
ع األطفال على تعلُّم المزید، وكسر القوالب النمطیة؛  "ساعة من البرمجة" حركة عالمیة تعرِّف عشرات المالیین من الطالب من جمیع أنحاء العالم بمجال علوم الكمبیوتر، ما یشجِّ
األمر الذي سیدفعھم إلى الشعور بالقوة. لذا؛ ساِعد الطالب في تجربة ساعتھم األولى في مجال علوم الكمبیوتر عبر ھذه الخطوات.

نشاط "ساعة من البرمجة" یسھل إدارتھ - حتى للمبتدئین. ابدأ الیوم!

ساعة من البرمجة
دلیل المشاركة

توجد أنشطة ممتعة للطالب من جمیع الفئات العمریة، ابتكرھا كثیٌر من الشركاء لمجموعة متنوعة من الموضوعات. ھل ترید أحد أنشطة 
"ساعة من البرمجة" في حّصة اللغة اإلنجلیزیة أم التاریخ؟ لدینا خیارات لھذا األمر!

خیارات مختلفة للتعلُّم
ذاتیة التوجیھ — تتطلب الحد األدنى من تحضیرات المعلِّم. 

بتوجیھ المعلِّم — خطط الدرس ألي معلِّم.
ن أنشطة Code.org نشاط ماینكرافت (Minecraft)وحرب النجوم (Star Wars) وملكة الثلج (Frozen) والطیور  تتضمَّ

(Angry Birds) الغاضبة
.(Plants vs. Zombies) والنباتات في مواجھة الزومبي

ضیِّف إحدى فعالیات "ساعة من 
البرمجة" لجمیع الطالب على مدار أیام 
ع غیرك من المعلمین  األسبوع. وشجِّ

على أداء األمر نفسھ.

ط لمجموعة الطالب التي معك  خطِّ
بأكملھا ألداء نشاط "ساعة من 

البرمجة". فلست بحاجة إلى جھاز 
كمبیوتر لكل طالب.

ادع كل مدرسة في منطقتك التعلیمیة 
لالشتراك.

ر ھذا الدلیل إلى مدرستك في  مرِّ
ع للمساعدة. منطقتك التعلیمیة. وتطوَّ

في معمل الكمبیوتر؟
أحِضر فصَلك إلى معمل الكمبیوتر؛ حتى 

یمكن للطالب أداء نشاط "ساعة من البرمجة"
سوّیًا.

ع أولیاء األمور على شجِّ
إحضار األجھزة

إذا كانت مدرستك متَِّصلة بشبكة Wi-Fi، فاطلب من 
أولیاء األمور إحضار أجھزة الكمبیوتر اللوحیة

أو أجھزة الكمبیوتر المحمولة
لمشاركتھا في الفصل.

استخِدم األجھزة المحمولة
إذا لم یكن لدى مدرستك ما یكفي من أجھزة 

الكمبیوتر، فمن الممكن أداء الكثیر من األنشطة 
على الھواتف الذكیة وأجھزة الكمبیوتر اللوحیة.

ابدأ بدون أجھزة الكمبیوتر!
م أنشطة "غیر معتمدة على أجھزة الكمبیوتر"  نقدِّ
لتدریس المبادئ األساسیة لعلوم الكمبیوتر، فال 

حاجة لألجھزة اإللكترونیة.

العمل في مجموعات ثنائیة
ع الطالب على العمل في مجموعات ثنائیة  شجِّ

ومشاركة أحد أجھزة الكمبیوتر. أو من الممكن أن 
یؤدي جمیع الطالب نشاط "ساعة من البرمجة" 

سوّیًا على جھاز عرض مشترك.

في قاعة الدراسة؟
یمكن للطالب أن یتبادلوا األدوار في أداء نشاط 

"ساعة من البرمجة" على أجھزة الكمبیوتر 
المتَِّصلة بشبكة اإلنترنت أو على أجھزة 
الكمبیوتر اللوحیة على مدار أیام األسبوع.

تتمّثل أفضل تجربة لنشاط "ساعة من البرمجة" في استخدام أجھزة الكمبیوتر المتَِّصلة بشبكة اإلنترنت، والتي تسَمح بالوصول إلى األنشطة المعتمدة على شبكة الویب. فال حاجة 
لعملیات التنزیل أو تسجیل الدخول. ولست بحاجة إلى جھاز كمبیوتر لكل طالب!

اختر نشاطك في "ساعة من البرمجة"

تسجیل اشتراك قاعتك الدراسیة، وإدراج مدرستك

التخطیط الحتیاجاتك التقنیة - فأجھزة الكمبیوتر اختیاریة

المعلِّمون مدیرو المدارس المشرفون أولیاء األمور
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4نشر الخبر مع الطالب وأولیاء األمور
شاِرك بالمواد الترویجیة

ع الطالب بمقاطع الفیدیو والملصقات. ستجد كل ما تحتاج إلیھ على الرابط  شجِّ
.hourofcode.com/promote
ع كذلك أولیاء األمور على المشاركة! شجِّ

ح أن یواظب الطالب الذین وجدوا  من المرجَّ
تفاعالً من أولیاء أمورھم على علوم الكمبیوتر. ویمكنك االطالع على عینة من البرید 

اإللكتروني الذي ُیرَسل ألولیاء األمور

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

مالال یوسفزي
حاصلة على جائزة نوبل للسالم

ضع عالمة على التقویم في

hourofcode.com ابدأ من

2022          11-5

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

6واِصل 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
.code.org/educate بالسرعة التي تناسبھ، أو ابحث عن مصادر التعلُّم األفضل لقاعتك الدراسیة من الرابط

ل بزیارة code.org/yourschool لتتعلَّم كیفیة إحضار مسار كامل في علوم الكمبیوتر من ریاض األطفال وحتى  تفضَّ
ع معلمي المدارس االبتدائیة على البحث عن ورش عمل  التعلیم الثانوي، ولتتعلَّم التطویر المھني لمدرستك أو لمنطقتك التعلیمیة. شجِّ

.code.org/k5 مجانیة لیوم واحد بالمدرسة على الرابط

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

ساِعد في إزالة العقبات السیاسیة 
لصالح علوم الكمبیوتر

ع مجال علوم الكمبیوتر في  وسِّ
مدرستك أو منطقتك

استمر في التعلُّم في فصلك أو عبر 
اإلنترنت

5االحتفال بنشاطك في "ساعة من البرمجة"

ادع إلى اجتماع مدرسي
اعِرض مقطع فیدیو من Code.org أو ادع متحدًثا للقیام بأحد األنشطة 
"غیر المعتمدة على جھاز الكمبیوتر" مع الطالب وأمام المدرسة بأكملھا.

تواَصل مع الصحافة والمسؤولین في منطقتك
أخبِرھم عن مشاركة مدرستك في حركة "ساعة من البرمجة" الدولیة.

ادع المجتمع
یمكن أیًضا أن تتعلَّم األُسر والمتطوعین وقادة األعمال. لذا؛ استخِدم نشاط "ساعة من 
البرمجة" إلدراج الطالب في الدورات التدریبیة لعلوم الكمبیوتر بالمدارس الثانویة.

احتفِل!
شاِرك تجربتك وصوَرك على وسائل التواصل االجتماعي، مستخدًما 

. #HourOfCode الوسم #ساعة_من_البرمجة

دعوة أولیاء األمور مساًء للحدیث عن نشاط "ساعة من البرمجة"
للحرص على مشاركة الفعالة ألولیاء األمور، فكِّر في دعوتھم إلى مكاٍن مفتوح 

یمكنكھم فیھ أداء أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" مع أطفالھم والمعلِّمین من مدرستك.

مكافأة المشاركین
انطلق وابتكر ھدایا وجوائز للمعلِّمین والطالب.

دیسمبر



ساعة من البرمجة
األسئلة الشائعة

ھل سیستغِرق نشاط "ساعة من البرمجة" ساعًة كاملة؟
ن الكثیر من الطالب من إنھاء أنشطتھم في مدة أقل من ساعة، وھذا أمٌر ال بأس بھ! ویمكن أن یواصل الطالب تعلُّمھم في الوقت الذي ُیكمل فیھ الطالب اآلخرون نشاطھم. سیتمكَّ

ھل یتعیَّن على جمیع الطالب أداء النشاط نفسھ؟
یمكن أن یعِكف الطالب على األنشطة التي تعتِمد على مستوى خبرتھم أو اھتمامتھم؛ ومن ثم ال یتعیَّن على جمیع الطالب أداء النشاط نفسھ في نفس الوقت.

ھل یمكنني أداء أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" في غیر "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. كما أنك غیر مضطر إلى التسجیل في الفعالیة، بل كل ما علیك أن تفعلھ ھو أن تبدأ بالفعل.

لماذا علوم الكمبیوتر؟
ینبغي لجمیع الطالب الحصول على فرصة تعلُّم علوم الكمبیوتر. فھي تساِعد في تنمیة مھارات حل المشكالت والمنطق واالبتكار. ومع بدء الطالب للتعلُّم في مرحلة مبكرة، 

سیصبح لدیھم أساًسا للنجاح في أي مساٍر مھني في القرن الحادي والعشرین. وُیرجى االطالع على مزید من اإلحصائیات من ھنا.

ال أعرف أي شيء عن الترمیز. فھل ما یزال بإمكاني أن أضیِّف إحدى الفعالیات؟
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. لذا؛ ابدأ في التخطیط لفعالیتك عن طریق قراءة الدلیل التوجیھي الخاص 

بنا.

ما األجھزة التي ینبغي أن أستخدمھا مع طالبي؟
 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 مدرستك ال یمكنھا تجھیز االحتیاجات التقنیة!

ھل یحتاج الطالب إلى تسجیل الدخول باستخدام حساب؟
ال. فال یتعیَّن على الطالب 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 ساعٍة واحدة. ومع ذلك، ساعٌة واحدة كافیة لتعرف أن علوم 

ر المالیین من المعلِّمین والطالب المشاركین في تجاوز  الكمبیوتر تتسم بالمرح واالبتكار، وأن ھذا المجال متاح لجمیع األعمار والطالب، من دون النظر إلى خلفیاتھم. فقد قرَّ
ر الكثیر من الطالب التسجیل في دورة تدریبیة كاملة (أو في تخصص جامعي). مرحلة 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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