
ف طفلك بمجال علوم الكمبیوتر من خالل تجربة أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! ُتظِھر الدراسات أن األطفال الذین یدرسون علوم الكمبیوتر یؤدون على نحو أفضل في  عرِّ
لون في الكلیات بنسبة %17. قون في حل المشكالت، وعلى األرجح سیسجِّ المواد األخرى، ویتفوَّ

ع الطالب على التعلُّم وكسر القوالب النمطیة، ونساعد األطفال في اكتشاف اھتمام جدید لھم. واألفضل من ھذا كلھ ھو أن من السھل أداء أنشطة "ساعة من  یمكننا مًعا أن نشجِّ
البرمجة" - حتى للمبتدئین.

ساعة من البرمجة
دلیل ولي األمر
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ب أنشطة "ساعة من البرمجة" باستخدام  لست بحاجة إلى خبرات في مجال علوم الكمبیوتر أو التدریس لتسَمح ألطفالك بالتعلُّم والضحك. ویمكنك أن تجرِّ
جھاز الكمبیوتر أو جھاز كمبیوتر لوحي أو ھاتف ذكي أو من دون استخدام الكمبیوتر تماًما!

بون األنشطة: ابدأ في استكشاف األنشطة. من بین من سیجرِّ
(Dance Party) أو حفلة رقص (Minecraft) الطفل الذي یحب اللعب: ماینكرافت

(Moana) أو موانا (Frozen) أو ملكة الثلج (Star Wars) الطفل الذي یحب دیزني: حرب النجوم
 Make Music with) أو صنع الموسیقى بلغة سكراتش (AI for Oceans) الطفل الذي یحب التعلّم: الذكاء االصطناعي للمحیطات

(Scratch

ضعف التقنیات أو عدم توفرھا؟ ال علیك سوى فرز أنشطة "ساعة من البرمجة" عن طریق تحدید
"ال تتوفر أجھزة الكمبیوتر أو األجھزة" في قسم "تقنیة قاعة الدراسة.

اآلن وبعد أن وضعت البرامج التعلیمیة 
في حسبانك، قد یكون من المفید لك أن 
ب ھذه األنشطة على جھازك قبل  تجرِّ

فھا لطفلك. أن تعرِّ

د كل طفل بسّماعات لتجّنب تشتیت االنتباه. في حالة األجھزة المتعددة، فكِّر في أن تزوِّ

أو أعِط فرصة لتجربة البرمجة الثنائیة! اسَمح لطفلك بمشاركة زمیل إلنھاء النشاط 
سوًیا باستخدام جھاز واحد.

لتضفي مزیًدا من المرح، تفقَّد ھذه 
التیشیرتات والملصقات واألغراض 

األخرى المتوفرة على الرابط 
.Code.org/Shop

استكِشف األنشطة والبرامج التعلیمیة

ما یجب االستعداد لھ مبكًرا

اختِبر نشاطك ھل یوجد أكثر من طفل في المنزل؟ منتجات قیِّمة

1

2

تمثِّل المشاركة في أنشطة "ساعة من البرمجة" طریقة رائعة لتعریف أسرتك بمجال 
علوم الكمبیوتر، الذي ال یقوم على تدریسھ معظم المدارس.

علوم الكمبیوتر جزء ال یتجزأ تقریًبا من جمیع القطاعات، بما في ذلك قطاع الرعایة 
الصحیة وقطاع البیئة والھندسة والفنون.

أِضف إلى ذلك أن األطفال یحبون تعلُّم علوم الكمبیوتر! فعند البدء بأحد أنشطة "ساعة 
من البرمجة"، یمكنك أن تثیر اھتماًما جدیًدا داخل طفلك یدفعھ إلى الشعور بشغف یدوم 

طوال حیاتھ. ابدأ الیوم!

لماذا "ساعة من البرمجة"؟



4االحتفال بنشاطك في "ساعة من البرمجة"

اطبع شھادات "ساعة من البرمجة" لتكافئ بھا طفلك عند ُیكِمل نشاطھ.

ابحث عن الملصقات والجوائز على Code.org/Shop كمفاجأة إضافیة لطفلك. یمكنك أیًضا أن 
.HourofCode.com/Promote تطبع الملصقات في المنزل من خالل زیارة الرابط

شاِرك معنا! شاِرك تجربتك وصوَرك على وسائل التواصل االجتماعي، مستخدًما الوسم 
. #HourOfCode ساعة_من_البرمجة#

"أدع الفتیات من كل بلد لتعلُّم أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"."

مالال یوسفزي
حاصلة على جائزة نوبل للسالم

ضع عالمة على التقویم في
دیسمبر 2022! 

hourofcode.com ابدأ من

س أعمالھا لزیادة فرص تعلُّم علوم الكمبیوتر، وزیادة مشاركة السیدات والطالب األقل تمثیالً بسبب اللون. وُیحتَفل بحركة "ساعة من البرمجة" خالل "أسبوع  مھا مؤسسة Code.org، وھي مؤسسة عامة وغیر ھادفة للربح، تكرِّ "ساعة من البرمجة" حركة تنظِّ
.Code.org التجاریة (ساعة من البرمجة) ھي عالمات تجاریة لمؤسسة Hour of Code وعالمة CODE وشعار ®Code.org .تعلیم علوم الكمبیوتر" السنوي في شھر دیسمبر

5واِصل التعلُّم - تجاوز مرحلة "ساعة من البرمجة!"

م الطالب في أثناء رحلة تعلُّمھ  ة Code.org للتعلُّم عبر اإلنترنت، حیث یمكنك متابعة مستوى تقدُّ واِصل التعلُّم من خالل منصِّ
بالسرعة التي تناسبھ. وساِعده في إنشاء حساب أو العثور على مزیٍد من األفكار لتیسیر عملیة التعلُّم في المنزل عن طریق زیارة 

Code.org/AtHome الرابط

ل بزیارة Code.org/YourSchool لتعِرف ما إذا كانت مدرسة طفلك تدرِّس علوم الكمبیوتر أم ال، ولتجد خطوات  تفضَّ
عملیة یمكنك اتخاذھا للمساعدة في زیادة فرص تعلُّم علوم الكمبیوتر في منطقتھ.

تعمل Code.org وشركاؤھا على تغییر السیاسات على المستوى الفیدرالي والمحلي ومستوى الوالیات لزیادة فرص تعلُّم 
ف على ما سیحدث في منطقتك، وكیفیة یمكنك المساعدة على الرابط  علوم الكمبیوتر لجمیع الطالب. تعرَّ

.advocacy.code.org

ساِعد في إزالة العقبات السیاسیة 
لصالح علوم الكمبیوتر

ادعم علوم الكمبیوتر في مدرسة طفلك

استمر في التعلم عبر اإلنترنت أو في 
المنزل

ع الفتیات والشابات شجِّ
ل بزیارة Code.org/Girls للحصول على  تفضِّ

نصائح مثبتة حول تشجیع الفتیات لتجربة علوم 
الكمبیوتر. ابدأ الیوم وأبلغھم أنھن سیصبحن رائعات في 

ھذا المجال!

س علوم الكمبیوتر؛ لذا فربما تكون ھذه المرة األولى لطفلك عند تجربة ھذا األمر. وإلیك بعض النصائح المفیدة لتعریف نشاطك في "ساعة من البرمجة"  معظم المدارس ال تدرِّ
وتحقیق أقصى استفادة من التجربة.

3نصائح لتعریف طفلك بمجال علوم الكمبیوتر

ناقِش فوائد علوم الكمبیوتر
ر في التقنیات التي تؤثِّر في حیاتنا الیومیة، واطرح  فكِّ
أفكاًرا جدیدة! وابحث عن موضوعات للمناقشة من 

.Code.org/CSforGood الرابط

اعرض علیھم أمثلة ُیحتذى بھا
یمكنك العثور على مكتبة من مقاطع الفیدیو الُملھمة التي 

تُضم المشاھیر وأبرز القادة على الرابط 
 .HourofCode.com/Promote

ساعدھم في حل المشكالت
إذا كان طفلك یواجھ تحّدیات، فال بأس في أن یشعر 

ر في  باإلحباط. لذا؛ ساِعده في أن "ُیعالِج" المشكلة، ویفكِّ
حلول مبتكرة.
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ساعة من البرمجة
األسئلة الشائعة

ھل سیستغِرق نشاط "ساعة من البرمجة" ساعًة كاملة؟
ن الكثیر من األطفال من إنھاء أنشطتھم في مدة أقل من ساعة، وھذا أمٌر ال بأس بھ! ویمكنك استكشاف المزید من البرامج التعلیمیة أو مساعدة طفلك في إنشاء حساب على  سیتمكَّ

Code.org لیتعمَّق في عملیة التعلُّم.

ھل یتعیَّن على األشقاء أداء النشاط نفسھ؟
یمكن لألطفال العمل في أنشطة تعتِمد على مستوى خبراتھم أو اھتماماتھم. وطالما لدیك العدید من األجھزة، فال یتعیَّن على كل طفل أن یؤدي النشاط نفسھ في نفس الوقت.

ھل یمكنني أداء أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" خارج "أسبوع تعلیم علوم الكمبیوتر"؟
یمكنك بدء أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" في الوقت الذي تریده، حتى إنھ ال یتعیَّن علیك أداء ذلك في شھر دیسمبر! فنشاط "ساعة من البرمجة" تجربة تعلُّم رائعة في أي وقت 

من العام.

ھ طفلي خالل أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"؟ ال أعرف أي شيء عن الترمیز. ھل ما یزال بإمكاني أن أوجِّ
د البرامج التعلیمیة الذي تریده، ثم تختار ساعة — وسنتولّى  ب برامجنا التعلیمیة الحالیة، وتحدِّ بكل تأكید. أنشطة "ساعة من البرمجة" ذاتیة التوجیھ. فكل ما علیك فعلھ ھو أن تجرِّ

الباقي. لدینا كذلك خیارات لجمیع األعمار ومستویات الخبرة، بدًءا من مرحلة ریاض األطفال فما بعدھا.

ما األجھزة التي ینبغي أن أستخدمھا مع أطفالي؟
 code.org/learn من الرابط Code.org على جمیع األجھزة والمتصفحات. ویمكنك معرفة االحتیاجات التقنیة لألنشطة غیر التابعة لمؤسسة Code.org تعمل أنشطة

في الوصف المحدد للنشاط. وال تنَس أننا نوفِّر أیًضا أنشطة ال تعتِمد على أجھزة الكمبیوتر إذا كانت أسرتك ال یمكنھا تجھیز االحتیاجات التقنیة!

ھل نحتاج إلى تسجیل الدخول باستخدام حساب؟
ال. فال یتعیَّن على األطفال بالتأكید تسجیل االشتراك أو الدخول لتجربة أنشطة "ساعة من البرمجة". كما أن تسجیل االشتراك في "ساعة من البرمجة" ال ُینشئ حساًبا على 

Code.org تلقائًیا.

ما القدر الذي یمكن أن یتعلَّمھ الطالب في ساعة؟
ال تھدف أنشطة "ساعة من البرمجة" إلى تعلیم الجمیع كیفیة الوصول لمستوى الخبراء في علوم الكمبیوتر في 60 دقیقة. ومع ذلك، ساعٌة واحدة كافیة لتعرف أن علوم الكمبیوتر 
ر المالیین من المعلِّمین واألسر واألبناء المشاركین في تجاوز مرحلة  تتسم بالمرح واالبتكار، وأن ھذا المجال متاح لجمیع األعمار والطالب، من دون النظر إلى خلفیاتھم. فقد قرَّ

ر الكثیر من األبناء التسجیل في دورة تدریبیة كاملة (أو في تخصص جامعي). الساعة الواحدة - لیتعلَّموا على مدار یوم واحد أو أسبوع كامل أو أكثر؛ لذا قرَّ

وفوق كل ذلك، ما یمكن أن یتعلَّمھ جمیع المشاركین في ساعة ھو أننا نستطیع فعل ذلك.
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