الفصل الثاني
فعاليات لتطوير التفكير الخوارزمي في بيئات مرئية وتفاعلية

ارسم وبرمج مع آنا ومع إلسا
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ارسم وبرمج مع آنا و إلسا
مقدمة
عزيزي الطالب والطالبة في هذا الوصل اخترناها لك مفقعا في كشبكة اإلنترنت هف مفقع البرمجة املرئية برمج مع
آنا وإلسا  .ELSAيساعدك املفقع في ممارسة البرمجة وكتابة الحلفل الخفارزمية في بيئة مرئية وتواعلية .في هذه
البيئة عليك القيام بحل املهام عن طريق تركيب قطع برمجية مرئية تمثل عمليات أو تعليمات الحل الخفارزمي.
بعد إنهاء تركيب قطع الحل الخفارزمي املقترح قم بتشغيل الحل لترى النتائج أمامك في كشاكشة الحاسفب.
أ) كيفية الدخول إلى موقع الرسم وبيئة برمج مع آنا و إلسا ()Code with Anna & Elsa
طريقة (- )1افتح املفقع  code.org/learnحفله إلى العربية (التعليمات في فرع ب) وادخل إلى بيئة البرمجة
املرئية برمج مع آنا و إلسا ( Anna & Elsaوننصحك بمشاهدة الويلم التمهيدي املترجم للعربية)
طريقة (- )2انقر على الرابط املباكشر التالي للدخفل إلى بيئة البرمجة املرئية برمج مع إلسا . Anna & Elsa
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
طريقة (- )3الدخفل للمفقع من خالل استخدام كفد  QRالتالي:

ب) كيفية تحويل البيئة إلى اللغة العربية:
لتحفيل اللغة إلى العربية ابحث في أسول الشاكشة عن الزر

انقر على السهم ،ستظهر أمامك

قائمة اختر من رأسها اللغة "العربية" ،انتظر قليال ،تتحفل الشاكشة إلى العربية.
من ممزياات هذه البيئة أنها غنية باإلركشادات باللغة التي يريدها الطالب .وعند الدخفل ،يعرض املفقع أيضا
مجمفعة من الويديفهات اإلركشادية والتحوزياية عن أهمية البرمجة مترجمة إلى العربية ،ننصح بمشاهدتها.
وباختيار اللغة العربية تتحفل أيضا البرمجة والقطع والشروح إلى العربية كما يظهر في الصفر في الصوحات
القادمة.
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ج) شرح عن هذه البيئة
في هذه البيئة عليك عزيزي الطالب أ تساعد "إلسا" لرسم عدة أكشاال ورسفمات ،وذلك ببناء برنامج تحدد فيه
العمليات التي على إلسا أ تتبعها من أجل أ ترسم األكشاال املطلفبة .تظهر العمليات على كشال قطع ملفنة .عليك
أ تركب منها برنامجا (حال خفارزميا) لرسم األكشاال .بعد االنتهاء من التركيب انقر على زر

لتبدأ إلسا

بالرسم .عليك اجتياز عشرين مرحلة متدرجة الصعفبة مع تحديات .في كل مرحلة يطلب منك بناء برنامج لرسم
كشال جديد .قم بحلها وانتقل من مرحلة إلى التي تليها حتى إنهاء كافة املراحل( .انظر الصفرة)

صفرة لشاكشة من مفقع البرمجة التواعلية املرئية برمج مع آنا و إلسا
فيما يلي ،نعرض أمامكم مثالزي لطريقة البرمجة بالقطع املرئية من أجل رسم أحد األكشاال في مرحلة رقم 2
ومرحلة رقم  .12بنوس الطريقة يمكن البرمجة والرسم في بقية املراحل .ال بد من االنتباه بأ الحلفل في املراحل
املتقدمة تحتاج لقطع برمجية جديدة (تظهر ضمن قطع العمليات) حيث تجدها مزودة بشروح مرافقة في
املرحلة املناسبة.
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املثال األول :حل مرحلة رقم ( ،)2ابن برنامجا تساعد فيه آنا وإلسا لرسم الكشكل املطلوب
 .1انقر على زر استمرار أو على املرحلة  2في السلسلة ففق لتبدأ في مرحلة  2وتتلقى التعليمات املطلفبة ،هكذا:

شرح الحل الخوارزمي املقترح (البرنامج)
 نركب قطعة برمجية التقدم إلى األمام بمقدار ؟؟؟ بكسل .لاي تتقدم إلسا أفقيا وترسم خطا طفله  100بكسالت
(نقاط) .الالمة بكسل مأخفذة من اإلنجلزياية ( )pixelويقصد بها نقطة( .بدل ؟؟؟ نحدد املقدار بـ)100
 ثم نركب معها قطعة برمجية أخرى لاي تلف إلسا وجهها لليمزي بزاوية مقدارها  90درجة ،نستخدم القطعة :اتجه إلى
اليمين بمقدار ؟؟؟ درجات( .بدل ؟؟؟ نحدد الزاوية بـ)90
 ثم نركب معها قطعة برمجية أخرى التقدم إلى األمام بمقدار ؟؟؟ بكسل .لاي تتقدم إلسا عمفديا حسب اتجاهها
الجديد وترسم خطا طفله  100بكسالت (نقاط)( .بدل ؟؟؟ نحدد املقدار بـ)100

ليصبح البرنامج الاامل هكذا
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تكشغيل البرنامج (الحل الخوارزمي) وفحص النتيجة:
بعد إتمام تركيب القطع ،نضرب على زر

لوحص العمل ،وفي حال النجاح نحصل على إعال كالتالي.

عزيزي الطالب (حيث يشزير السهم في الصفرة) انقر على الزر إظهار الافد البرمجي يظهر أمامك سلسلة ألوامر البرنامج الحقيقي
الذي تمثله القطع البرمجية بالمات إنجلزياية كما يبرمج املحترفف في برامج الحاسفب الحقيقية (كما هف مكتفب في الصفرة).
سفف نتفسع في هذا املفضفع الحقا.

انقروا على زر استمرار لتنتقلفا إلى املرحلة الثالثة ،واستمروا في حل بقية املراحل.
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طباعة الرسمة الناتجة على الورق ومكشاركة اآلخرين حول العالم بالعمل
إ اإلعال الذي يظهر بعد تشغيل الحل الخفارزمي ،كما في الصفرة السابقة ،يعطيك عزيزي الطالب فرصة لاي تطبع
الرسمة التي أنتجتها على الفرق ويعطيك أيضا فرصة لتشارك مبرمجزي آخرين حفل العالم بالرسمة التي أنتجتها مع الافد
البرمجي الذي كفنته.

في املثال السابق تاف

مشاركة الرسمة بالنقر على الرابط التالي

 https://studio.code.org/c/51804789الذي أخذناه من نوس الصوحة التي ظهرت في الصفرة السابقة ففق .عند
فتح هذا الرابط تعرض الرسمة في متصوح اإلنترنت وتعطى فرصة لآلخرين لاي يستعيدوا الافد البرمجي وذلك بالنقر على
عبارة كيف يعمل ذلك في نوس الصوحة ،وأ يعملفا على تكملته أو تطفيره ويشاركفا اآلخرين بعملهم الجديد أيضا .إ
هذه العملية التي تشمل مشاركة النتائج البرمجية عبر الشبكة وطرحها للغزير من أجل تكملتها أو تطفيرها تسمى بالـ(.)Remix

إظهار الكود البرمجي لقطع الحل الخوارزمي املركب:
وبإماانك عزيزي الطالب أ تقفم بتحفيل الحل الذي ركبته من القطع البرمجية إلى برنامج حقيقي بأوامر مكتفبة
باإلنجلزياية ،فبالنقر على زر إظهار الكود البرمجي (أو الشيورة البرمجية) يظهر البرنامج مكتفبا بلغة برمجة حقيقية ،كما
في الصفرة التالية.

صفرة كشاكشة التهنئة بعد إنهاء الشال في مرحلة  12مع إظهار الافد البرمجي املالئم للحل الخفارزمي املقترح
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