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:املوجود يف ، Research Parent نحن نحب هذا النشاط من

  الهدف من هذا املرشوع هو إنشاء مجموعة من التعلي�ت التي ستجعل

 شخصية الليقو تعرب من خالل املتاهة وترجمة خطوة بخطوة إىل لغة

 الربمجة لخلق فهم لكيفية مساعدة التعلي�ت الربمجية يف تبسيط

.التعلي�ت لجهاز الكمبيوتر

قص جميع مربعات اتجاهات املتاهة

 بعد ذلك, ستحتاج اىل اعداد متاهة. µكنك استخدام أي من املتاهات

 الخمسة املقدمة أو اذا أخرتت, µكنك انشاء متاهة خاصة بك

.باستخدام ورق الرسم البيا¹ املتوفر

.قم بتغطية األجزاء الرمادية من املتاهات املتوفرة بطوب ليقو
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الخطوات

الصفحة 2



 أولياء أمور الطالب األصغر سناً: متاهات الليقو هذه, µكن حلها باستخدام :التعلي�ت

 الربمجية" باستخدام الورق بدال من الكمبيوتر,تتضمن 4 مستويات مختلفة الصعوبة و تتضمن

 مجموعة من مفاهيم الربمجة. بين� سيتم وصف هذه املستويات Àزيد من التفصيل أدناه,

:في� ييل نظرة عامة رسيعة

 املستوى µ :1كن للطفل أن يرى املشكلة املحددة يف متناول اليد وخطوة بخطوة سيتمكن

 من إخراج الليقو  خارج املتاهة. يُعلم هذا املستوى الطفل أن يفكر من وجهة نظر مختلفة

 عن وجهة نظره. قد ال يكون يسار الطفل مثل اليسار يف الشكل يف املتاهة ، ولكن حتى

.األطفال الصغار µكنهم تعلم هذه املهارة القيمة يف تبديل وجهات النظر

 املستوى 2: آمل أنه بحلول الوقت الذي يتقن فيه املستوى 1, سوف يدرك طفلك أنه من

 الشاق قليال أن تخرب الشخصية بامليض قدما 7 مرات عىل التوايل. بدال من ذلك, سيكون من

 السهل أن يكون لديه طريقة لقول "أفعل هذا األمر التايل سبع مرات". يقدم هذا املستوى

."مفهوم "الحلقات

 املستوى 3: يف هذه املرحلة, قد تدرك أن الكث� من العمل يذهب اىل حل متاهة معينة

 ,"if statements" و "while loops" باستخدام طريقة املستويÐ 1 و 2. بتعريف
 µكن لألطفال تحدي أنفسهم لكتابة رموز قص�ة قدر اإلمكان لحل متاهة معينة. يحتاج

 املربمج فقط اىل النظر يف جميع االحت�الت يف أي مكان لشخصية ليقو وتحديد أفضل تسلسل

 عام لإلجراءات. عىل سبيل املثال, ماذا يجب أن تفعل الشخصية إذا كانت هناك فتحة عىل

اليسار؟ ماذا لو وصلت إىل طريق مسدود؟

 املستوى 4: األطفال وهم  ينجحون يف املستوى 3 ، سيجدون عىل األرجح أنهم إذا حاولوا

 استخدام رمزهم يف متاهة مختلفة ، فإنه µكن ال يعمل. من املمكن أن تعلق الشخصية يف ما

 ويكرر نفس السلوك مراًرا وتكراًرا دون أن يتمكن ، "infinite loop" يسميه املربمجون

 من الفرار. من خالل إدخال أرقام عشواµ ، Ùكن لألطفال األكرب سًنا كتابة برنامج µكنه إخراج

.الشخصية من أي متاهة
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 املستوى 1: إن أبسط طريقة لتشف� طريقك عرب املتاهة هي تعلم كيفية

 التفك� من وجهة النظر أو اإلطار املرجعي للشخصية يف املتاهة. ابدأ بوضع

 الشكل يف بداية املتاهة و اصنع 3 أكوام من البطاقات الخرضاء. يجب أن

 تحتوي كل كومة عىل بطاقات تقول نفس العبارة عليها (هذه العبارات

 .(Turn Left و Turn Right و Go Forward الثالث هي
 يحتاج طفلك إىل وضع التعلي�ت التي يعتقد أن الشخصية بحاجة إىل

 :اتباعها يف قاÜة طويلة. عىل سبيل املثال ، يحتاج عامل البناء اµيت إىل

Go Forward ، Go Forward ، Go Forward 
، Turn Right ، Go Forward ، إلخ. اجعله يضع جميع 

 البطاقات التي يعتقد أنه سيحتاجها إلخراج اµيت من املتاهة يف القاÜة.

 µكنك أنت أو طفلك تحريك الشخصية. اطلب منه اتباع أمر واحد يف كل

 مرة و قلب البطاقات بعد تنفيذه. هذا العمل يعمل بشكل رائع. تحذيري

.الوحيد هو أنه يجب االنتباه إىل املنعطفات اليمنى واليرسى

 أتقنت املستوى 1؟ جرب املستوى 2: يوسع املستوى 2 املفاهيم املستفادة

 For" يف املستوى األول من خالل تقديم مفهوم الحلقة. الحلقة تقول
___ Steps" للقيام بأمر بدالً من مجرد تكرار البطاقة نفسها عدة 

 قليالً. ليست "for" مرات. يتم وضع مسافة بادئة لألوامر داخل حلقة

 كل لغات التشف� تتطلب وضع املسافة البادئة ، ولكن بعضها كذلك م�

 تضع بطاقة ، "for" يجعل الشفرة أكà قابلية للقراءة. يف نهاية الحلقة

"End" لتدوين مكان انتهاء الحلقة. عىل الرغم من أن جميع لغات 

.الرتميز ال تتطلب نهاية ، إال أنه ال يزال من املفيد بناء هذه العادة

الصفحة 4



 هل تبحث عن تحدي؟ جرب املستوى À :3جرد أن يتمكن األطفال من التفك� بشكل أكà تجريًدا ،

µ" "ifكنك تعليمهم حول عبارات "إذا  الرشطية. عىل سبيل املثال ، إذا كنت أحاول تحديد مكان "

:تناول العشاء ، فقد أفكر يف يشء مثل

 عندما تكتب برنامًجا ، تفكر يف جميع االحت�الت و تُقيم ما يجب عليك القيام به يف كل حالة وبأي

 ترتيب (أو بأي أولوية). عىل سبيل املثال ، تواجه شخصيتنا يف متاهة عدًدا محدوًدا من الخيارات. قد

 يكون أو ال يكون أمامه جدران أو إىل يساره أو إىل µينه. ومع ذلك ، هناك العديد من الرموز املمكنة

 التي µكن كتابتها بناًء عىل هذه الخيارات املحدودة. µكن للطفل أن يقرر إخبار شخصيته باتباع هذا

 األمر: "إذا ä يكن هناك جدار أمامي ، تقدم. النهاية." هذا الرمز وحده سيحل يف الواقع أحد املتاهات

 املقدمة. من أجل متاهة مع املنعطفات: "إذا استطعت أن انعطف يساًرا ، استدر يساًرا. خالًفا لذلك ،

 إذا åكنت من االنعطاف µيًنا ، استدر µيًنا خالف ذلك إذا وصلت إىل طريق مسدود ، استدير. بعد أن

 "while" من حلقة بين� "repeat" انتهيت من التحقق من هذه الرشوط ، أذهب. كرر." يأæ التكرار

 الحمراء حول الرمز بالكامل. بقول "بين� ال تزال يف املتاهة (مجموعة من الكود) انتهى" ، يعني ذلك

 االستمرار يف تكرار (مجموعة من الكود) حتى ال تكون يف املتاهة بعد اآلن. يجب أن أش� أيًضا إىل أن

 تعني القيام بذلك إذا كان الرشط "ELSE IF". "ELSE IF" جزًءا واحًدا من الرمز ä أستخدمه هو

 غ� صحيحة "ELSE IF" اللتي جاءت من قبل ä تكن صحيحة. إذا كانت "IF" املحدد  صحيًحا و

 م� يعني القيام بذلك "ELSE" أخرى مع رشط جديد. ثم لدينا "ELSE IF" أيًضا ، µكنك كتابة

 م� يعني أن "END" إذا فشل كل يشء أعاله (مثل تراجع عشاء الحبوب واآليس كريم). أخ�ًا ، لدينا

.("for" أو "while" أو) "if" هذه هي نهاية جملة

،كانت صديقتي كييل فارغة (IF) إذا"

.إذاً سأذهب معها للحصول عىل الطعام التايالندي <--

، كانوا يقدمون شيًئا صالًحا لألكل يف كافيت�يا السكن (ELSE IF) خالًفا لذلك إذا

.إذاً سأختار شيًئا هناك <--

(ELSE) خالًفا لذلك
.سأبقى يف غرفة النوم الخاصة ë وأتناول بعض الحبوب واآليس كريم <--

".(END IF) إنهاء إذا
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 هل ما زلت تبحث عن تحٍد؟ جرب املستوى 4: إذا حاول طفلك الرمز أعاله (أو رمزه املقابل

 امل�ثل) يف جميع املتاهات املقدمة ، فمن املرجح أن يجد أن الرمز ال يعمل يف جميع

 املتاهات. يف بعض الحاالت ، نظًرا لألولوية املعطاة لهذا الدور األيرس (أو أيا كانت األولوية

 التي تستخدمها شفرتهم) ، فسوف تتعà شخصياتهم ذهابًا وإيابًا عىل نفس املسار بشكل

 لحل هذه املشكلة دون تقديم مفاهيم أكà .(inínite loop) متكرر يف حلقة ال نهائية

 تعقيًدا مثل تخزين املتغ�ات ، µكن استخدام مولد أرقام عشواÙ إلزالة أولوية خيار ما عىل

 آخر. عىل سبيل املثال ، بدالً من قول "إذا كان بإمكا¹ االنعطاف يساًرا ، انعطف يساًرا"

 ، µكنني بدالً من ذلك أن أقول "إذا كان بإمكا¹ االنعطاف يساًرا ، استدر يساًرا نصف

 الوقت". نظًرا ألننا ال نستخدم أجهزة الكمبيوتر فعلًيا ، فبدالً من استخدام وظيفة مولد

 األرقام العشوائية ، µكن ألطفالك فقط استخدام الïد بدالً من ذلك. قد يبدو أحد األمثلة

 كالتايل: "إذا كان بإمكا¹ االنعطاف يساًرا ، لف الïد ثم انعطف يساًرا إذا كان الرقم زوجًيا."

 من خالل تقديم هذه العشوائية ، قد ال تتبع الشخصية املسار األكà منطقية للخروج من

.املتاهة ، لكنها لن تعلق يف فعل نفس اليشء مراًرا وتكراًرا

 لرتميز هو عملية املحاولة و الخطأ. غالًبا ما تكون هناك حاجة إىل الكث� من االختبارات قبل

أن يأæ املربمجون بيشء جديد يعمل

ةياهنلا
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