دليل التحدي  :1المدينة الذكية
الحاسوب للصف الرابع
التفكي
ر
ي

ا
ا
أهًل وسهًل بكم يف المدينة الذكية
انتقل جمال وعائلته للسكن يف مدينة ذكية.
ه المدينة الذكية؟
ما ي
المدينة الذكية ه مدينة ّ
تم تخطيطها كمدينة مبتكرة.
ي
التعبي عن ذلك؟
كيف يتم
ر
تجمع المدينة الذكية معلومات حول ما يحدث فيها بوسائل تكنولوجية ،مثل :الزنانات (طائرة
وغي ذلك .بمساعدة المعلوماتّ ،
تحسي األنظمة يف
يتم
كاميات يف الشوارع ر
بدون طيار) ،ر
ر
ً
ر
المدينة يك يعيش السكان يف مدينة أنظف وأكي أمانا واقتصادية.
كيف يمكن أن نجعل المدينة ر
"أكي ذكاء"؟
ا
الكاميات والزنانات تصور ما يحدث يف المدينة .مثًل :حالة المرور عىل الطرقات ،حالة
ر
وغي ذلك.
النفايات يف المدينة ر
المعلومات الت ّ
تحسي الوضع يف المدينة.
يتم الحصول عليها تساعد يف
ر
ي
كيف يحدث ذلك؟
ا
مر َكبات كثية ف طريق معي .الكاميات والمجسات ُت ّ
تمر ْ
مثًلّ :
الت تنتظر
ة
الكثي
ات
ر
السيا
مي
ر
ر
ر
ر
ر
ي
ي
ا
مضاء .وب هذه
الضوء األحمر .يف تلك اللحظة ،نمدد الوقت الذي يكون فيه الضوء األخض
ّ َْ
كثية ولن يتشكل ازدحام مروري.
الطريقة تمر
مركبات ر
وكيف تبدو المدينة الذكية؟
ا
ً
ف المدينة الذكيةّ ،
يتم الحرص والحفاظ عىل بيئة صحية وأقل تلويثا .مثًل :يف المدينة هناك
ي
الت تشجع السكان عىل االنتقال من مكان إىل آخر
العديد من مسارات الدراجات
الهوائية ي
َْ
الت تلوث البيئة المحيطة.
بالدراجة الهوائية وليس بواسطة المركبات ي
نستخدم طرق لتوليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة :الطاقة الشمسية ،توربينات الرياح.
ً
ر
ه المدينة الذكية.
يبدو يىل اآلن أنه أصبح أكي وضوحا بالنسبة يىل ما ي
هل أنتم مستعدون للتحدي؟
وصل جمال وعائلته للسكن يف المدينة الذكية( .هل تتذكرون؟)

التحدي 1
ساعدوا جمال عىل تحديد ثالث ّ
مميات ،عىل األقل ،للمدينة الذكية.
ر
يتم فيه عرض ثالثة كائنات عىل خلفية المدينة ،عىل األقل ،بحيث ُت ّ
مشوع ّ
يجب إنشاء ر
مي
ر
مدينة ذكية.
تعليمات التحدي:
ً
كودا بحسبه :عندما ينقر الالعب عىل كائن ُي ّ
مي مدينة ذكية يصف الكائن مساهمته يف
* ابنوا
ر
المدينة.
ا ُ
مثًل" :تصور الزنانة ما يحدث يف المدينة" ،
َ
ا
"ركوب دراجات هوائية من مكان إىل آخر (بدال من استخدام َم ْركبة) يقلل من تلوث الهواء".
* الكائن الذي ُي ّ
ّ
ر
ُ ّ ر
شء آخر
معي (حركة ،ر
ر
شء ر
تغيي الحجم ،اللون أو أي ي
مي مدينة ذكية ينفذ ي
كما يحلو لكم).
مرحلة  :1إضافة خلفية وكائنات إىل ر
المشوع
قصي لتييل ملف صورة وتحميله ف ر
المشوع.
 #فيلم إرشاد ر
ي
ادخلوا إىل عالمة التبويب.

 .1خلفية المدينة موجودة ف ر
مشوعكم.
ي
ّ
المجمع:
غي موجودة يف
يمكنكم اختيار خلفية أخرى ر
ّ
يتم عرض المدينة عىل المنصة.
اآلن نضيف كائنات إىل مدينتنا الذكية.

وحملوا من الحاسوب صور ّ
الت
ر
مميات المدينة الذكية ي

 .2اختاروا رسمة الكائن
اخيتموها.

ّ
* يمكنكم إضافة كائنات إىل ر
مجمع صور التحدي.
غي موجودة يف
المشوع ر
 .3احذفوا كائن القط الموجود ف ر
المشوع.
ي
لحذف الكائن ،انقروا عىل رسمة ال  Xيف الزاوية اليشى العلوية للكائن.
مرحلة  :2أوامر أولية للكائن
ّ .1
كيها مناسب لخلفية المنصة.
كي الكائنات يك يكون ر
غيوا ر
ر
ّ
انقروا عىل الكائن ف نافذة المميات ّ
الكي.
وغيوا العدد الذي يمثل ر
ر
ر
ي

 .2ابدأوا ر
المشوع يف أمر األحداث

َ
 :عندما ننقر عىل العلم األخض ،اسحبوا األمر إىل

الت نضع فيها األوامر.
المنطقة ي

ُ ّ
حدد قيم ابتدائية لكل كائن ،بدء الكائن:
عند إنشاء الكود (تسلسل األوامر) ن

مكان الكائن عىل المنصة
االتجاه الذي يتوجه إليه الكائن

 .3مكان الكائن
األمر

يعرض مكان الكائن عىل المنصة.

حددوا أماكن الكائنات عىل المنصة يف منطقة مناسبة حسب اختياركم (حركوا بمساعدة الفأر).

خالل تحريك الكائن عىل المنصة ،انظروا إىل األمر
األوامر (دون أن تسحبوا األمر) .ماذا ّ
تغي يف األمر؟
ر
ً
قيم (األعداد) َ Xو ّ Y
تتغي وفقا لمكان الكائن عىل المنصة.
ر

يف رشيط

بعد أن تحددوا مكان الكائن عىل المنصة ،اسحبوا األمر
الت نضع فيه األوامر.
المنطقة ي

إىل

 .4اتجاه الكائن
اختاروا األمر

واختاروا االتجاه الذي يتوجه إليه الكائن.

نحرك السهم ّ
عندما ّ
يتغي عدد الدرجات واالتجاه الذي يتوجه إليه الكائن.
ر

التاىل:
 * iبعد أن نسحب األوامر ،يجب أن نضعها بجانب بعضها بالشكل ي
* لتشغيل الكود الذي بنيتموه ،يجب عليكم أن تنقروا عىل زر َ
العلم الموجود عىل المنصة.
الت حددتموها.
يف كل تشغيل ر
للينامج ،يقف الكائن حسب األوامر ي
ّ
حددوا أوامر األحداث ،المكان واالتجاه لكل كائن.
مرحلة " :3عندما ننقر عىل هذا الكائن"
ّ
تنتم إىل المدينة الذكية.
تظهر عىل المنصة عدة كائنات
ي
يجب عليكم بناء سيناريو فيه العملية اآلتية :عندما ينقر الالعب عىل الكائن تظهر جمله عن
ّ
مساهمة الكائن ف المدينة الذكية .الجملة يمكن أن تكون ّ
مكونة من عدة ُجمل منفردة تصف
ي
عملية الكائن.
مثال:
** يف المستطيل
أنا أصور ما يحدث في الشارع

 .1اختاروا من ربي أوامر األحداث ،األمر
ماذا يحدث عندما ننقر عىل هذا الكائن؟

ُ
 .2اختاروا من ربي أوامر المظهر ،األمر ق ْل

 -ماذا يقول الكائن؟

 .3افحصوا الكود الذي بنيتموه :انقروا عىل الكائن .ماذا حدث؟
ف هذه المرحلة ،أضيفوا األوامر للكائنات الت اخيتموها والت ُت ّ
مي المدينة الذكية.
ي ر
ي
ي
تأثيات للكائن – الحركة
مرحلة  :4ر
نعرض الحركة بواسطة كائن يقود دراجة هوائية.
 .1ضعوا الكائن يف نقطة البداية.
أضيفوا أوامر البدء (حسب المرحلة .)2
َبعد أن حددتم أوامر البدء

تغيرت قيم

وفقًا للمكان الجديد

 .2حركوا الكائن بواسطة الفأر إىل المكان
الذي يتحرك نحوه الكائن.

 .3اختاروا من ربي أوامر الحركة،
عدد الثواني التي يتحرك فيها
الكائن

َ Xو Y

القيم التي تظهر هي المكان الذي
يتحرك إليه الكائن

مع أوامر البدء وشغلوا ر
المشوع بالنقر عىل العلم األخض.
ضعوا األمر
ّ
الثوان ،شغلوا مرة أخرى واختاروا الزمن المناسب لكم.
غيوا عدد
ر
ي

ر
الت ترغبون يف إضافة حركة لها؟
ه الكائنات األخرى ،يف المشوع ،ي
ما ي
أضيفوا لها أوامر

مناسبة.

*** تحدي اختياري – يمكنكم أن تحركوا الكائن دون توقف بواسطة األمر

االبتدان للكائن بواسطة األمر
أضيفوا إىل داخل الحلقة ،إىل ما ال نهاية ،المكان
ي
أو

تأثيات للكائن  -أزياء
المرحلة  :5ر
إضاف
 .1إنشاء زي
ي
انتقلوا إىل عالمة التبويب أزياء

وانشأوا زي للكائن.

لكائن الزنانة يوجد زي واحد:

إلنشاء مظهر زنانة تصور ،نضيف زي إىل الزنانة:
ر
المؤش األيمن للفأر عىل الزي ،واختاروا تكرار
انقروا بواسطة

لونوا الزنانة بألوان مختلفة بمساعدة
واختيار اللون.
دلو التعبئة
ً
أيضا وإضافة كتابة).
تغيي شكله
(يمكنكم ر
 .2إضافة أوامر لظهور الزي
إلضافة سيناريو مع زي الكائن الذي أنشأنه نعود لعالمة التبويب كود
ماذا نريد أن يحدث؟
مع بداية السيناريو (ننقر عىل العلم األخض)،
كامية الزنانة ُتصدر وميض ّ
(تغي زي ها).
ر
ر
تتم العملية؟ ّ
مت ّ
تتم مر ًارا وتكر ًارا دون توقف .ما هو األمر المناسب؟

حلقة ما ال نهاية

أدخلوا األمر

إىل األمر ما ال نهاية

تغيي الزي ،أضيفوا أمر انتظر إىل الحلقة.
لتتمكنوا من رؤية ر

مهم! يمكن تنفيذ كل عملية يف  Scratchبطرق مختلفة .يقدم هذا الدليل عادة طريقة
واحدة.
التغيي وإنشاء سيناريوهات من عندكم لتنفيذ العملية.
ندعوكم للبحث ،التجربة ،الفحص،
ر

دليل التحدي
يوجد عىل المنصة خلفية مدينة وثالثة كائنات (أو ر
أكي) تمثل مدينة ذكية.
َ
عندما ننقر عىل العلم األخض تظهر الكائنات يف مكان واتجاه ثابت عىل المنصة.
عندما ننقر عىل الكائن يف المدينة الذكية تظهر جملة تصف عمل الكائن يف المدينة.
ّ
الكي،
تغيي اللون  /ر
تغيي الزي ،ر
ينفذ الكائن عملية معينة حسب اختياركم :الحركة ،ر
وإصدار صوت.
إضافة أوامر من عندكم.

✔
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