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املسامهة يف التحول الرمقي✓

همارة صناعة جيل مبتكر من خالل تعزيز✓
حل املشالكت

اقة تطوير املشاريع ودمع اس تخدام الط✓
البديةل ومعليات التدوير فهيا

الأهداف•

م تمنية همارات الربجمة ابس تخدا•
يف حل وانرتنت الأش ياءاملايكروبيت

سامه املشالكت لنصنع جيل مبتكر ي 
يف اقتصاد الوطن

الرساةل•

الرايدة يف صنع جيل •
صاد مبتكر يسامه يف اقت
الوطن وازدهاره

الرؤية•



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 • Microcontroller-املايكروكنرتولرهنمت بتعلمي الابتاكر من خالل ا 

( Microbit-املايكروبت  ) ويه 

نادي 

المايكروبيت



• https://www.youtube.com/chan
nel/UCaj8fA4GjESqcLL7B-fizyw

قناة اليوتيوب•
• Nadi_microbit

سناب شات•
•@nadi_microbit

تويتر•
•https://community.nadi-

microbit.com/

الموقع الرسمي•

قنوات التواصل مع نادي الميكروبت



•

•

•

•MIE FELLOW
•MIE EXPERT
•MIE TRAINER
•

•

•STEM
•





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



برمجة دعماً تماشياً مع رؤية المملكة نسعى في هذا البرنامج التدريبي لنشر ثقافة ال
بللتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاس

ية حيث أننا لو نظرنا إلى جميع جونب مجاالت الحياة لطبية والهندسية واإلدارية و التجار

.سوف نجد أن جميع تلك المجاالت تعتمد على تطبيقات المبرمجين على الحاسب 

من هنا تكمن أهمية تعلم البرمجة

وليس من الضروري أن تكون متخصصاً في مجال علوم الحاسب حتى تكون 

ع أن وعندها تستطي, بل يكفي أن تكون لديك اإلرادة والفكرة والصبر , مبرمجاَ 

ظائف تبرمج الحاسب لالستفادة منه في أي مجال من مجاالت الحياة فالمستقبل لو

.البرمجة



ارجو منك التوجه إلى هذا الموقع و 

المشاركة في اإلجابة على السؤال



سم5*4هو عباره عن جهاز كمبيوتر صغير يبلغ حجمه 

وء يحتوى عىل العديد من الخصائص مثل استشعار الض

ها ويحتوى عىل أه م والحركة وعرض رسائل نصيه وغير

البلوتوثو الذاكرةو المعالج مكونات جهاز الحاسب من 

ها ، حيث تتم برمجته عن طريق لغة الجافا سك ريبت و وغير

مجة واللبنات الجاهزة يمكن من خالله تعلم الي  البايثون

.ببساطة ومتعة

يطانية  ي عام  BBCوهو من إنتاج هيئة اإلذاعة الي 
 
قدمته ف

 لطالب الصف 2015
ً
لمدارس المملكة المتحدة مجانا

.  سنه 12-11السابع 



•LED Display (Light Emitting Diode )

اطفائها باعث للضوء يمكن التحكم بتشغيلها و  5* 5•

ودرجة السطوع كذلك لكل لمبة

ي أعىل الزاوية اليسار •
 
عكس–االحداثيات تبدأ ف

(0,0)-الرياضيات



A & Bالزر  •
ي •

 
شكل من اشكال المدخالت ف

.  المايكروبت

.يستشعران بالضغط عليهما •



•PINS P0, P1, P2
دبابيس لربط اجهزة االستشعار الخارجية•

ويمكن ان تكون إما مدخالت أو مخرجات سواء 
.الرقمية او االحادية

او  crocodile clipsبتم توصيلها باسالك •
ملم 4بقياس   banana plugsاسالك 

GPIOمنافذ اال دخال واال خراج العامة •
نقطة توصيل خارجية عىل طول 25يحتوى عىل 

السنان، الوصلة الطرفية يشير عليها باسم المنافذ أو ا
ة و5وتنقسم إىل قسمير    منفذ صغير 20منافذ كبير

ي أسفل الميكروبت . ذات اللون الذهب 



•3V AND GND
(السالب–الموجب )تستخدم للتوصيل الطاقة•

.للجهاز 

ل لتمكير  المستخدم من تشغيل أجهزة خارجية مث•
.USBمحركات  باستخدام بطاريات أو 



املعاجل الرئييس•
امج تخزن وتعال• ج عىل جميع البيانات والي 

.هذه الرقاقة 

هو المسؤول عن تشغيل برامج •
.المستخدم 

ذاكرة  128kBصممت بمساحة •
ذاكرة  16kBو مساحة   ARMمتنقلة
 RAMمؤقتة 



مدخل البطارية•
ق يمكن توصيل البطارية من خالل الملح•

.المرفق

Resetالزر •
يوجد هذا الزر  عىل ظهر جهاز المايكروبت •

 بالنظام
ً
.خاصا

إلعادة تشغيل المايكروبت  Rالضغط عىل •
نامج من البداية .وتشغيل الي 

مثال يجب ان تضغط عليه عند استالم •
.عن طريق البلوتوث" برنامج"



USBمدخل•
يل ) يمكن من خالله تحميل • امج الي  (  تي  

سواء من اجهزة ويندوز او ماك من خالل 
.المرفق  USBسلك 

ر او اي من خالله يتم االتصال بالكمبيوت•
نت االنير

فتحات•
كيب والخياطة والتث• بيتللير



و حتتوي قطعة امليكروبت عىل عدد من •
مهنا املستشعرات املدجمة مع القطعة ذاتيًا و

حساس درجة احلرارة•
(احلركة) حساس التسارع •
حساس الضوء•
البلوتوث •
البوصةل •

.تعمل على كشف الحالة المحيطية الفيزيائية:وظيفتها 



online
عبر منصة 
MakeCodeOff line

برنامج 
MakeCode

تطبيق 
Microbit

ةفي متاجر األجهزة الذكي

Smart Phone



microbit

ننقر هنا



غة البرمجة باستخدام ل

بايثون
بناتالبرمجة باستخدام الل

make code



إنشاء مشروع جديد

تدريبات على مشاريع

جاهزة

make code



يسمح هذا : نافذة المحاكاة-1

ل الخيار بمعاينة المشروع قب

ت تحميله على قطعة الميكروب

مما يساهم في حل األخطاء 

: نافذة أوامر المشروع-2

ات يتم هنا سحب و افالت اللبن

ها البرمجية و ربطها و ترتيب

لتنفيذ تعليمات المشروع 

المطلوب

:نافذة حفظ المشروع-3

يتم هنا تسمية المشروع و حفظه

make code



نافذة اللبنات -4

يوجد هنا : البرمجية

قائمة بجميع اللبنات

البرمجية المستخدمة

لتنفيذ التعليمات 

البرمجية و هي 

مصنفة لمجموعات 

حسب الوظائف التي 

يقوم بها

الدوال األساسية اإلجراءات 

عار االحداث والبيانات من أجهزة االستش

الرنير  والنغمات الموسيقية 

ي شاشة 
 
LEDالتحكم ف

ديونقل البيانات باستخدام موجات الرا
حلقات التكرار

ة الدوال المنطقي
اتتعيير  قيم المتغير 

يةالعمليات الحساب

مةكتل برمجية متقد

:نافذة تحميل المشروع-5

از بالنقر هنا يتم تحميل المشروع إلى جه

الحاسب

make code



نافذة تحميل -5

:المشروع

ل بالنقر هنا يتم تحمي

المشروع إلى جهاز 

مالحاسب بعد حفظه باس

1
2

3

ظ تحديد مكان الحف

على جهاز 

الحاسب

و من ثم يتم إرسال USBيتم توصيل قطعة الميكروبت بجهاز الحاسب لتظهر و كأنها أحد أقراص -4

المشروع إليها 



انشاء مشروع جديد



مجة عىل إيجاد حل لمشكلة من خالل كتابة مجموعة من  تقوم فكرة الي 
مجية تقوم بالعمل التاىلي  :التعليمات الي 

االدخال •
المعالجة •
اإلخراج •

:المعالجة 
:تتضمن العمليات المطلوبة للوصول للمخرجات و هي إما 

(مجموعة من التعليمات الحسابية) حساب -
ط  - طية باستخدام ) شر (و العمليات المنطقية  IFمجموعة من العبارات الشر
ات عدة تكرار مجموعة من التعليمات مما يوفر إعادة كتابة التعليم) التكرار -

(" Repeat , while , for" مرات و ذلك باستخدام الدوال 



ك يتضح من خالل فحص قائمة لبنات اإلدخال أن هنا
:ثالث مصادر لإلدخال عىل المايكروبت 

A , B, A+B)) أزرار الميكروبت -1
، يسار االمالة لل، االمالة لليمير  ) تحريك الميكروبت -2

از  قاط إس، تحريك الشاشة لألعىل أو لألسفل ، االهير 
(الميكروبت بحذر

الحساسات الداخلية -2
وصيل تسمح بت)منافذ التوصيل عىل الميكروبت -3

ملحقات خارجية مثل المصابيح أو السماعات أو 
(حساسات خارجية 



ي الميكروبت وم
 
:نها تتعدد أشكال المخرجات ف

النصوص•
األرقام •
الصور•
األصوات •
المخرجات من األجهزة المتصلة بمنافذ •

الميكروبت مثل المصابيح او المحركات 



وع هو التعرف عىل طريقة تركيب ا للبنات الغرض من هذا المشر
مجية و فكرة العمل فيها  الي 



1

سنستخدم اللبنة

on start

2

 Basicمن التبويب 
 Showسنختار اللبنة 
icon

نتيجة البرمجة



وع هو التعرف عىل كيفية التعامل مع الغرض من هذا المشر
ات و العمليات الحسابية و توظيف حساس الحر  ي المتغير

 
كة ف

الميكروبت



1

variablesنستخدم التبويب 
لتعريف متغيرين يمثلون 

العددين باستخدام األمر 

Make a Variable

تسمية المتغير باللغة 

االنجليزية

2

أصبح المتغيرين  جاهزين 

لالستخدام فيمكن إعطاءها 

تهقيمة مبدئية أو تغيير قيم

3



4

عند البدء سنقوم بتصفير

العددين 

تتغير قيمة العدد األول  Aعند الضغط على الزر 

ل بزيادة واحد و من ثم يتم عرض هذا الرقم و بالمث

يتغير الرقم الثاني Bيحدث عند الضغط على الزر 

 A+Bعند الضغط على الزرين 
سيتم عرض مجموع العددين و من ثم 

تصفير العددين 

6
5



7

ار أحد نستمر بنفس الطريقة باختي

أشكال االدخال عن طريق تحريك 

الميكروبت و من ثم برمجة باقي

العمليات الحسابية 



8

الشكل النهائي للمشروع 



وع هو  عشوائية عىل جهاز إظهار أرقام الغرض من هذا المشر
مج يمك ن الميكروبت تبدأ من صفر إىل عدد يحدده المي 

د او اختيار فرد من  ي لعبة الحظ او حجر الي 
 
استخدامه ف

مجموعة 



1

variablesنستخدم التبويب 
لتعريف متغير يمثل العدد 

 Make aباستخدام األمر 
Variable

إلى عدد تحريك الميكروبت بعد تحريكه سيتم تغيير قيمة المتغيرهو ااإلدخالحدث 

– 0عشوائي من  ثم يتم عرض الرقم  10

2





وع عىل استخدام نظام اإلضاءة الذك ية و تقوم فكرة هذا المشر
ء ي

المصابيح الذي يهدف إىل توفير الطاقة الكهربائية حيث تض 
ي حال وجود ضوء الشمس فإنها تنطف   

 
ي حال الظالم أما ف

 
 و ف

ي الميكروب
 
تذلك باالعتماد عىل حساس الضوء الموجود ف



ي البداية سنوضح طريقة ربط منافذ الميكروبت بالم
 
صباح ف

ي من  نوع 
 
(LED(الكهربائ



لألبد سنقوم بقياس شدة 

اإلضاءة حول الميكروبت 

 light levelباستخدام اللبنة 
و سنعرض inputمن القائمة 

 showالقيمة باستخدام اللبنة 
number

1

2

ط سنستخدم لبنة الشر

IF – else
Logicمن القائمة 

ن نضيف دالة المقارنة م

Logicالقائمة 

3



ن سيتحقق الشرط في حال كانت شدة اإلضاءة أقل م

ط فإن فإن المصباح سيضيئ و إذا لم يتحقق الشر100

المصباح سيكون مطفئ



ن سيتحقق الشرط في حال كانت شدة اإلضاءة أقل م

ط فإن فإن المصباح سيضيئ و إذا لم يتحقق الشر100

المصباح سيكون مطفئ





الرابط أسعد بتلقي تقييمكم على

التالي

@nonak2010
T-NKA88EB20

كود خاص بمعلمي 

مايكروسوفت 




