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EBot وحدة وبرنامج

)Ebot( هــي وحــدة تحكــم مصغــرة )Microcontroller Unit( وهي عبارة عن جهاز كمبيوتــر رقمي محتواه في عنصر صغير متكامل، ويعتبر 

البرنامج التعليمي من أحدث البرامج التعليمية والذي يهدف إلى تعليم البرمجة بطريقة سهلة تعتمد على مبدأ 
الســحب واإلفــات لألوامــر البرمجيــة دون الدخول فــي عمليات كتابــة البرمجة المعقدة. تــم تطوير الوحدة 

والبرنامج عن طريق شركة  )Creative Bits( في الكويت.
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أن يتعرف المتعلم على الضوء وكيفية حدوث الظل.

أن يتعرف المتعلم على تأثير الضوء على أنواع المواد المختلفة.

أن يتعرف المتعلم على مستشعر الضوء وطريقة برمجته.

أن يصنع المتعلم منبه إلكتروني يعمل في عند شروق الشمس.

الُمنّبه ..
استيقاٌظ متأخر!

1

مهارة
بناء العالقات

مهارة
االختراع

مهارة
البرمجة

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبتكاري

مهارة
المشاركة
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

شكل من أشكال الطاقة الذي يمكن رؤيته.الضوء1

هو المنطقة المظلمة المتشكلة نتيجة سقوط الضوء على جسم معتم.الظل2

هي أشعة تبعث من منبع ضوئي )طبيعي أو صناعي( األشعة الضوئية3

ماهو الضوء والظل؟

كان حمد في رحلة في البر مع عائلته، يستمتع بالهواء الطلق وكانت هناك عائات 
أخــرى تشــاركهم الجلــوس في مكان قريب. وبعد تناول طعــام الغداء، الحظ حمد 
رجــاً كبيــرًا في الســن يمســك عصًا قصيرة فيغرســها في الرمال، ثــم جلس ينتظر 

بجانبها.

اقترب حمد من الرجل، وسأله: لماذا غرست العصا في الرمل يا عم ؟

فأجــاب الرجــل: انظــر يا بني إلى ظل العصا على الرمــال، إنه يزداد طوالً مع حركة 
الشــمس، و عندمــا يصبــح طــول الظــل مطابقًا لطــول العصا ، فهذا يعنــي أن موعد 

صاة العصر قد حان.
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فما هو الضوء وكيف يتشكل الظل؟

الضوء هو شكل من أشكال الطاقة يمكن رؤيته عكس أشكال الطاقة األخرى مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية التي ال يمكن إدراكها بالعين، والمصدر 
الطبيعي للضوء هو الشمس ، أما المصادر الصناعية للضوء: المصباح الكهربائي والشمعة.

ينتقل الضوء على شــكل خطوط مســتقيمة تســمى األشــعة الضوئية التي تســقط على األجســام وتنعكس إلى العين لتحدث الرؤية، وهذا ما اكتشــفه العالم 
العربي الحســن بن الهيثم، وعلى عكس الضوء، فإن الظل هو المنطقة المحجوب عنها أشــعة الشــمس المباشــرة، فهي المنطقة التي يصلها ضوء الشــمس و لكن 

ال تصلها أشعة الشمس المباشرة.

 وتقسم المواد حسب قابلية نفاذها للضوء والرؤية إلى:

مواد شفافة يمكن الرؤية خالها بوضوح مثل الزجاج.

مواد نصف شفافة تكون الرؤية من خالها غير واضحة مثل منديل الورق.

مواد معتمة ال ينفذ الضوء خالها مثل قطعة كرتون ويكون لها ظل واضح.



القطع البالستيكية للمشروع
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فــي هــذا المشــروع يتعلــم الطالــب أهمية الوقــت وكيفة الحرص على اســتغاله االســتغال 
Sun Based Alarm System األمثل، ثم يقوم بصناعة منبه يعتمد على ضوء الشمس

) المنبه(

المشروع النهائي ) المنبه(



1213

1

2

3

5

4

خطوات العمل



1213

7 6

9

10

8



التوصيالت اإللكترونية

1415 14

)Buzzer( الطنان )Button( زر الكبس)Servo( محرك سيرفو

هــو عنصر ميكانيكي يقوم بإغاق الدائرة 
اإللكترونية عند الضغط عليه.

هــو جهاز صوتي ميكانيكي يحول الطاقة 
ويمكــن  صوتيــة  طاقــة  إلــى  الكهربائيــة 
الكهربائيــة  التيــار  تذبذبــات  اســتخدام 

إلصدار نغمات صوتية مختلفة.

وهــو محرك خــاص للحركة بزاويــة معينة 
تتــدرج مــن 90 إلى 90 أي مــا يعادل 180 

درجة.



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 

141515

هي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئة المحيطة به، وتســتخدم لحصر عمل المستشــعرات في ظروف محددة) 
قرب أو بعد الجسم- مقدار محدد من اإلضاءة .. إلخ(.

1 ..)Input Reading(   من يمين الشاشة اضغط على

اختر نوع المستشــعر من )Sensor( وحدد رقم المنفذ المســتخدم، ثم اضغط على )Debug( وســجل القراءات . 2
في الظروف المختلفة.

)Input Reading( خاصية



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

1617

هل تعلم!

هل تستطيع استخدام مستشعر الضوء في أجهزة من ابتكارك ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

 ما هو الضوء ؟. 1
كيف يتكون الظل ؟. 2
هل هناك عالقة بين الظل و تشكل القمر ؟. 3

أن القمــر هــو جســم معتم ويســتمد ضوءه من الشــمس وعندمــا يقع القمر 
بيــن الشــمس واألرض يحــدث كســوف الشــمس الكلــي أو الجزئي حســب 

موقعنا على الكرة األرضية. 

16



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

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

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

161717
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مهارة
االختراع

مهارة
 التحليل

مهارة
التركيز واالنتباه

مهارة
التخطيط

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبتكاري

18

 أن يتعرف المتعلم على مركز الكتلة

 أن يتعرف المتعلم على مركز الجاذبية

 أن يتعرف المتعلم على قفزة فوسبري و مبتكرها

 أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة روبوت يوازن نفسة

مركز الكتلة ..
وعالقته بالتوازن!

2
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هي النقطة التي تكون فيها كتلة الجسم موزعة على كافة أنحاء الجسم بشكل متساومركز الكتلة1

هو مركز الكتلة للجسم إذا خضع للجاذبية األرضية و يزاح عنها عند انعدام الجاذبيةمركز الجاذبية2

ماهي قفزة فوسبري؟

كان ماجد يشــاهد األلعاب الرياضية على التلفاز مع والده عندما بدأت فقرة القفز 
العالــي،  وبــدأ الرياضيــون يتنافســون بالقفــز  ألعلــى ارتفــاع فــوق العارضــة وكان 
المعلق الرياضي يتحدث عن قفزة فوســبري الشــهيرة فســأل ماجد والده عن هذه 
القفزة الشــهيرة وكيف يســتطيع اإلنســان القفز لمسافات عالية هكذا؟ أجاب األب:  
أن لكل جســم مركز كتلة خاص به،  ويتم تحديد هذا المركز حســب شــكل الجســم 
المــدروس وحســب كثافته فالمســتطيل مثــاً يكون مركز كتلته فــي منتصفه عند 
تقاطــع محــوري المســتطيل، ويكون مركز كتلــة الدائرة في منتصفهــا، وهذا المبدأ 
ينطبق على األجسام منتظمة الشكل،  عندما تكون كتلة الجسم موزعة على كافة 
أنحاء الجسم بشكل متساو  ومتجانسة بحيث يكون الجسم كله من مادة واحدة.



2021

 أما األجسام غير المنتظمة فيقع مركز الكتلة في نقطة تقاطع المحاور الناشئة من نقاط محيط الجسم بحيث يكون هذا الجسم متوازنًا إذا ُعِلق من إحدى 
هذه النقاط كذلك يتم تحديد مركز كتلة جسم غير متجانس بنفس الطريقة. سأل ماجد: وبماذا يفيدنا تحديد مركز كتلة جسم ما؟ فرّد والده: إن صانعي 
الســيارات اســتغلوا فكــرة مركــز الكتلــة وقامــوا بتحديدها في منتصف الســيارة تقريبًا وبذلــك قاموا بتوزيع قطع الســيارة ومكوناتها بحيث تبقى الســيارة 
متوازنة إذا ما علقت من مركز كتلتها وبالتالي تبقى الســيارة متوازنة أثناء ســيرها وثابتة وال تهتز، كذلك الاعبين الرياضيين الذين نشــاهدهم اآلن فهموا 
فكرة مركز الكتلة وطبقوها ليستطيعوا تنفيذ قفزاتهم العالية. قال ماجد: كيف استفادوا من مركز الكتلة في قفزاتهم ؟أجاب األب:  جسم اإلنسان مثل أي 
جسم آخر له مركز كتلة أيضًا ، فمركز كتلته وهو يقف بشكل مستقيم يكون في منتصف بطنه تقريبًا،  وعندما يرفع يديه يرتفع مركز كتلته قلياً ،  أما إذا 
انحنى بجسمه فيمكن أن يصبح مركز كتلته خارج جسمه،  والرياضي اكتشف أنه ليستطيع تنفيذ قفزته العالية فوق العارضة يجب أن يكون مركز كتلته 
تحــت جســمه وتحديــدًا تحــت العارضة لذلك الرياضي بحاجة ألن يحني جســمه ألحد جانبيه ويجعل ظهره مقوســًا باتجاه العارضــة بطريقة معينة ويبعد 
قدميــه عــن العارضــة لتنفيــذ القفــزة.  قــال ماجــد: اآلن عرفت ســر هذه القفزة وعاقتهــا بمركز الكتلة.  قــال األب: لكن عليك أن تنتبــه  ، فهناك مصطلح آخر 
هــو مركــز الجاذبيــة أو الثقــل وهو يكون نفســه مركز الكتلة للجســم إذا خضع للجاذبية األرضية،  ولكن في حال تغيــر الجاذبية أو انعدامها كما في الفضاء 
الخارجي فإن مركز الثقل ال يكون نفسه مركز الكتلة بل يكون منزاحًا قلياً عنه، ومركز الثقل مسؤول عن حركة نقاط الجسم بأكملها للتسارع نفسه عندما 

يخضع مركز ثقل هذا الجسم تحت تأثير الجاذبية األرضية لقوة بمقدار معين. 



القطع البالستيكية للمشروع

2223

القطع اإللكترونية

5x3 Brick4x

5x1 Brick7x

Medium Gear2x

15x3 Brick1x

Large Shaft2x

Outputs1x Inputs2x

2x Wheel Full Bash4x Half Bash2x Small Gear2x
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في هذا المشروع يتعلم الطالب عن التوازن وكيفيه استخدام المحركات لتحريك 
كتله المجسم نحو التوازن.

) روبوت ذاتي التوازن (

المشروع النهائي )الروبوت ذاتي التوازن(



2425

1

2

3

5

4

خطوات العمل



2425

67

89
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1011

12

13

1415



2627

1617

18

20
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التوصيالت اإللكترونية

2829

IR
IR

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

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

)DC Motor( محرك التيار المستمر



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 

2829

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
عامــة )✓( 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 ..

3031

هل تعلم!

جرب اكتشاف مركز كتلة جسمك في األوضاع المختلفة ؟. 1
هل يمكنك تطوير المشروع ؟. 2

أين يقع مركز ثقل جسم اإلنسان ؟. 1
هل مركز ثقل الكرة ، هو نفسه مركز ثقل صخرة ما ؟ و لماذا ؟. 2
ما العالقة بين مركز ثقل الجسم و الحركة ؟. 3

أن ديــك فوســبري األمريكــي األصــل كان طالًبــا فــي  جامعــة الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة عندمــا اخترع  قفزته الشــهيرة والتي ســميت باســمه 

نسبة إليه !



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

تسجيل الماحظات 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 32

مهارة
البرمجة

مهارة
التركيز واالنتباه

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبداعي

مهارة
التفكير االبتكاري

مهارة
اجتماعية

أن يتعرف المتعلم على الهدف من دراسة األوزان

أن يتعرف المتعلم على بعض أنواع األجهزة المستخدمة في قياس األوزان

أن يكتشف المتعلم طريقة صناعة بعض االبتكارات الموجودة

أن يصنع المتعلم ميزان إلكتروني

الميزان ..
الذي سيحل المشكلة!

3



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

323333



3435

ما فائدة الميزان؟

علــي وأحمــد صديقــان فــي المدرســة، وكذلــك فهمــا جاران فــي نفس الحــي، وفي 
منزل كل منهما حديقة، وفيها أشجار من التفاح والبرتقال.

وفــي اإلجــازة جمــع علــي قليــاً مــن التفــاح، ثم عــرض على أحمــد أن يبادلــه إياها 
بنفــس العــدد من البرتقــال، و لكن أحمد رفض ذلك ظنًا منه أن البرتقال أثقل وزنًا، 
إلى أن أقنعه علي بوزن كا الكميتين بواسطة ميزان صغير في منزله حتى يبادله 
بنفس الوزن، فكيف يمكن لإلنسان أن يعرف وزن فاكهة أو طعام ما بشكل دقيق؟

منــذ أن بــدأت الحياة بالتطور وبدأ اإلنســان يوســع عاقاته مــع المناطق المجاورة 
وخاصــة فــي  التبــادالت التجاريــة، احتــاج البشــر إلــى وســيلة يقّيــم بهــا حاجاتــه 
ويقيس بها،  وتكون مقبولة من كا الطرفين المتبادلين فاستخدموا الحجارة أوالً 

المفهوم العلميالمصطلح العلميم

هو قوة جذب األرض لجسم ماالوزن1

هي ميل الكتل واألجسام للتحرك واالنجذاب نحو بعضها البعض كما في الجاذبية بين األرضالجاذبية األرضية2
 و األجسام التي تسقط من أعلى

هي مقدار ما يحويه الجسم من المادةالكتلة3



3435

ثــم أبدلوهــا بــاألوزان واســتخدموا الموازيــن ذات الكفتيــن وهكذا تطورت أدوات الوزن عبر العصور وأصبح دراســة ومعرفة علــم األوزان أمرًا مهمًا ألن هللا عز 
وجل أمرنا بذلك. فما هو الوزن وما هي وحداته وكيف يتم حساب قيمته ؟

الــوزن: هــو قــوة جذب األرض لجســم ما، و يســاوي كتلة الجســم مضروبة بثابت تســارع الجاذبية األرضيــة. وقد تطورت أدوات قياس الــوزن مع تطور الحياة 
البشرية، ومن أشهر أجهزة قياس األوزان هي:

الميزان ذو الكفتين: هو جهاز يبين الفارق بين وزني كتلتين مختلفتين، حيث تنزل الكّفة األثقل بينهما، بينما ترتفع الكّفة األخف ألعلى.

الموازين اآللية: ولها أذرع تعمل على تخفيض قوة الثقل الكبير إلى قوة أقل، وُمَجَهزة بمؤشر حساس لقياس الوزن. 

الميــزان ذو الــذراع: مــزود بمــوازن لبيــان وزن الثقــل،  بحيــث يتحــرك هذا المــوازن على طول الــذراع حتى يزن الثقــل، وتوجد عامــات على الذراع 
لتحديد الوزن،  ويستعمل كثير من األطباء هذا النوع من الموازين لقياس أوزان المرضى.

الميزان الجســري: هو ميزان على شــكل جســر يســتخدم لقياس وزن الســيارات وحموالتها ،  يتكّون الميزان من منصة معدنية تكون على الطريق، 
المساحة المحددة أمام المبنى، ولها شاشة تسجل الوزن إلكترونيا .

الموازين اإللكترونية: و هذا النوع من الموازين هو األحدث و األسرع،  ويعطي قراءة أكثر دقة للوزن من الموازين األخرى.



القطع البالستيكية للمشروع

3637

5x3 Brick8x 5x1 Brick2x

1x 15x9 Brick

Full Bush4x Medium Shaft1x Medium Frame2x

Inputs

القطع اإللكترونية

Outputs1x2x IR 2x

15x3 Brick 6x
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فــي هــذا المشــروع يتعلــم الطالــب عــن التــوازن والقيــاس وصناعــة ميــزان إلكترونــي 
وبرمجته للمقارنه بين كفتيه. 

) الميزان(

المشروع النهائي ) الميزان اإللكتروني(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

4243

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

جزأين و هما باعث ومستقبل لألشعة تحت الحمراء

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

الكهربائية إلصدار نغمات صوتية مختلفة.

)IR( مستشعر األشعة تحت الحمراء)Buzzer( الطنان



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 

4243

يتيــح البرنامــج 4 حــاالت للبرمجــة بقاعــدة )IF( الشــرطّية، 
تظهر عند الضغط عامة   للمستشعر، وُينفذ البرنامج عند:

AND: تحقق جميع الشروط المكتوبة.	 

OR: تحقق شرط واحد من الشروط المكتوبة.	 

Else if: تحقق هذا الشرط إذا لم يتحقق الشرط األساسي.	 

Else: في حال عدم تحقق أي من الشروط.	 

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 قاعدة )IF( الشرطّية

طريقة أيقاف الطّنان

ضغطــة  الصــوت   أيقونــة  علــى  اضغــط 
مزدوجة حتى تتحول إلى هذا الشكل  



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

4445

هل تعلم!

هل يمكن استعمال رموز صوتية معينة لتعبر عن اختالف األوزان ؟. 1
هل تستطيع تطوير المشروع ؟. 2

 ما هو الوزن ؟. 1
ماهي أنواع الموازين ؟. 2
لماذا احتاج اإلنسان إلى قياس األوزان ؟. 3

أن النملة تستطيع حمل أجسام يصل وزنها إلى ضعف حجمها ، وأن الفيل 
قــد يصــل وزنــه إلى 5 أطنان ، و مع ذلك فإنه يســتطيع الركض بســرعة 40 

كيلو متر ؟ 



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

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

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

4445



أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

4647

مهارة
اتخاذ القرار

مهارة
االختراع

مهارة
البرمجة

مهارة
حل المشكالت

مهارة
التفكير االبداعي

مهارة
المشاركة

أن يتعرف المتعلم على اآلالت البسيطة

أن يتعرف المتعلم على أنواع اآلالت البسيطة

أن يبتكر المتعلم أساليب لحل المشكات اليومية التي تواجهه

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة رافعة

الرافعة ..
لحمل الطرود الثقيلة!

4
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أهــداف التعلــم
1

2

3

4

أهــداف التعلــم

تعلمها بأسلوب جديد:

464747
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المفهوم العلميالمصطلح العلميم

أداة تتطلب قوة أقل لتحريك العناصر الثقيلةاآللة البسيطة1

هي ساق طويلة تتحرك حول نقطة ثابته تسمى نقطة االرتكاز، وتستعمل لرفع األجسام الثقيلةالرافعة2

هي عجلة محيطها مجوف تلتف حولها الحبال أو األسالكالبكرة3

هو سطح يرتفع أحد طرفيه عن اآلخرالسطح المائل4

هي جهاز دائري يمكنه الدوران حول محورهالعجلة والمحور5

هو أداة مثلثة الشكل، تستخدم لفصل جسمين عن بعضهمااإلسفين6

هو من األدوات الزراعية التراثية الذي يستخدم في عملية الحصادالمنجل7

ما هي اآلالت البسيطة؟

ذهــب خالــد مــع أبيــه إلــى المزرعــة في يــوم العطلة، وبينمــا كان يســاعد والده في 
سقي األشجار واقتاع األعشاب الضارة من األرض،  وجد صخرًة كبيرًة قد منعت 

المياه من المرور وتكاثرت حولها األعشاب الضارة.

 أراد خالــد أن يدفعهــا بــكل قوتــه فلــم يســتطع تحريكهــا، وحاول رفعهــا أيضًا فلم 
يســتطع ذلك أيًضا، فاســتنجد بوالده الذي أحضر عصًا طويلة ووضع تحتها حجرًا 
صغيرًا ثم رفع الحجر الكبير باســتخدام العصى. ُذهل خالد من ذلك وســأل والده: 
كيف تمكنت من رفعها بهذا الطريقة البســيطة؟  فأجاب والده إنها الرافعة يا بني 

وهي من اآلالت البسيطة التي استفاد منها اإلنسان منذ القدم .

واآللــة البســيطة هــي أداة تتطلب قوة أقــل لتحريك العناصر الثقيلة. ُتســتعمل 
اآلالت البســيطة للقيــام بأعمــال مختلفــة وتســتخدم فيهــا القوة عند نقطــة معينه 
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تسمى )الجهد( للتغلب على قوة أخرى تسمى )الحمولة(

 هناك ستة أنواع أساسية من اآلالت البسيطة هي:

الرافعة: هي ساق طويلة تتحرك حول نقطة ثابته تسمى نقطة االرتكاز، وتستعمل لرفع األجسام الثقيلة، مثل: العتلة والمقص والملقط.

البكرة: هي عجلة محيطها مجوف تلتف حولها الحبال أو األساك، وتستخدم لنقل الحركة ومن األمثلة عليها البكرة الثابتة والمتحركة.

الســطح المائل: هو ســطح يميل أحد طرفيه عن األخر بزاوية معينة اعتمادًا على االرتفاع المطلوب، ويتطلب رفع األشــياء عبر الســطح المائل قوة أقل 
مما يبذل عند رفع األشياء رأسيًا.

العجلة والمحور: هي جهاز دائري يمكنها الدوران حول محورها، ويساهم التدحرج بالتقليل من احتكاك الجسم باألرض، مما ُيسهل الحركة

المنجــل: هــو مــن األدوات الزراعيــة التراثيــة وهــو مثــال للقوة والعمــل الجاد، كان يســتخدم في الحصاد قبل دخــول التكنولوجيا الحديثة فــي العمل مثل 
الحصادة.

اإلسفين: هو أداة مثلثة الشكل، تستخدم لفصل جسمين عن بعضهما، وتتكون من سطحين مائلين يلتقيان في نقطة واحدة ُتشكل طرف الحاد. 



القطع البالستيكية للمشروع
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Outputs

القطع اإللكترونية

SE
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SERVO

1x

X-Large Gear1x

1x

L Adapter2x

4x Large Frame

Medium Frame3x 5x3 Brick9x

5x1 Brick2x

3x 15x9 Brick

15x3 Brick6xLarge Gear3x

Medium Gear2x
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في هذا المشروع يتعلم الطالب البناء الهندسي الكبير وتوازن المجسمات من 
خال صناعة رافعة لنقل األشياء والتحكم بها السلكيًا عن طريق البلوتوث.

) الرافعة (

المشروع النهائي )الرافعة(
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية
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هــو آلة تقوم بتحويل الطاقــة الكهربائية لطاقة حركية 
دورانية إلنجاز أعمال معينة.

)DC Motor( محرك التيار المستمر

وهــو محــرك خــاص للحركــة بزاويــة معينــة تتــدرج مــن 
90+ إلى 90- أي ما يعادل 180 درجة.

)Servo( محرك سيرفو



Ebot كود البرمجة على جهاز ال 
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التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

5859

هل تعلم!

جرب رفع صندوق بيديك، ثم قم استخدام اآلالت البسيطة، ماذا تالحظ  ؟. 1
هل يمكنك أن تفكر في آالت أخرى تساعدك في حل المشاكل اليومية التي تواجهك ؟. 2

عرف اآللة البسيطة. 1
عدد أنواع اآلالت البسيطة . 2

أول من استخدم العجلة هم المصريون القدماء لنقل المسات واألحجار 
الكبيرة لبناء األهرامات !

58



التقويم واألسئلة

إثراء: قضايا للنقاش ..

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

مالحظات عامةالتركيباتالبرمجة التوصيالت

سجل مالحظاتك

Art Work

585959



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 ..


