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مقدمة

معلِّم الروبوت – مقدمة

يرس مؤسسة LEGO® Education أن تقدِّم لمك معلِّ الروبوت – مجموعة خمتارة من أنشطة الدروس التعلميية 
.LEGO MINDSTORMS® Education EV3 اليت توفر طريقة منمظة وممتعة للرشوع يف العمل مع برناجم

من املستهدف به؟
 يعد "معلِّ الروبوت" أداة قمية للطالب واملعملني الراغبني يف التعل أو التدريس باستخدام منتجات 

 LEGO MINDSTORMS Education. ولنا أن نعل أن معلِّ الروبوت دليل لتعل لغة برجمة EV3 واألجهزة 
املضّمنة مع املجموعة.

سواء اكن لديمك خربة مسبقة يف الربجمة أو البناء أم ال، فإن أداة "معلِّ الروبوت" التعلميية التحفزيية الرائعة حترص 
عىل أن ميارس امجليع معليات البناء والربجمة والتجريب يف وقت قيايس.

ما الغرض منه؟
 LEGO بغض النظر عن أهدافمك الفردية، فإن معلِّ الروبوت يعد نقطة مرجعية كبرية ومدخاًل إىل أساسيات برناجم
MINDSTORMS Education EV3 واألجهزة، وهو يوفر لمك التوجيه والدمع من خالل الدروس التعلميية املنمظة، 

ويصقل مهارات الربجمة والبناء لديمك بدًءا من األساسيات وصواًل إىل املوضوعات األكرث تقدًما.

ما الذي تشتمل عليه العلبة؟
45544 – مجموعة LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 األساسية

تتكون جموعة LEGO MINDSTORMS Education األساسية من وحدة البناء الذكية EV3 وحمرك متوسط احلجم 
وحمركني كبريي احلجم ومستشعر انعطاف ومستشعر موجات فوق صوتية ومستشعر ألوان ومستشعري ملس ومجموعة كبرية 
من مكونات LEGO املختارة بعناية. ولنا أن نعل أنَّ مجيع املكونات البالغ عددها 541 مكوًنا مدرجة يف تقرير املكونات 

املرفق وذلك للتعرف علهيا وإدارهتا بهسولة.

مق بتجميع املكونات مستخدًما إرشادات البناء املطبوعة لبناء روبوت ذيك قوي مرح، عمًلا بأن هذه املجموعة الكبرية من 
املكونات تحمس لك بإنشاء الروبوت اخلاص بك وتعديله وإضفاء طابع خشيص هيلع ليتناسب مع أي جتربة.
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LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 برنامج
يتضمن برناجم LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 لغة برجمة رسومية اكملة وبيئة لتجسيل البيانات 
وحمرر حمتوى متاكمل. ويوفر الربناجم أيًضا لك ولطالبك جتربة هسلة االستعامل من خالل واجهة صديقه لملستخدم.

يتضمن الربناجم 48 درًسا تعلميًيا ممتًعا حمفًزا للطالب غنًيا بالوسائط املتعددة إلرشاد الطالب إىل أفضل بداية 
ممكنة. وتشمتل هذه الدروس عىل:

EV3 العديد من الرسوم املتحركة لمناذج روبوت  •
•  رسوم متحركة تفاعلية تساعد عىل ربط الربناجم بسلوك الروبوت

•  16 إرشاًدا بناء منوذيج
•  مهمة "إدخال تعديالت عىل الروبوت" اليت ختترب مدى فهم الطالب للدرس التعليمي وتساعد عىل تعزيز نتاجئ 

التعل
•  روابط إىل نص التعلميات ذات الصلة ومواضيع دليل املستخدم

•  تمليحات وحلول منوذجية لملعل املشغول

يتألف معلِّ الروبوت من الفائت التالية:

األساسيات
تعل كيفية التحمك يف قاعدة القيادة وتشغيل األحداث حسب الدخل الذي يمت احلصول هيلع من املستشعرات املتنوعة.

ما بعد األساسيات
افهم أساسيات املوضوعات األكرث تعقيًدا، مثل احلراكت احللقية للرباجم والتبديالت والتبديالت املتعددة واملصفوفات وأسالك 

البيانات.

األجهزة
تعرف عىل وحدة البناء EV3 الذكية واملستشعرات واحملراكت املتنوعة.

تسجياللبيانات
أتقن خمتلف مفاهمي تجسيل البيانات، مثل تجسيل البيانات مبارشة وتجسيل البيانات عن بعد والربجمة الرسومية واحتساب 

مجموعة البيانات.

األدوات
تعل كيفية استخدام األدوات املتضمنه املختلفة.

معلِّم الروبوت
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األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

نظرة عامة على معلِّم الروبوت

نظرة عامة على معلِّم الروبوت

.ُيرىج مراجعه صفحة 16
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كيفية بدء االستخدام

1.  ألق نظرة عىل مقاطع الفيديو "تشغيل رسيع". يوىص معظم املستخدمني باالطالع عىل 
"البرمجة" و"نبذة عن البرمجة"، إاّل أننا نقرتح مشاهدة مجيع مقاطع الفيديو "تشغيل رسيع" لفهم إماكنات برناجم 

LEGO® MINDSTORMS® Education عىل حنو أفضل.

2.  استمكل الدرس التعليمي "تكوين القوالب" الوارد يف فئة "األساسيات". ويرشح هذا الدرس كيفية تكوين قوالب 
الربجمة − وهو مفهوم أسايس مستخدم يف لك الدروس األخرى.

3.  اخرت مساًرا يناسب احتياجاتك وحدد الدروس التعلميية اليت ترغب يف أن يبدأ الطالب هبا )راجع القسم 
"مسارات ختطيط الدروس املقرتحة" التايل ذكره يف هذه املقدمة(. جرِّب بعض هذه الدروس للتعرف عىل هذا 

الهنج.

4.  تأكد من تثبيت إصدار الطالب من برناجم LEGO MINDSTORMS Education EV3 مسبًقا عىل لك جهاز 
مكبيوتر من أجهزة الطالب. راجع امللف readme.txt للتعرف عىل إرشادات التثبيت. ميكنك معرفة رمق اإلصدار املثّبت 

عن طريق الرشيط العلوي للربناجم.

5.  تأكد أن لك وحدة EV3 مزودة بأحدث الرباجم الثابتة ومحشونة بالاكمل.

6.  من األمور املهمة جًدا بالنسبة للطالب فهم جدوى املكوِّنات يف مجموعة قطع البناء. ناقش التمسية والوظائف األساسية 
ملكونات األجهزة الرئيسية وضع مجموعة قواعد إلدارة القوالب.

.LEGO MINDSTORMS EV3 يعد دليل املستخدم مصدرك للك يشء يتعلق بأجهزة

ُيرفق للطالب روابط لنصوص التعلميات يف لك درس تعليمي.

تثبيت البرنامج
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نصائح إدارة الفصل الدراسي

كم احتاج من الوقت؟

الدروس التعليمية
يتوقف الوقت الالزم الستمكال لك درس من الدروس التعلميية عىل عدد من العوامل، تمشل: مستوى التعقيد وسن 

الطالب وخربته يف استخدام منتجات ®LEGO® MINDSTORMS ومعرفته باملفاهمي املمشولة يف الدرس ذي 
 الصلة. بناًء عىل 

 ما سبق، فإن التقديرات التالية تعمتد عىل الوقت الذي يستغرقه الطالب املتوسط ــ الذي ليس لديه خربة سابقة 
مع LEGO MINDSTORMS ــ يف استمكال درس تعليمي يف لك فئة من الفائت التالية:

مدة التنفيذ املقترحة*
)بالدقائق(

20

35

20

20

15

األساسيات

ما بعد األساسيات

األجهزة

تجسيل البيانات

األدوات

الفئة

* ال تمشل هذه األوقات بناء المنوذج املطلوب الستمكال درس تعليمي؛ لذا أضف حوايل 20 دقيقة للدروس التعلميية 
.EV3 اليت تتطلب استخدام قاعدة القيادة وحوايل 10 دقائق لتلك الدروس اليت تتطلب استخدام وحدة البناء 

استناًدا إىل التوقيتات املذكورة أعاله، ينبيغ للطالب إمكال الدرس التعليمي األول لقاعدة القيادة خالل فرتة مقدارها 45 
دقيقة.

مقدمه
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نصائح إدارة الفصل الدراسي

محرر احملتوى

الدروس التعليميةاخملصصة
يعطيك حمرر احملتوى املدجم القدرة عىل ختصيص الدروس التعلميية املتضمنه يف معلِّ الروبوت يك تمتكن من 

إنشاء مجموعتك من الدروس املمتايزة. وإليك بضعة طرق ميكنك من خالهلا ختصيص الدروس التعلميية:

•  إعادة صياغة النص ليتناسب بشلٍك أفضل مع قدرة طالبك عىل القراءة
•  إضافة صور أكرث ارتباًطا بطالبك

•  إضافة مهام إضافية الختبار قدرة املجموعات عىل استمكال الدروس التعلميية برسعة

لضامن عدم قيامك باستبدال الدروس التعلميية املتضمنه يف برناجم LEGO® MINDSTORMS® Education، سيمت حفظ 
أي تغيريات جترهيا كدرس جديد. عالوة عىل ذلك، سُتدجم مجيع امللفات املتضمنه مع الدرس األصيل يف ملف املرشوع 

اجلديد، حبيث يتسىن لك مشاركهتا مع الطالب حبرية )مثاًل عىل أحد األقراص الصلبة املشرتكة عىل شبكة اتصال(.

أداة التوثيق اخلاصه بالطالب
يتيح حمرر احملتوى للطالب أيًضا توثيق األمعال اليت أجنزوها والنتاجئ اليت توصلوا إلهيا يف لك درس تعليمي. 

ويتيح حمرر احملتوى للطالب:

•  كتابة أوصاف اكملة للعمليات اليت ينفذوهنا
•  إدراج صفحات من إعدادمه

•  إضافة صور ومقاطع فيديو للروبوتات ويه تتحرك
•  مشاركة مرشوعاهتم املمزية مع غريمه من الطالب

ملزيد من املعلومات حول حمرر احملتوى، ُيرىج مشاهدة مقاطع فيديو التشغيل الرسيع "محرر احملتوى".
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مسارات تخطيط الدروس املقترحة
هناك العديد من الطرق لالستفادة من معلِّ الروبوت يف حتقيق أهداف تدريس حمددة. يف الصفحات التالية وفرنا لمك مخسة 
طرق لتخطيط الدروس، وهذه الطرق تتيح لمك تصممي الدورات الدراسية مبا يتناسب مع امجلاهري الطالبية املختلفة.

أساسيات بناء الروبوت
يمتثل اهلدف من هذا املسار يف تزويد الطالب باملعرفة الالزمة الستخدام مكونات األجهزة والربناجم اليت تشلك 

برناجم LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 وحزمة حمتوى معلِّ الروبوت.

أواًل، اجعل الطالب يشاهدون الربجمة املرتبطة مبقاطع الفيديو "تشغيل رسيع" للتعرف عىل واجهة الربناجم. بعد 
ذلك، أرشف علهيم خالل الدرس التعليمي "تكوين القوالب" الوارد يف الفئة "األساسيات" حبزمة حمتوى معلِّ 

الروبوت. مث بعد ذلك، امعل عىل حتسني مهارات القيادة لدى طالبك وعرِّفهم عىل خمتلف املستشعرات عن طريق 
استمكال الدروس المثانية املتبقية يف الفئة "األساسيات".

إلتاحة الفرصة للطالب إلنشاء براجم أكرث تعقيًدا، اجعلهم يستمكلون الدروس التعلميية تعدد املهام واحلركة احللقية 
والتبديل وتغيير منط احلركةأكثر من مرة يف الفئة "ما بعد األساسيات".

أساسيات الروبوت

يرىج مراجعه الصفحه التاليه
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أساسيات بناء الروبوت

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عىل جسم

 برجمة 
وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

 مستشعر 
املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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أساسيات بناء الروبوت

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عىل جسم

 برجمة 
وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

 مستشعر 
املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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علوم احلاسوب
يعلِّ هذا املسار طالب علوم ما قبل احلاسوب أساسيات الربجمة باستخدام معلِّ الروبوت وأجهزة مستشعر 

االنعطاف. يعمتد برناجم LEGO® MINDSTORMS® EV3 يف معله عىل LabVIEW ــ بيئة الربجمة الرسومية 
الرائدة يف هذا املجال اليت يستخدمها املهندسون والعملاء يف مجيع أحناء العامل. وقد ثبت أن هنج الربجمة 

الرسومية هذا يوفر إماكنات أساسية قوية للطالب ممن يتعملون الربجمة النصية.

أواًل، أعط الطالب معلومات أساسية يف الواجهة حبملهم عىل مشاهدة مقاطع الفيديو "تشغيل رسيع" ذات الصلة 
بالربجمة. بعد ذلك، اجعلهم يستمكلون الدرس التعليمي "تكوين القوالب" الوارد يف فئة "األساسيات".

مث بعد ذلك، عرِّف الطالب عىل وضيع "الزاوية" و"املعدل" اخلاصني باملستشعر جبعلهم يستمكلون الدرسني 
التعلمييني مستشعراالنعطاف وقيم الدوران يف فئيت "األجهزة و"ما بعد األساسيات".

 لتعلمي الطالب أساسيات الربجمة الرسومية؛ اجعلهم يستمكلون الدروس التعلمية التالية يف فئة "ما بعد األساسيات": 
تعدد املهام واحلركة احللقية والتبديل وأسالك البيانات و املتغيرات واملصفوفات والرياضيات-األساسيات والرياضيات-متقدم.

علوم احلاسب

يرىج مراجعه الصفحه التاليه
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علوم احلاسوب

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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علوم احلاسوب

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قمّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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مادةالعلوم للمرحلة املتوسطة
مكا يويح امس هذا املسار، فهو يسهتدف طالب املرحلة املتوسطة الذين يدرسون مادة العلوم. ويوفر هذا املسار 

 LEGO® MINDSTORMS® Education للطالب معلومات أساسية عن بعض املستشعرات املرفقة مع مجموعة
األساسية، ويعملهم أيًضا مجع البيانات املجسلة باستخدام املستشعرات وحتليلها.

أواًل، اجعل الطالب يستمكلون الدروس التعلميية مستشعراالنعطاف ومستشعراأللوان-الضوء ومستشعر املوجات فوق 
الصوتية.

بعد ذلك، درِّس للطالب أساسيات تجسيل البيانات باستخدام وحدة البناء EV3 الذكية عن طريق استمكال الدرس 
التعليميتسجيل بيانات وحدة البناء. اجعلهم أيًضا يشاهدون مقاطع الفيديو "تشغيل رسيع" اليت تقدِّم تطبيق تجسيل 

البيانات.

اخلطوة التالية يه إعطاء الطالب مزيٍد من اخلربة العملية يف استخدام الربناجم. اجعلهم يستمكلون الدروس 
التعلمييةعاكس الذبذبات وتجسيل البيانات مبارشه وتجسيل البيانات يف الفئة "تجسيل البيانات".

بالنسبة للطالب الراغبني يف امليض قدًما وإحراز مزيٍد من التقدم، يعرض الدرسان التعلمييان احتساب مجموعة البيانات 
والبرمجة الرسوميةالقدرات احلقيقية لتطبيق تجسيل البيانات.

علوم املرحله املتوسطه

يرىج مراجعه الصفحه التاليه
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مادة العلوم للمرحلة املتوسطة

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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مادة العلوم للمرحلة املتوسطة

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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الرياضيات
يوفر هذا املسار للطالب مجموعة خمتارة من الدروس اليت تناقش االستخدامات األساسية لعل الرياضيات، وهذا 
يمشل االختيار العشوايئ وحتديد النطاق والزوايا وزاوية الدوران، فضال عن العمليات احلسابية األساسية اليت 

حتتسب الرسعة وحساب املثلثات لتنقل قاعدة القيادة.

أواًل، اجعل الطالب يشاهدون مقطع فيديو التشغيل الرسيع "نبذة عن البرمجه"، الذي يعرِّفهم عىل الربناجم.

بعد ذلك، اجعل الطالب يستمكلون الدرس التعليمي "تكوين القوالب" يف الفئة "األساسيات"، ومستشعراالنعطاف يف 
الفئة "األجهزة"، وكذلك الدرس الوقوف عندجسم يف الفئة "األساسيات" لضامن أهنم يعرفون طريقة معل مستشعر 

االنعطاف ومستشعر املوجات فوق الصوتية.

اخلطوة التالية يه أن جتعل الطالب يستمكلون مزيًدا من الدروس ذات الصلة بعل الرياضيات، مثل عشوائي 
والنطاق قمي الدوران والرياضيات-األساسيات يف الفئة "ما بعد األساسيات".

بالنسبة للطالب الراغبني يف امليض قدًما وإحراز مزيٍد من التقدم، يعرض الدرس "الرياضيات-متقدم" القدرات احلقيقية 
لربناجم الربجمة.

الرياضيات

يرىج مراجعه الصفحه التاليه
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الرياضيات

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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الرياضيات

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قمّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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التكنولوجيا/الهندسة
يوفر هذا املسار األخري للطالب سلسلة دروس تنطبق عىل مفهوم ®LEGO® MINDSTORMS عىل مستوي 

التكنولوجيا واهلندسة. وينصب الرتكزي عىل التعرف عىل األجهزة ومهامها األساسية من خالل تنفيذ دروس الربجمة 
البسيطة.

أواًل، اجعل الطالب يشاهدون مقطع فيديو التشغيل الرسيع "نبذة عن البرمجة"، الذي يعرِّفهم عىل الربناجم.

بعد ذلك، اجعلهم يستمكلون الدرس"تكوين القوالب" الوارد يف الفئة "األساسيات" والدروس الواردة يف الفئة 
"األجهزة" للتأكد أهنم يعرفون وظائف األجهزة وكيفية برجمهتا عىل املستوى األسايس.

اخلطوة التالية قد تكون اختبار قدرة الطالب عىل بناء أبطأ مركبة متحركة ذات حمركني واستخدام الدرس"الرياضيات-
األساسيات" لقياس الرسعة.

LEGO, the LEGO logo and MINDSTORMS are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas
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التكنولوجيا / الهندسة

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم

التكنولوجيا\ الهندسه

يرىج مراجعه الصفحه التاليه
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مقدمه

التكنولوجيا / الهندسة

مقاطع فيديو التشغيل 
السريع

الربجمة

نبذة عن الربجمة

تجسيل البيانات

نظرة عامة عىل تجسيل البيانات

حمرر احملتوى

حمرر احملتوى لملعلِّ

األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

دليل املستخدم
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األساسيات

تكوين القوالب

حركة مستقمية

حركة منحنية

خزان احلركة

نقل األجسام

الوقوف عىل خط

الوقوف بزاوية

الوقوف عند جسم

برجمة وحدة البناء

ما بعد األساسيات

تعدد املهام

احلركة احللقية

تبديل

تغيري منط احلركة أكرث من مرة

أسالك البيانات

عشوايئ

قوالب املستشعرات

النص

النطاق

الرياضيات – األساسيات

قمّي الدوران

مقارنة

متغريات

مستشعر األلوان – معايرة

املراسلة

منطيق

الرياضيات – متقدم

املصفوفات

األجهزة

صوت وحدة البناء

ضوء حالة وحدة البناء

شاشة وحدة البناء

أزرار وحدة البناء

حمرِّك كبري

حمرِّك متوسط احلجم

مستشعر الملس

مستشعر االنعطاف

مستشعر األلوان – اللون

مستشعر األلوان – الضوء

مستشعر املوجات فوق الصوتية

تسجيل البيانات

عاكس الذبذبات

تجسيل البيانات مبارشة

تجسيل البيانات عن بعد

تجسيل بيانات وحدة البناء

تجسيل البيانات ذاتًيا

احتساب مجموعة البيانات

الربجمة الرسومية

األدوات

حمرر األصوات

القوالب اخلاصة يب

حمرر الصور

نظرة عامة على معلِّم الروبوت


