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البحث ملخص
 من خمتلفة بأنواع األطفال لتعريف واسع بشكل استخدمت وقد جديدة، جماالت اكتشاف عىل الناشئة لتشجيع اهلامة الطرائق إحدى املسابقات تعد

 حل مهارات وختترب خوارزمية طبيعة ذات احلاسب علم مسابقات تكون أن ينبغي حني ويف .ذلك من استثناءً  احلاسب علم يكون أال وينبغي العلوم،
 أو األطفال إليها تشد أن من جاذبيةً  وأقل صعوبةً  أكثر تكون ينبغي كام اجلادة القلة أن كام كذلك، ليست املوجودة املسابقات معظم أن نجد املعضالت،

 سامت عىل نفسه الوقت يف وحتافظ احلاسب، علم يف حقيقية مواضيع مع تتعامل التي املسابقات من نموذجاً  البحث هذا تقدم .ومدرسني آباء من املربني
 سورية يف احلاسب علم يف االنتشار واسعة مسابقة عىل اإلرشاف رافقت التي واخلربة البحث من سنوات أربع يلخص وهو للناشئة، جذابة وأنشطة

.عاماً  ١٥ و ٨ بني الناشئة تستهدف

!البرمجة؟ مشكلة ما

األطفال؟ يحتاجه الذي ما

سكراتش لغة
http://scratch.mit.edu

المسابقة
www.aoi.org.sy/soi

واخلارزميات احلاسب علم مبادئ %٢٠ ،++C لغة %١٥ ،سكراتش لغة %٦٥ :)عاماً  ١٢ دون( األوىل الفئة
واخلارزميات احلاسب علم مبادئ %٢٠ ،++C لغة %٤٠ ،سكراتش لغة %٤٠ :)عاماً  ١٥ دون( الثانية الفئة

النتيجة
 يركز خمتلف، منظور من خصوصاً  والربجمة عموماً  احلاسب علم إىل ننظر رصنا وإنام احلاسب، علم يف متيزاً  األكثر الطالب الكتشاف مسابقة جمرد يعد مل

 كانت مهام وإبداعاهتم أنفسهم عن التعبري عىل تساعدهم أداة بدايةً  اخرتنا إذ :األطفال لدى تغذيتها يمكننا التي واإلبداعية الرتبوية اجلوانب عىل
  أن ورغم .واخلطاً  التجربة خالل من والتعلم املمنهج غري الذايت التعلم تشجع بيئة يف للمسابقة التحضري عىل وعملنا اهتامماهتم،........................
.للجميع ممتعةً  كانت التحضريية األنشطة أن إال األطفال، جلميع تروق ال قد املسابقة مهام .......................

 مع الربجمة تعلم ولكن احلاسب، علم ليدرسوا أو الربجمة ليحرتفوا يكربوا لن املعلومايت األوملبياد إىل يأتون الذين األطفال معظم
 التفكري مهارات تطوير عىل ويساعدهم وكامالً، إبداعاً  أكثر بأشكال أنفسهم عن بالتعبري هلم سيسمح إذ :للجميع مهامً  سيكون ذلك

.اليومية حياهتم يف مكان كل يف يروهنا التي اجلديدة التقانات فهم ويسهل لدهيم،

)١( المسابقة مهام من نموذج
SOI األوىل الفئة – 2008

 )األصفر سكراتش قط( املشهور صديقنا أحدمها الشواطئ، أحد عىل قِطَّان هناك كان
 أنه يعتقد وكان األسود، القط من السخرية كثري األصفر القط كان .أسود قط واآلخر

 القط تعهد إذ .القطني بني التايل التحدي كان وهلذا يشء، أي لفعل املهارة يمتلك ال
 واصطياد البحر إىل النزول استطاع إن أخرى مرةً  منه السخرية بعدم لألسود األصفر

 إىل ونزل فيها وجلس فقاعة نفخ أن إال األسود القط من كان فام األسامك، من الكثري
 توصف لعبةً  ونصمم كاملةً  القصة نتخيل أن اآلن نريد .السمك الصطياد البحر

:التالية املحددات وفق جمرياهتا
 مائة قدره زمن خالل وذلك يفوز حتى نقطة مائة جيمع أن األسود القط عىل•

.ثانية وعرشون
 حتى املتبقي والزمن األسود، القط مجعها التي النقاط جمموع من كل إظهار جيب•

.)ثانية  ١٢٠( املحددة الفرتة انتهاء
.خارساً  يعترب املحدد الزمن خالل النقاط هذه األسود القط جيمع مل إذا•
 ويستطيع رصيده، لزيادة املاء يف تسبح التي األسامك التقاط األسود القط سيحاول•

 لوحة عىل املوجودة األسهم باستخدام )ملسها خالل من( هبا لإلمساك التحرك
.املفاتيح

.املراوغة حماولةً  عشوائي بشكل البحر يف األسامك تسبح•
 ٥ بمقدار القط رصيد من وينقص للقانون خمالفاً  باحلافة األسود القط اصطدام يعترب•

.واحدة ثانية ملدة احلركة عن القط ويوقف
 يف عشوائي موقع يف جديد من الظهور لتعاود ختتفي فإهنا السمكة القط ملس إذا•

.البحر
:ييل كام حمددة الرسعات أن إذ األسامك، من قليالً أرسع األسود القط•

.٥ تساوي القط رسعة•
.القط التقطها كلام ٤ بمقدار الرصيد وتزيد ،٤ تساوي املنقطة السمكة رسعة•
.القط التقطها كلام ٣ بمقدار الرصيد وتزيد ،٣ تساوي الصفراء السمكة رسعة•
 التقطها كلام ٢ بمقدار الرصيد وتزيد ،٢ تساوي البنفسجية السمكة رسعة•

.القط
 كلام ١ بمقدار الرصيد وتزيد ،١ تساوي الصغرية احلمراء السمكة رسعة•

.القط التقطها
:ييل كام  األسامك مساعدة عىل البحر رسطان سيعمل•

 وينقص ثوانٍ  مخس ملدة احلركة عن يوقفه فإنه األسود القط الرسطان المس كلام•
.نقاط مخس بمقدار رصيده من

 كحركة عشوائية وحركته )القط رسعة ضعف أي( ١٠ تساوي الرسطان رسعة•
.األسامك

 حتى الرسطان، فيها يمسكه التي اخلمس الثواين فرتة خالل القط رصيد يزيد ال•
.مصادفةً  األسامك إحدى و القط بني تالمس حدث لو
 الرسطان خيتفي القط، الرسطان فيها يمسك التي اخلمس الثواين فرتة انتهاء بعد•

.البحر يف عشوائي موقع يف جديد من الظهور ليعاود
 هذه تساعد .التايل الشكل يف مبينة واألسامك الرسطان من لكل احلركة لبنات إن•

 املناسب املكان يف اللبنات هذه ضع .واملناورة املراوغة عىل واألسامك الرسطان اللبنات
:برناجمك يف

 حسب خرس أو فاز قد بأنه األسود القط ليخرب الوقت انتهاء عند األصفر القط يظهر•
.أحرزها التي النقاط جمموع

)٢( المسابقة مهام من نموذج
SOI الثانية الفئة – 2009

)وظيفته ومعرفة أخرى باللغة املقابل الربنامج استنتاج(

)٣( المسابقة مهام من نموذج
SOI الثانية الفئة – 2009

 بأن التعمية  عملية جتري .األرقام من جمموعة لتعمية جديدةً  طريقةً  عباقرتنا أحد ابتكر
مع  يعني هذا .١٠ عىل القسمة بباقي يستبدل ثم ومن يسبقه الذي الرقم مع رقم كل جيُ

:فمثالً  .تغيري دون األول الرقم وسيبقى الثاين الرقم من سنبدأ أننا
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 إلجياد برنامج كتابة عليك ويبقى املعامة السلسلة سنعطيك إذ املعاكسة، العملية أجر

.األصلية السلسلة

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {

cout << “Hello World!\n”;
return 0;

}

عبارات أشبه 
بداية تعلم غري ممتعةبالطالسم

ال يمكن تساؤالت 
منذ اإلجابة عنها 

البداية

الرتكيز عىل قواعد اللغة 
متى أصنع لعبتي األوىل بدل مفاهيم الربجمة

؟)فريويس األول(

إمكانيات واضحة منذ البداية

احرتام اهتاممات الطفل
القدرة عىل إنشاء 

مشاريع مكتملة وذات 
معنىً يمكن عرضها 

عىل اآلخرين

دعم جمال واسع من خمتلف أنواع 
األنشطة للتوجه إىل أطفال 

باهتاممات ومن خلفيات خمتلفة

القدرة عىل البدء باستخدام األداة برسعة 
دون احلاجة إىل مساعدة خارجية

القدرة عىل تعلم ميزات إضافية 
بمرور الوقت لتسمح باستخدام 

األداة بشكل أكثر تعقيداً 

اللبنات باستخدام الربجمة•
غنية بوسائط الربجمي التحكم•
 ومنها( اللغات من العديد دعم•

)العربية
 يف املشاركني أصغر :التعريب قبل

  االبتدائي الرابع الصف من املسابقة
 مربجمني أي يوجد ومل ،)سنوات ٩(

 السادس الصف دون مميزين
 أن رغم - )سنة ١٢( االبتدائي
 االنكليزية يتعلمون كانوا العديدين

.االبتدائي األول الصف منذ بانتظام
 من املشاركني أصغر :التعريب بعد

 ،)سنوات ٧( االبتدائي الثاين الصف
ل كام جِّ  من مميزين مربجمني وجود سُ

 ٨( االبتدائي الثالث الصف
)!سنوات

int x = 29;
while ( x > 0 ) {

push( x % 2 );
x = x / 2;

}

while (! stack_is_empty( )) {
cout << pop( );

}


