تجمع بين النظامين الثابت و المتحرك.
ً
ً
ً
أفقيا إلى أماكن أخرى وهي الرافعة،
أساسا لرفع أو خفض المواد أو األشياء الثقيلة ونقلها
نوعا من اآلالت يستخدم
وكتطبيق عملي للبكرات ،اخترع اإلنسان

ٌ
ٌ
ٌ
مثبتة ،وأخرى متحركة
واحدة
بكرة
وهي عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى بنقطة "االرتكاز" وتؤثر عليها قوة ومقاومة ،وتضم على األقل
مربوطة بنفس الحبل.
وبمــا أن عمــل الرافعــة يرتبــط بثــاث عناصر هي القوة والمقاومة ومحور االرتكاز ّ ،
تم تصنيف الروافــع إلى ثالثة أنواع تختلف باختالف ترتيب مواضع هذه
العناصر ،وهي:
ً
انتشارا مثل األرجوحة ،المقص ،الميزان.
النوع األول :يكون فيه محور االرتكاز بين القوة والمقاومة وهذا أكثر األنواع
النوع الثاني :تكون فيه المقاومة بين القوة ومحور االرتكاز مثل فتاحة المياه الغازية وكسارة البندق.
النوع الثالث :تكون فيه القوة بين المقاومة ومحور االرتكاز مثل صنارة السمك وعصا الهوكي.
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القطع البالستيكية للمشروع

1x

Full Bush

1x

2x

Medium Gear

2x

Half Bash

Small Gear

2x

6x
2x

5x3 Brick

1x

Medium Frame

15x9 Brick

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

1x

Outputs

2x

Inputs
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المشروع النهائي ( مصعد متحرك)

( مصعد متحرك)
في هذا المشــروع يتعلم الطالب طريقة عمل المصاعد ودور البكرات فيها ،ثم يقوم
بصناعة مصعد بسيط لرفع األشياء.
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خطوات العمل
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9

التوصيالت اإللكترونية

زر الكبس ()Button

38

محرك التيار المستمر ()DC Motor

هــو عنصــر ميكانيكي يقــوم بإغــاق الدائــرة اإللكترونية

هــو آلة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية لطاقــة حركية

عند الضغط عليه.

دورانية إلنجاز أعمال معينة.

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

خاصية ()Live Control
هي خاصية للتحكم المباشــر بالمخرجات تمكن المســتخدم
مــن مشــاهدة التغيــرات بشــكل مباشــر ،وتســتخدم لتحديد
القيم المناسبة للمخرجات في البرمجة.
1.1من يمين الشاشة اضغط على

(.)Live Control

2.2اختــر نــوع المخرجات المراد قياســها عن طريق وضع
عالمــة (✓) أمــام رقم المنفذ ،ثم اختر نوع المستشــعر
من القائمة المنســدلة وحدد خصائصه من االختيارات
التي ستظهر لك في األسفل.
3.3اضغــط علــى زر ( )Startأســفل الشاشــة لتشــاهد
التغييــرات ،يمكنــك اآلن تغييــر القيــم ومشــاهدة
التغيرات بشكل مباشر في مشروعك.
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هل تعلم!
أول مــن أتــى علــى ذكــر الرافعــات ألول مــرة عــام  260قبل الميــاد ،كان
العالم اليوناني أرخميدس!

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
 1.1ماهي العناصر التي يرتبط بها عمل الرافعة ؟
2.2لماذا استعمل القدماء البكرات ؟
3.3ما هي طرق عمل البكرات ؟

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1هل تستطيع ابتكار مشاريع أخرى باستعمال البكرات ؟
2.2هل يمكنك تطوير المشروع ؟
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Art Work

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

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ
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4

العظام ..

مشروع مادة العلوم!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يميز المتعلم الفرق بين العظام والعضالت وفائدة كل منهما

2

أن يتعرف المتعلم على أهمية وعدد العظام

3

أن يتعرف المتعلم على محرك السيرفو وعلى طريقة برمجته

4

أن يصنع المتعلم مجسم الهداف

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻻﻧﺘﺒﺎه
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ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

العظام

2

العضالت

هي نسيج ليفي له القدرة على االنبساط واالنقباض وهو مسؤول عن حركة اإلنسان

3

المفصل

هو الجزء الذي يكون فيه التقاء عظمتين يحتوي سائل لتسهيل حركة اإلنسان

4

محرك السيرفو

هي الجهاز الهيكلي في جسم اإلنسان وهي التي تعطية شكلة وطوله

هو أحد أنواع المحركات وهو قابل للدوران بزاوية  180درجه

ما فائدة العظام ؟
فهــد طفــل موهــوب ،يمــارس الرياضــة بانتظام ،لكنه لــم يتبع إرشــادات المعلم في
حصة التربية البدنية ،فســقط أثناء لعبه بالكرة وكســر ســاقه! بقي فهد في سريره
شــهرين كاملين ،لم يســتطع خاللهما ممارســة الرياضة ،لكنه عاد وتمكن من الســير
ً
مجددا بعد أن تمكنت ساقه من إصالح نفسها! فكيف ذلك؟

العظام تكون الجهاز الهيكلي في جسم اإلنسان ،وهي المسؤولة على الشكل العام
للجســم ،ومــن نعــم هللا علــى اإلنســان أن العظــام تســتطيع إصالح نفســها بنفســها،
حيــث تســاعد العظــامُ الجســمَ علــى الحركــة وتمنحه شــكله ،وتحتوي علــى خاليا
تعمــل علــى إصــاح ما يصيب العظام من كســور مدى الحيــاة  ،حيث تقوم الخاليا
بانية العظام بإنتاج العظم الجديد  ،في حين تقوم الخاليا ناقضة العظم بتفكيك

ُ
العملية على نحو مستمر في أجسامنا!
العظام القديمة ،وتجري هذه
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يحتوي جسم اإلنسان  206عظمات ،و كل التقاء لعظمتين يسمى مفصالً ،والمفاصل أعضاء حساسة تحتوي على سوائل مهمتها تسهيل حركة اإلنسان ،وقد
تتسبب الحركات الخاطئة أثناء ممارسة الرياضة بالتواء المفاصل وآالم العضالت.
أما العضالت ،فتتكون من ألياف عضلية مرنة وتشــكل معظم وزن الجســم ،ويبلغ عدد العضالت الهيكلية في جســم اإلنســان نحو  600عضلة تســاعد اإلنسان
على الحركة والكالم وتناول الطعام وممارسة الرياضة ،وتربط المفاصل والغضاريف بين العظام والعضالت معا.
ويجب ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي والبروتينات والحليب للحفاظ على صحة العظام والعضالت والمفاصل.
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القطع البالستيكية للمشروع

2x

4x

Large Frame

Medium Shaft

2x

1x

Medium Frame

Large Gear

5x3 Brick

4x

L Adapter

Full Bush

4x

5x1 Brick

2x

Servo bracket

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
SERVO
MOTOR

3x

1x

15x9 Brick

2x

4x

Servo Top

SERVO

2x Outputs

IR

1x Inputs
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المشروع النهائي (نموذج الساق)

( نموذج الساق)
في هذا المشروع يتعلم الطالب طريقة عمل الرجل البشرية ،ودور العظام

والعضالت فيها ،ثم يقوم بصناعة نموذج ميكانيكي للرجل.
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

محرك سيرفو ()Servo

مستشعر األشعة تحت الحمراء ()IR

هــي موجــات من الطاقــة الكهرومغناطيســية التي تتنقل

وهــو محــرك خاص للحركة بزاويــة معينة تتدرج من 90

عبر الضوء .يتكون مستشــعر األشــعة تحت الحمراء من

إلى -90أي ما يعادل  180درجة.

IR

جزأين و هما باعث ومستقبل لألشعة تحت الحمراء

SERVO

SERVO
MOTOR

SERVO

SERVO
MOTOR
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كود البرمجة على جهاز ال Ebot

التحكم المباشر ()Live Control

خاصية ()Input Reading

هــي خاصيــة للتحكم المباشــر بالمخرجات تمكن المســتخدم

هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة

مــن مشــاهدة التغيــرات بشــكل مباشــر ،وتســتخدم لتحديــد

بــه ،وتســتخدم لحصــر عمــل المستشــعرات فــي ظــروف

القيم المناسبة للمخرجات في البرمجة.

محــددة( قــرب أو بعد الجســم -مقدار محدد مــن اإلضاءة ..

1.1من يمين الشاشة اضغط على

(.)Live Control

2.2اختــر نــوع المخرجــات المراد قياســها عــن طريق وضع
عالمــة (✓) أمــام رقــم المنفذ ،ثــم اختر نوع المستشــعر
مــن القائمة المنســدلة وحدد خصائصــه من االختيارات
التي ستظهر لك في األسفل.
3.3اضغــط علــى زر ( )Startأســفل الشاشــة لتشــاهد

إلخ).
1.1مــن يميــن الشاشــة اضغــط علــى

(Input

.)Reading
2.2اختــر نــوع المستشــعر مــن ( )Sensorوحــدد رقــم

المنفــذ المســتخدم ،ثــم اضغــط علــى ()Debug
وسجل القراءات في الظروف المختلفة.

التغييــرات ،يمكنــك اآلن تغييــر القيــم ومشــاهدة
التغيرات بشكل مباشر في مشروعك.
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هل تعلم!
أن هناك أشعة تساعدنا على الكشف عن الكسور العظمية التي قد

تحدث في جسم اإلنسان تسمى االشعة السينية X-rays

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1كم يبلغ عدد العظام في جسم اإلنسان ؟
2.2كم يبلغ عدد العضالت في جسم اإلنسان ؟
3.3ما أهمية العضالت ؟

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1ماذا يحدث إذا لم يكن هناك عظام في جسم اإلنسان ؟
2.2هل لألسماك عظام ؟
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Art Work

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

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ
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ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ..
ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﺼﺼﻴﻪ ﺗﺤﻲﻜ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﺗﻬﺪف
ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ِﺑﻄُﺮق ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ .ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ
ﻛﺘﺎب ﻋﲆ  4ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺑﺮﻣﺠﻪ وﺗﻮﺻﻴﻼت إﻟﻜﱰوﻧﻴﻪ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﻪ.
أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺼﻨّﺎع

ﻣﻐﺎﻣﺮات
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر
اﻟﻌﺪد اﻷول  :اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ

ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺒﻊ
اﻟﺨﻂ
ﺳـــﺎره

ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺤﻞ وﺗﺮﺗــــــــــﺎح!

ﻓﻜﺮة  ..ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻷدوات ﺑﻦﻴ اﻟﻐﺮف ،ﻫﻲ
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻌﻼً؟

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 2019

أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺼﻨّﺎع

ﻣﻐﺎﻣﺮات
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر
اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ

ﺧﺎﻟﺪ

ﻳﺼﻨﻊ ﺻﻴﻮان ﻟﻠﺮوﺑﻮت E

ً
وأﻳﻀﺎ ..
اﺑﺘﻜﺮ دراﺟﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﺼﻐﺮﻴ!

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 2019

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة

ﺣــــﻞ
ّ
اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

