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ترحيب

إشراقات فكرمساؤكم

نتاجات عظيمةمساؤكم

تدريبمساؤكم

عةنجمع فيه بين الفائدة والمت



نادي املايكرو بت
ليىل بنت عيل البييش: مجموعة تقنية سعودية بقيادة الأس تاذة •

حدى اجملموعات التقنية اليت ترعاها وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات• ا 

رشاكء مبادرة العطاء الرمقي•

حدى تقنيات املتحكامت • Microcontroller-هنمت بتعلمي الابتاكر من خالل ا 

)Microbit-املايكروبت)ويه 
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الرقمي_العطاء#

#microbit

المايكروبيت_نادي# 

شارك تجاربك 



وهادفههممتعبيئةفيالمايكروبتباستخدامالبرمجةتعلممنالمتدربيتمكنأن

.مبتكرةإبداعيةمشاريعوينتج

الهدف من البرنامج
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بتى عىل•
ُ
ي ت

.  مكامن القوة دائًما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ، وأنجح الرؤى هي تلك الت 



.ومكوناته المايكروبتتعريف •



Micro:bitالمايكروبت

هو عباره عن جهاز كمبيوتر صغير يتم برمجته
عن طريق لغة الجافا سكريبت واللبنات الجاهزة 
مجة ببساطة ومتعه يمكن من خالله تعلم الير

يطانية   BBCوهو من انتاج هيئة اإلذاعة الير
ي عام 

 
. لمدارس المملكة المتحدة 2015ف

مير  
ة اإلبداع الرقمي والير كان الهدف منه هو إتاحة خير

.لجميع فئات طالب المدارس



•LED

عكس–الاحداثيات تبدا يف اعىل الزاوية اليسار •

(0,0)-الرايضيات

ودرجة ملبات ميكن التحمك بتشغيلها واطفاهئا5*5•

السطوع كذكل للك ملبة

و الواجهة األساسيةالمايكروبتخصائص 



A & Bالزر  •

مايكروبتشلك من اشاكل املدخالت يف •

ضغط ويرتفع مرة اخرى•

الضغط املس متر يعطي امر اس مترار•

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



A & Bالزر  •

مايكروبتشلك من اشاكل املدخالت يف •

ضغط ويرتفع مرة اخرى•

الضغط املس متر يعطي امر اس مترار•

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



•PINS P0P ,1P ,2

ون اما داببيس لربط اهجزة الاستشعار اخلارجية وميكن ان تك•

.سواء الرمقية او الاحاديةخمرجاتاو مدخالت

(الرطوبة وغريها, كشف املعادن , الضوء ) امثةل حساسات •

ميكن معل هجاز انذار لسقي النبتة •

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



فتحات•

للرتكيب واخلياطة والتثبيت•

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



•3V AND GND

مثل لمتكني املس تخدم من تشغيل اهجزة خارجية•

USBحمراكت  ابس تخدام بطارايت او 

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



•USBمدخل

ميكن من خالل انزال الربامج سواء من اهجزة •

.املرفق USBويندوز او ماك من خالل سكل 

ت اي من خالل يمت االتصال ابلمكبيوتر او الن•

.وختزيهنا ابلفالش 

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



البلوتوث•

انرتنت "مزودة خباصية البلوتوث ويه شبهية ملفهوم •
رسال أأو حيث ميكن التحمك ابلأهجزة القريبة اب  " الاش ياء

اط اس تقبال أأمر ما مثل تشغيل اكمريا اجلوال والتق

املايكروبتالصورة عن طريق 

وميكن حتميل الربامج من خالهل بشلك مبارش•

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



Rزر •

.زر مبارش للنظام وهل عدة اس تخدامات•

ن ع" برانمج"مثال جيب ان تضغط عند اس تالم •

.طريق البلوتوث

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



مدخل البطارية•

.فقميكن توصيل البطارية من خالل امللحق املر •

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



املعاجل الرئييس•

هذه الرقاقة مجيع البياانت والربامج ختزن وتعاجل عىل•

.

ARMمتنقةلذاكرة 128kBمصمت مبساحة •

RAMذاكرة مؤقتة 16kBو مساحة 

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



البوصةل•

(  مثل الارض) حساس اىل اجملال املغناطييس •

.امحتويل اجملال اىل ارقملايكروبيتيسمح 

.جاتبعض الربامج حتتاج حساس الاجتاه وادلر •

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



حساس احلركة•

.حيول معلومات الرسعة اىل مدخالت رمقية•

يات مثال ميكن اس تخداهما كحساس حلركة الشخص •

.او لعبة املالمكة

ة و الواجهة األساسيالمايكروبتخصائص 



يطانية ما سبب إنتاج • ؟الماكروبتBBCهيئة اإلذاعة الير



.في التعليم المايكروبتتطبيقات •



م في التعليالمايكروبتعن التأثير  تطبيق ( 2017نشرت )تم إجراء أول دراسة في المملكة المتحدة 

:مجانًا شملت مايكروبتبعد توزيع حوالي مليون قطعة  (BBC)من قِبل هيئة اإلذاعة البريطانية 

جميع الطالب في سن السابعة في إنجلترا

جميع الطالب في سن الثامنة في أيرلندا الشمالية

سنة في اسكتلندا( 12-11)مابينجميع الطالب 



:وجدت الدراسة أن

.أظهر لهم أن أي شخص يمكنه البرمجة المايكروبتأن :٪ من الطالب قالوا 90

.جعل علوم الكمبيوتر أكثر إثارة لالهتمامالمايكروبتأن : ٪ من الطالب قالوا 86

.micro: bitالحوسبة كمواد مدرسية بعد استخدام سيختارنإنهن : ٪ من الفتيات قلن 70

.من المعلمين يوافقون على أنه جعل التعليم أكثر متعة لطالبهم% 85

أنهم يشعرون اآلن بمزيد المايكروبتيقول نصف المعلمين الذين استخدموا 

من الثقة ،

.وخاصة أولئك الذين يقولون إنهم ليسوا واثقين جًدا في تدريس الحوسبة

رابط الدراسة



للتسويق  IPSOSمن قبل ( 2018منشور )قام المجلس الثقافي البريطاني بإجراء بحث غرب البلقان 

.بين الطالب والمدرسينالمايكروبتيوضح التقرير التأثير اإليجابي لتطبيق . االستراتيجي

:وجدت الدراسة أن

مفيدة في تدريس المناهج الدراسية micro: bit٪ من المعلمين أن 86يعتقد 

.سيلهم الطالب حول الحوسبة والبرمجة  خارج الفصل micro: bit٪ من المعلمين أن 90يعتقد 

ستكون مصدر إلهام للطالب في الفصل micro: bit٪ من المعلمين أن 93اعتقد 

٪ من المعلمين أنها أداة تعليمية مفيدة100اعتقد 



من حوالي )مدرسة في جميع أنحاء الدنمارك 1،447حيث تم تسجيل ( 2019منشور )دراسة في الدنمارك 

. طالبًا64،287و شمل المشروع  Ultra-bitفي مشروع ( 1600

:وجدت الدراسة أن

٪ من المعلمين شعروا أنه من األسهل استخدام البرمجة  90

٪ من المدرسين أن الطالب وجدوا أنه من السهل إجراء التعليمات البرمجية 95شعر 

بالمايكروبتبعد العمل 

رابط الدراسة



ة في ضوء متطلبات مناهج الحاسب اآللي في المملكة العربية السعوديالمايكروبتمبادرة استخدام 

.تمت هذه المبادرة بقسم الحاسب اآللي باإلدارة العامة لألشراف التربوي•

هـ1439–1438تم تنفيذها عام •

.إدارات تعليم5نفذت في •

مدرسة23عدد المدارس المنفذة •

.طالب307عدد الطالب المشاركين بلغوا •



وقد جاءت أراء املعلمني املنفذين للتجربة وفق اآليت
%النسبة المحور

100املايكروبتتقبل الطالب جلهاز 

90تاملايكروبسالسة تطبيق الطالب للمشاريع على جهاز 

95للمنهج الدراسياملايكروبتدعم جهاز 

80املايكروبتسهولة التعلم على منصة برجمة 

100ألفكار الطالب اإلبداعيةاملايكروبتدعم جهاز 

100تعزيز مهارات وعمليات التفكري لدى الطالب



ضمن منهجية المايكروبتاالستفادة من •

STEM



و في التعليم حيث تدمج بين العلومSTEAMمنهج  المايكروبتتدعم  البرمجة من خالل •

.المايكروبتالرياضيات و الفن والهندسة والتكنولوجيا باستخدام برمجة 

ل العلم من علم تدعم التعليم بالتصنيع تنقالمايكروبتاضافه الى أن البرمجة باستخدام 

سات مجرد الى واقع محسوس وملموس وأثبتت الدراسات ان البرمجة باستخدام المحسو

فكير تنمي عدة مهارات من مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير اإلبداعي والت

.الناقد وحل المشكالت والتفكير الحاسوبي 



STEM في التعليم

  STEMمباديءمن أولى أولويات التعليم المتمكن في عصرنا هذا هو نشر ثقافة •
م استثمار أكبر وتمكين الشريحة األكبر من المجتمع فيها وذلك تبعا لفلسفة جبارة تستلز

.  شريحة من البشر وبذلك أكبر قدر من القدرات العقلية المتميزة

بحيث يكونون على معرفه ودراية بأهمية أفكارهم •

وإمكانية تصنيعها وجعلها واقعا مما يتيح تأهيل الكثير

.  من المخترعين والصناع والمستكشفين 



STEM في التعليم

  STEMمباديءمن أولى أولويات التعليم المتمكن في عصرنا هذا هو نشر ثقافة •
م استثمار أكبر وتمكين الشريحة األكبر من المجتمع فيها وذلك تبعا لفلسفة جبارة تستلز

.  شريحة من البشر وبذلك أكبر قدر من القدرات العقلية المتميزة

بحيث يكونون على معرفه ودراية بأهمية أفكارهم •

وإمكانية تصنيعها وجعلها واقعا مما يتيح تأهيل الكثير

.  من المخترعين والصناع والمستكشفين 



STEM في التعليم

  STEMمباديءمن أولى أولويات التعليم المتمكن في عصرنا هذا هو نشر ثقافة •
م استثمار أكبر وتمكين الشريحة األكبر من المجتمع فيها وذلك تبعا لفلسفة جبارة تستلز

.  شريحة من البشر وبذلك أكبر قدر من القدرات العقلية المتميزة

بحيث يكونون على معرفه ودراية بأهمية أفكارهم •

وإمكانية تصنيعها وجعلها واقعا مما يتيح تأهيل الكثير

.  من المخترعين والصناع والمستكشفين 



دقائق 5استراحة •



المايكروبتبرمجة •



:المايكروبتيمكنك برمجة •

 WINDOWSنظام ويندوز •
MAC OSنظام ماك •
 Linuxلينكس •
Raspberry Bروز بيري بي  •
(  IOS –Android)الجوال •

MakeCodeفي محرر المايكروبتويمكنك برمجة 
.وهو نصي Pythonو ( والذي يستخدم الكتل



Micro:bitللمايكروبتالموقع الرسمي 
•https://microbit.org/



نامج عىل ويندو  10ز تحميل البر

نامج عىل ويندوز • 10تحميل الير



microbitتحميل التطبيق
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ابحلاسب والاهجزة اذلكيةاملايكروبتتوصيل 

المتحكمات الدقيقة والملحقات األخرى

القدرة على االتصال من المايكروبتلدى •

خدم خالل منافذ التحكم المختلفة والتي تست

هرها في انشاء مشاريع الكترونية مختلفة أش

•Arduino 

األجهزة الذكية

IOS , Androidتطبيق على االجهزة الذكية •

عبر البلوتوث ويسمىالمايكروبتاالقتران بجهاز •

Pairingاالقتران 

.بالضغط على زر االتصاالت في التطبيق•

احلاسب الآيل
.جميع انظمة التشغيل•

ىجديد يدع( قرص ) توصيله بالجهاز كمحرك•

Micro bit



Make Codeشرح واجهت •



: الواجهة األساسية للبرنامج 
https://makecode.microbit.org/

 JavaScript Blocks Editor (PXT)حمرر أأوامر جافا سكريبت •

نشائه ملساعدة املس تخدمني املبتدئني يف الربجمة حيث ال تتطلب كتاب• ة الأوامر الربجمية بشلك مبارش من رشكة مايكروسوفت قامت اب 
.جملموعة من الكتل الربجمية امللونة Drag & Dropامنا يقوم بعملية السحب واال فالت 

نشاء التطبيقات والألعاب اخملتلفة • .هتدف ايل املساعدة يف ا 

نرتنت ميكنك من العمل عليه عرب صفحة • حمرر جافا سكريبت عبارة عن تطبيق ا 

خاصة به عىل ش بكة الانرتنت •

https://makecode.microbit.org/


: الواجهة األساسية للبرنامج 



: الواجهة األساسية للبرنامج 



المايكروبتتطبيقاتمننماذج









األسئلة 

والمشاركات  



نادي املايكرو بتمع قنوات التواصل

قناة اليوتيوب•
@nadi_microbit

املوقع الرمسي•

https://community.nadi-microbit.com/Nadi_microbit



ال أأ  هل ا  نت س بحانك اللهم وحبمدك أأشهد أأن ال ا 
ليك أأس تغفرك اللهم وأأتوب ا 

شكًرا للتفاعل وحسن الاس امتع


