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االفتتاحية

رئيس التحرير
لمــى علــي

 سأطرحه عليكم أصدقاء مجلة المهندس الرقمي الصغير: متى 
ٌ

خطر على بالي س���ؤال
كانت المرة األخيرة التي أمسكتم بها قصة ورقية خارج إطار المنهاج الدراسي وقرأتموها؟

ه���ل جيلكم اليوم صغاري بعي���د كل البعد عن القراءة الورقية ويعتمد بش���كل كلي 
على اإلنترنت في االطالع والمطالعة بش���كل عام؟ أم أن بعضكم ما زال يفضل القصص 
والكتب الورقية التي تحمل الرس���ومات واأللوان الجذابة ويس���تمتع بها أكثر من الكتب 

اإللكترونية؟
ه���ل يمكن القول أن زم���ن القراءة انته���ى وأصبحت مغريات التطبيق���ات واأللعاب 
اإللكترونية ومنصات وس���ائل التواصل االجتماعي تأخذ وقت فراغكم بش���كٍل كامٍل؟ أم 

ما زال بعضكم يخصص جزءًا من وقته للقراءة لينمي فيها معارفه ومهاراته اللغوية؟
لن ننكر أن عصرنا اليوم هو عصر التقانة التي تدخل في كل تفاصيل حياتنا، وتسيطر 
بش���كل ش���به كامل على طريقة معيش���تنا في الدراس���ة والعمل والترفيه، إال أن هذا ال 
يتعارض مع قدرتنا على الحفاظ على خصوصية بعض األش���ياء بعيدًا عن التكنولوجيا، 

كالقراءة مثاًل.
فما رأيكم أصدقائي الصغار أن تخصصوا جزءًا من وقتكم، ولو مرة واحدة في األسبوع، 

وتقضوا أوقات فراغكم بعيدًا عن العالم االفتراضي في قراءة بعض القصص الورقية؟

القراءة الورقية
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2022 عام جديد سعيد ومضي ء
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إعـــداد: ريـــم آل بنــــود حديث 
التقانة

إعـــداد: ريـــم آل بنــــود حديث 
التقانة

متــابعــة: رنـــــا محمــــد نشاطات 
معلوماتية
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بالالذقية للمعلوماتية  السورية  العلمية  الجمعية  برمجٍة« في  »ساعُة 

أسبوع التشارك البرمجي الممتع
س���نخبركم اليوم أحبتي الصغار عن نش���اٍط أقامته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في الالذقية، حمل 

عنوان »ساعة برمجة«، واستمر لمدة أسبوع خالل شهر كانون األول 2021.
 ويافعون مثلكم تتراوح أعمارهم بين )4 - 13( سنة، تشاركوا مع أكثر من مئة 

ٌ
ش���ارك في هذه الفعالية أطفال

مليون طفل ويافع من )180( بلد حول العالم علوم أساسيات علوم الحاسب والمدخل األول لعالم البرمجة.



واآلن أحبتي الصغار هل ترغبون أنتم أيضًا بتعلم البرمجة؟ ما رأيكم أن تش���اركوا بفعالية »س���اعة برمجة« في 
الع���ام المقبل من خالل فروع الجمعية المعلوماتية في جمي���ع المحافظات، وأن تطلعوا دائمًا على تطورات علوم 

الحاسب والبرمجة وتطلعونا على تجاربكم الغنية.

5
المهندس العـدد 28   كانـون األول 2021  وكانـون الثاني  2022

وعن هذه الفعالية قالت المهندس���ة مريم جودت فيوض مدير فرع الالذقية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: 
تتيح هذه التجربة لألطفال المس���تفيدين فرصة التش���ارك الحقيق���ي مع نظرائهم في العالم وتتي���ح لهم متعة التعلم 
التش���اركي للمعلومات نفس���ها وبالطريقة واألس���لوب ذاتهما، وعلى صعيد المدربين والمنظمين فهي فرصة رائعة لهم 
لتش���ارك وتبادل الخبرات التدريبية والتنظيمية مع نظرائهم من كبريات المنظمات العالمية وهذه قيمة مضافة لخبراتهم 

وسيرتهم الذاتية. 
كما كانت لنا وقفة مع بعض األهالي الذين واظبوا على اصطحاب أطفالهم خالل أيام الفعالية وأجمعوا على أهمية هذه 

النشاطات كما وجهوا شكرهم للجمعية المعلوماتية الراعية لهذه الفعاليات.

وفي زيارة مجلة المهندس الرقمي الصغير لفرع الجمعية في الالذقية وحضور جزء من فعالية »ساعة برمجة« التقينا مع 
عدد من األطفال واليافعين المشاركين وأطلعونا على آرائهم: 

رام شريبا 
)5 سنوات(:

النشاط  في  ما  أجمل   •
أن����ي ل��ع��ب��ت ب��ال��ح��اس��ب 
ب���م���ف���ردي وش���اه���دت 
ونفذ  وحضنته  »الروبوت« 
أتعلم  أن  فقررت  طلباتي 
البرمجة ألصنع مثله عندما 

أكبر.

تيم خير بك 
)12 سنة(: 

تصامي���م  تعلم���ت   •
األلع���اب  م���ن  جدي���دة 
على  تعرفت  أني  واألجمل 
ومدربين  ج���دد  أصدق���اء 
س���عيدًا  وكنت  مميزي���ن 
جدًا عند حيازة ش���هادات 
في  متقدمة  لمس���تويات 

البرمجة. 

كارم عكاشة
 )7 سنوات(: 

•  بعد الفعالية أصبحت 
اإللكترونية  األجهزة  أحب 
أكث���ر، وحي���ن ش���اهدت 
»الروبوت« تمنيت أن أصبح 
مبرمج���ًا وأصنع »روبوتات« 

مختلفة.

سارا السعدي
)8 سنوات(: 

 
ً
 رائعة

ً
•  كانت تجرب���ة

 
ّ

كل وأنص���ح   
ً
وممتع���ة

���م البرمجة 
ّ
األطف���ال بتعل

وأساسيات المعلوماتية.
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StorySign تطبيق
قصـــــــٌص لألطفــــال بلغــــة اإلشـــــــارة

م القراءة واس���تيعاب المعلومات أمرًا صعبًا بالنس���بة ألي طفل، ولكنه تحدٍّ قاٍس بالنس���بة لألطفال الصغار 
ّ
قد يكون تعل

الذين يعانون من الصمم، لذلك عمل الباحثون بقس���م الذكاء االصطناعي في ش���ركة »هواوي« على ابتكار تطبيق إلكتروني 
يمكن تحميله على الهاتف المحمول أو الحاسب مجانًا باسم »StorySign« أي »القصة بلغة اإلشارة« وقاموا بتزويده بالكثير 
من القصص التي تعتمد أحدث تقنيات التقاط الحركة والرسوم المتحركة بحيث توفر تعابير وجوه الشخصيات لغة إشارة 

مثالية.
ولتحقيق ذلك تم تصميم رسوم متحركة وخلق شخصية افتراضية مرحة يحبها األطفال وأطلق عليها اسم »ستار« وهي 

عبارة عن فتاة تستخدم لغة اإلشارة لقراءة كلمات القصة مع ظهور النص األصلي مكتوبًا أسفل الشاشة. 
وتستخدم »ستار« تعبيرات الوجه وإش���ارات الجسم لنقل المشاعر واالنفعاالت المختلفة خالل أحداث القصة، لمساعدة 
الطفل على فهم المعنى الحقيقي للكلمات، وكلما قامت الفتاة بعمل اإلش���ارة الدالة على كلمة ما، يتم تظليل هذه الكلمة 

على الشاشة، ما يساعد الطفل على الربط بين اإلشارات والكلمات، ويجعل هذا التطبيق تعليميًا وممتعًا في آٍن واحد.
يتوفر هذا التطبيق بعش���ر لغاٍت مختلفٍة على نظامي تش���غيل »Android« و«iPhone«، وتّم تطويره بدعم من االتحاد 

األوروبي للصم وجمعية الصم البريطانية.
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قامت شركة »Leka« الفرنسية بتصنيع روبوٍت كرويٍّ صغيٍر ليكون صديقًا آليًا تفاعليًا ممتعًا ومفيدًا لألطفال المصابين 
ر في النمو لمساعدتهم على التعلم والتواصل مع اآلخرين بشكل أفضل.

ّ
بالتوّحد والتأخ

ت���ّم تصميم الروبوت ليت���ّم التحكم به من خالل مقدم الرعاي���ة كالمعلم والطبيب أو الطفل المصاب نفس���ه، فاألوضاع 
والمستويات العديدة المتوافرة في الروبوت تجعله سهل االستخدام.

 طفل، ومن خالل االقتران بجهاز ال� iPad يتم 
ّ

يتضمن الروبوت »ليكا« 72 نشاطًا تعليمّيًا تتناسب مع احتياجات وسن كل
توجيه الروبوت واختيار نوع النشاط المطلوب.

ويتميز الروبوت باحتوائه على مصابيح داخلية ملّونة لجذب انتباه الطفل وحواس���ه وإثارة فضوله، حيث يقوم بتش���غيل 
 ليشعر الطفل بالتفاعل معه عند استخدامه. 

ٌ
الموسيقا واأللعاب والقصص بأسلوٍب مجّسم، كما تنبعث منه اهتزازاٌت دقيقة

ويحتوي أيضًا على شاش���ة تعرض تعابير لوجوه مختلفة، ويمكن اس���تخدامها لتصفح الص���ور والمحادثات التفاعلية 
ومقاطع الفيديو.

 أما الوظيفة الرئيس���ية للروبوت فهي ممارس���ة األلعاب التعليمية، حيث يمكن تخصيص »ليكا« لتغيير مقدار التحفيز 
ومستوى التفاعل لألطفال ذوي االحتياجات المختلفة، حيث تّم تزويده ببعض األلعاب البسيطة مثل مطالبة الطفل بتحديد 
 األطفال على تلقي اإلشارات االجتماعية والتصرف بناًء 

ّ
ز األلعاب األصعب على حث

ّ
ش���يء أو لون بش���كل صحيح، بينما ترك

عليها والتفاعل مع شخص بالغ يشرف على الجلسة.
 للطفل.

ً
 وممتعة

ً
 آمنة

ً
 تعليمية

ً
 ويهدف الروبوت من خالل العمل المتكرر ألن يصبح أداة

ويعمل »ليكا«من خالل بطارية يتّم شحنها ال سلكيًا وتدوم حوالي 3 ساعات، وتّم اختباره والتحقق من صحته وتصميمه 
باالشتراك مع محترفين في هذا المجال.

الروبوُت »ليكا« صديُق األطفاِل 
المصابيَن بالتوّحد
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قصـة وسينـاريـو: يوسف الحيــدر

رســوم: عــــالء ديـــوب

أوج وشغف
التعلّم

التعلّم المسلي للغِة اإلنكليزية

أمي أعطني جهاز التلفاز 
حان دوري لمتابعة 

برامج األطفال.

وهل أنهيت 
التحضير الختبار 

الغد يا أوج؟

غدًا اختبار لمادة اللغة اإلنكليزية، 
راجعت جميع الدروس وأصبح بإمكاني 

حل التمارين بسهولة.

وماذا عن لفظ 
الكلمات 

يا صغيرتي؟

أمي اختبارنا ليوم غد 
كتابي، عبارة عن تمارين 
بسيطة لمعرفة شكل 

الحروف والكلمات اإلنكليزية 
ومعناها، وبالتالي لن 

يختبرونا باللفظ والنطق...

عزيزتي أوج، 
لكن هذا ال يعني 
إهمالك اللفظ، 
ن 

ّ
فأساس التمك

من اللغة اإلنكليزية
 هو المحادثة 

بطالقة، وهذا يحتاج 
إلى لفظ سليم 
وتدريب مكثف.

لكن يا أبي أنا ال أملك 
التسجيالت الصوتية التي 
تستخدمها معلمتنا أثناء 
الحصص الدرسية، كيف 

سأتدرب على اللفظ؟

سنساعدك أنا ووالدتك 
في أي كلمة تصعب 

عليك.

كما يمكنك االستعانة بتطبيقات 
الجوال لتعلم اللغات،

إنها مفيدة ومسلية في آٍن معًا.

يا لها من فكرة رائعة 
يا أمي
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سأبدأ من اآلن دراسة 
اللغة اإلنكليزية 

عبر تطبيقات الجوال.

 على رسلك يا أوج، دعينا نخبرك أواًل 
عن ميزات تلك التطبيقات وأنواعها.

وسنختار لك ما يناسب عمرك 
وغايتك.

 
َ
م تلك التطبيقاُت اللغاِت المختلفة

ّ
تعل

بقواعدها ونطقها عبر ألعاب تفاعلية 
تتضمن رسومًا كرتونية وأصواتًا.

 غالبًا ما تتضمن مراحل 
يمكن تجاوزها عبر حل األلغاز 

واالختبارات المسلية.

يبدو أنها ستكون 
تجربة ممتعة!

وهل سيعرف التطبيق 
خالل االختبارات متى أخطئ 

ومتى أصيب؟

بالطبع يا أوج وغالبًا ما يعطيك 
البرنامج تصحيح الخطأ 

بشكل مباشر.

 وما هي أنواع تلك 
التطبيقات يا أمي؟

هناك تطبيقات مخصصة لألطفال فقط، 
ومنها تعمل باالتصال عبر اإلنترنت وأخرى 

ال تحتاج إلى ذلك، وهناك تطبيقات 
مجانية وأخرى مدفوعة الثمن..

 وتختلف كل منها 
بالميزات التي 

تقدمها.
وأي منها ستختاران لي 
م المسلي 

ّ
حتى أبدأ التعل

اإلنكليزية؟ 
أكيد سنختار التطبيق المجاني.

هاهاهااا موافقة.
يتبع..
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إعـــــــداد: شفيــع البيطــــار مصطلحات 
تقنية
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"Metaverse" مصطلُح الـ
 »Metaverse« في ه���ذا العدد على معنى مصطل���ح 

َ
هيا بن���ا صديقي المهندس الرقم���ي الصغير لنتعرف

»الميتافيرس«..
من أين جاءت تسمية هذا المصطلح؟، ومتى ظهر للمرة األولى وما هي تطبيقاته؟ وبعدها يمكنك اتخاذ القرار 

ببدء خوض مغامرة الدخول إلى هذا العالم الجديد.

تعريُف الميتافيرس
 صديقي المهندس الرقمي الصغير أّنك تضع نظارة الواقع االفتراضي وتمس���ك بوح���دات التحكم، وخالل ثواٍن 

ْ
تخّي���ل

 ألش���كالها بالواقع، وتمسك أش���ياًء حولك فتشعر بها وكأنها 
ً
تنتقل من غرفتك إلى عالم آخر تبدو فيه األش���ياء مش���ابهة

عرًا وثيابًا تحاكي شكلك وأسلوبك 
َ

حقيقية، ثم تصمم الش���خصية الخاصة بك أو ما يس���مى »األفاتار« )Avatar( فتختار ش
في الواقع، ويكون األشخاص الموجودون حولك هم مثلك يرتدون نظارات الواقع االفتراضي من غرفهم في كل أنحاء العالم.

هكذا تكون عزيزي المهندس الرقمي الصغير موجودًا في عالم الميتافيرس!

ما معنى التسمية؟
.»universe»و »meta« مصطلُح الميتافيرس مزيٌج من كلمتين

meta تعني: ما وراء، وuniverse تعني الكون.
وهك���ذا ف���إن الميتافيرس يعني ما وراء الكون، وهو كوٌن يختلف عن الذي نعيش فيه، وهو موجود في العالم االفتراضي 
ولكنه يتمّيز بقدٍر كبيٍر من الواقعية، وهو عالم يستطيع فيه المستخدم القيام بمهامه وأشغاله دون اللجوء إلى التحرك أو 

مغادرة مكان إقامته.
يمك���ن الوصول إلى هذا العالم االفتراضي باس���تخدام أجهزٍة إلكترونيٍة مثل الهواتف الذكي���ة أو أجهزة الكمبيوتر مع 

أجهزٍة معّينٍة مثل سماعات الواقع االفتراضي ونظارات الواقع المعزز ووحدات التحكم في األلعاب وما إلى ذلك.
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في النهاية، قد يتطلب األمر وقتًا للتعّود على هذا العالم الجديد، ولكن بعد مرور بعض الوقت ستبدأ بالتكّيف 
وتتعود على الحركة فيه، وسيزداد انغماسك فيه تدريجيًا فتمضي وقتًا أطول داخله.

واآلن ما رأيك صديقي المهندس الرقمي الصغير بعالم الميتافيرس؟ هل ستجرب هذه المغامرة؟

الظهوُر األّول
ظهر مصطل���ح الميتافيرس في رواية الخيال العلمي »تحطم الثلج« )Snow Crash( التي كتبها نيل ستيفنس���ون عام 
1992، وفيه���ا يتفاعل البش���ر مع بعضه���م بعضًا ومع برمجيات معينة ف���ي فضاٍء افتراضيٍّ ثالثّي األبعاد مش���ابٍه للعالم 
الحقيقي، ووصف المؤلف في روايته ما س���يكون بدياًل عن اإلنترنت في المس���تقبل، وهو فضاء يعتمد على تقنية الواقع 
االفتراضي وفيه يمكن للبشر بناء المباني والُمتنزهات ووضع الالفتات، باإلضافة إلى األشياء غير الموجودة على أرض الواقع.

تطبيقاُت الميتافيرس
 أيَّ تجربٍة أو 

َ
هناك العديد من التطبيقات الفعلية المحتملة للميتافيرس، فمثاًل س���يكون بمقدور المستخدم أن يخوض

نشاٍط، وسيكون بمقدوره التعامل مع أيِّ أمر يحتاجه من مكان واحد.
ل المس���تخدمين، حيث يتم تمثيل جسدك بنموذج 

ّ
 مع نماذج تمث

ً
 مش���تركة

ً
 اجتماعية

ً
يش���كل الميتافيرس مس���احة

افتراضي عل���ى اإلنترنت، وهذا النموذج قابل للتخصيص كما تحب، حيث يمكن���ك اختيار المالبس التي تريدها والتحرك 
والتحدث، كما س���تكون قادرًا على امتالك أش���ياء افتراضية كما تفعل في الواقع، وأيضًا س���تكون لديك القدرة على إنشاء 
أشياء افتراضية خاصة بك، فمثاًل يس���مح الميتافيرس للمستخدمين بإنشاء محتوى خاص بهم، وبهذا سيكونون قادرين 

على تشكيل العالم االفتراضي الذي يرغبون بالعيش فيه.
حة إلى عالم يشعر فيه المرء بالحضور، ففي الغرفة 

ّ
ويمكن للواقع االفتراضي أن يسمح لنا باالنتقال من شاشاتنا المسط

االفتراضية يمكننا أن نتواصل مع اآلخرين بالعين، وسيكون لدينا إحساٌس بالمساحة الموجودة حولنا وليس مجرد النظر إلى 
شاشة. وبفضل الميتافيرس ستكون قادرًا على التسّوق وتجريب المنتجات والسلع قبل شرائها، ويمكنك مقابلة أصدقائك 
والعم���ل ع���ن ُبعد مع َمن تريد، وليس ذلك فحس���ب بل يمكنك حض���ور مباريات كرة القدم في مكان انعقادها ومش���اركة 

 مجريات المباراة!
َ

شخصية جارك الرقمية تحليل
في الميتافيرس يمكن أن تخوض تجربة الس���فر ألي مكان في العالم وتختبر ش���عور ذلك بشكل أقرب للحقيقة ومفعم 

بالحياة.



إعــداد: لـــونـــا ســـالمـة

رسـوم: رامـز حــاج حسيـن

بـرمـج معنـــا
kids

الكتلُة البرمجّيُة 
»Gyro Sensor«

مرحبًا بكم أصدقائي في درس���نا الجديد حيث تعرفنا في العدد الس���ابق 
نه من قياس المس���افة، وهو حساس 

ّ
على أّول حواس الروبوت التي تمك

المسافة، نكمل في هذا العدد التعرف على حساس جديد.
أتذك���رون صديقنا م���روان! مروان لديه لعبة س���يارة يمكن التحكم 
بها عن بعد، وبينما كان يلعب أثار فضوله الس���ؤال 

التالي: »كيف تعمل هذه السيارة يا ترى؟«.
هل تستطيعون اإلجابة على سؤال صديقنا 

الفضولي؟.
م���روان أخبرن���ي أنه ي���ودُّ تصمي���م لعبته 
الخاصة، هل تودون أصدقائي المبرمجين 
أن تصمموا سيارتكم الخاصة أيضًا؟ 
تعال���وا مع���ي إذًا لنكتش���ف س���ّر 

التحكم بهذه السيارة.

المهندس
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الشكل1

سيارة
 تحكم عن بعد

إن س���يارة التحكم عن بعد )الش���كل 1( مثال بسيط عن أحد 
أنواع »الروبوتات« التي يتم التحكم بها عبر مقود التوجيه، بشكل 

أساس���ي تحوي السيارة بداخلها حساس���ًا يقيس الزاوية التي تدور 
فيها السيارة ويحدد إن التفت السيارة يمينًا أو يسارًا.

»لكن ما هو هذا الحساس وكيف يعمل؟« سأل مروان.
انتظ���ر يا صديقي هذا ما س���نحاول اإلجابة علي���ه، إذ إّن أول خطوة لتصميم 

سيارتنا الخاصة أن نتعلم أكثر عن هذا الحساس وكيف يعمل.
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 حساس الدوران
:Gyro Sensor 

إن حس���اس الدوران )الشكل 2( هو حس���اس يخبرنا عندما يغير الروبوت 
 الروبوت يمينًا أو يس���ارًا، ولديه القدرة على 

َ
اتج���اه حركته أي يخبرنا إن التف

قياس سرعة دوران »الروبوت« أو الزاوية التي دارها.
 LEGO MindStorms ماذا بعد؟  أحسنتم يجب أن نتعلم كيف نبرمجه بلغة

  

لفحص الكتلة البرمجية المس���ؤولة عن قراءة قيمة )الش���كل 3(، وكما اعتدنا في البداية نحدد رقم المدخل الذي وصلنا 
الحس���اس إليه باستخدام )port selector( المحدد بالرقم )1( بأعلى الكتلة، ثم ننتقل بالخطوة التالية لنحدد لماذا نحتاج 

الحساس باختيار النمط المناسب الذي نريد العمل به )mode selector( المحدد بالرقم )2( بأعلى الكتلة.
 لهذا الحساس ستة أنماط يعمل بها ويختلف خرج ودخل الحساس حسب النمط الذي نختاره، وهي:

• نمط قياس الزاوية
• نمط قياس سرعة الدوران

• نمط قياس سرعة الدوران والزاوية معًا
• نمط مقارنة الزاوية المقاسة مع زاوية محددة

• نمط مقارنة سرعة الدوران مع قيمة سرعة محددة
• نمط إعادة الضبط

:Measure-Angle نمط قياس الزاوية
 

لهذا النمط )الشكل 4( خرج وحيد وهو قيمة الزاوية التي يقيسها بهذه اللحظة بالنسبة للزاوية التي بدأ موضع الروبوت 
بها، كما في المثال في )الشكل 5(.

الشكل 2
Gyro sensor

الشكل 3
GYRO الكتلة البرمجية لحساس

الشكل 4
Measure Angle mode

الشكل 5
مثال عن قياس الحساس لزاوية 45
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نمط قياس سرعة الدوران
:Measure-Rate 

 

يعطي خرج هذا النمط )الشكل 6( 
عدد الدرجات التي يدورها الروبوت في الثانية.

مث����ال1 )الشكل 7(: إظه�������ار س����رعة الدوران ع����لى الش����اش������ة
 

الروبوت في هذا المثال يعرض سرعة الدوران على الشاشة على شكل مستطيل عرضه يمثل سرعة الدوران، حيث يقيس 
حساس الدوران Gyro القيمة الرقمية لسرعة الدوران ويستخدم هذه القيمة لتغيير عرض المستطيل الظاهر على الشاشة.

:Measure-Angle and Rate نمط قياس سرعة الدوران والزاوية معًا
 

 هذا النمط )الشكل 8( يتيح لنا قياس الزاوية والسرعة معًا

:Compare-Angle نمط مقارنة الزاوية المقاسة مع زاوية محددة
 

في هذا النمط )الشكل 9( تتم مقارنة الزاوية التي دارها الروبوت بالزاوية المحددة بالدخل الثاني

الشكل 6
Measure Rate mode

الشكل 7

الشكل 8
Measure-Angle and Rate mode

الشكل 9
Compare-Angle mode



لقد تعرفنا للتو  كيف يعمل حساس الدوران Gyro وها نحن مستعدون لبناء سيارتنا الخاصة، إذ بتنا نعلم أنه علينا 
تزويد سيارتنا بحساس الدوران Gyro الذي يخبرنا كيف تدور السيارة وبالتالي يمكننا التحكم بحركتها.

ما رأيكم أصدقائي هل أنتم مستعدون لتجربة هذا الحساس وبناء سيارتكم الخاصة؟
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للكتل���ة البرمجية خرجان: الخرج األول يحدد إن كان���ت المقارنة بين الزاويتين صحيحة، والخرج الثاني يحدد الزاوية التي 
تم قياسها بواسطة الحساس.

مثال2:   في هذا المثال )الشكل 10( نستخدم الكتلة البرمجية wait المستخدمة في حساس الدوران Gyro، حيث يدور 
»الروبوت« بسرعة 20 حتى تصبح الزاوية التي يقيسها الحساس 90 درجة ثم يتوقف، كما في )الشكل 11(.

 
 

نمط مقارنة سرعة الدوران مع قيمة سرعة محددة
بالطريقة نفسها يعمل نمط مقارنة السرعة الذي يقارن سرعة دوران الروبوت مع قيمة سرعة دوران محددة )الشكل 12(

 

نمط إعادة الضبط
بقي أن نعرف أهم نمط وهو نمط التهيئة Reset )الشكل 13(، الذي يجب تطبيقه قبل أخذ أي قياس للحساس، وعندما 

نقوم باستخدام حساس الدورانGyro  يجب وضع هذه الكتلة البرمجية في بداية برنامجنا.
 

في هذا النمط يتم وضع قيمة الزاوية الحالية التي يقيس���ها الحس���اس بقيمة الصفر )0(. ففي بداية حركة »الروبوت« 
نقوم بتصفير الزاوية التي يقيس���ها بوضعه الحالي بحيث يبدأ حساس الدوران Gyro القياس انطالقًا من الزاوية )0(، فإذا 

بدأ »روبوتنا« بااللتفاف 90 درجة يعطي خرج الحساس 90 درجة.

الشكل 11
صورة توضيحية للمثال2

الشكل 10

الشكل 12
compare- rate mode

الشكل 13
Reset mode 



16
العـدد 28   كانـون األول 2021  وكانـون الثاني  2022المهندس

سيناريو ورسوم: وائل محمد علي دروبٌ تقنيّةٌ

رحلُة إلى حزام كايبر
بعد فترة طويلة من انطالق المركبة الفضائية الخنساء، أصبحت السفينة الفضائية على مشارف الوصول إلى هدفها..

أشعر بحماسة شديدة، وال أصدق 
أننا قريبًا سنرى حزام كايبر 

الذي يحيط بمجموعتنا الشمسية..

أجل، وبالتحديد 
الكواكب القزمة مع 
أقمارها، أو بعضها، 

ككوكب بلوتو.

 مرت ثالث سنوات ونصف على انطالق رحلتنا ولكنها فترة قصيرة 
مقارنة برحلة سابقة إلى وجهتنا نفسها استغرقت 30 عامًا.

نعم لقد تغيرت 
التقنيات 

وأصبح السفر 
في الفضاء أسرع 

وأكثر فاعلية.

دكتور الفيزياء الفلكية عبد 
الرحمن يتصل بنا من مركز 
دراسات الفضاء في الوطن.

مسار رحلتكم سيضعكم قريبًا أمام كوكب 
بلوتو، أرجو منكم توجيه التلسكوب والتقاط 

صور دقيقة له من أجل دراسته.

في الحقيقية لديكم مهمة صعبة، فقد قررنا تغيير 
كاميرا التليسكوب الرئيسي في السفينة والتي ستعمل 

ة أعلى.
ّ
بتوافق مع مرآته الضخمة من أجل دق

سأستعد حااًل 
لتغيير الكاميرا 

وأنتظر منك 
التوجيهات 
والمتابعة.

ال تبدأ بالعمل قبل تثبيت نفسك جيدًا

تعالي 
إلى هنا، 
إلى أين 
تذهبين؟

الحمد لله الفك يسير على ما يرام.

انتبه يا سليمان، لقد اصطدمت 
يدك بالخطاف المثبت لك 
وأنت تعيد الكاميرا القديمة

 إلى الصندوق وأفلتته.

ماذا؟!..
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آه، أنا أتزحلق، بسرعة 
يا سماهر اقرئي سرعة 
السفينة على الحاسب.

إنها بأخفض حاالت 
السرعة توقعًا لوصولنا، 
عليك فقط أن تمسك 
بالكابل وتجذب نفسك.

الاا، عد يا سليمان شغل أداة 
بة على ظهرك، 

ّ
النفث المرك

 عن صندوق الكاميرا 
َّ

وتخل
إن لم تعد بسرعة سأخرج إليك.

ال يا سماهر ال تفعلي،
 سأشغل النفاث.

الحمد لله، لقد أمسكت بالكابل،
ولكن لماذا ال تنظر إلي يا سليمان؟

إنه كوكب 
بلوتو..

يا إلهي،
 كم هو رائع!

الحمد لله أن المذّنب 
بعيد عنا، 

فالمذنبات دائمًا ما تخرج 
من حزام كايبر 

وترتطم بالكواكب األخرى،
 إن صادفت مسارها 
في دورانها الدائم 

حول الشمس.

أكيد، ومنها المذنب
 الذي صدم األرض 
قبل 65 مليون عام 

وأدى النقراض الديناصورات.

أوقفا تصوير كوكب 
بلوتو وركزا اآلن 

على المذّنب..

ماذا؟!..

... يتبع
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بـرمـج معنـــا
adolescents

رســــوم: رامــز حــاج حسين

التحويل بين نظامي العد العشري والثنائي 
C ++  باستخدام لغة البرمجة

تعّرف رام في منهاج الصف الس���ابع -مادة المعلوماتية التي يحبها كثي���رًا- على مفهوم نظام العد وكيف يعبر عن 
األعداد بأنظمة مختلفة ويقوم بالتحويل بين هذه األنظمة.

لنتذكر معًا مفهوم أنظمة العد من جديد.

إعــــداد: بشــــار حســـين

احات 
ّ
احات فيمكننا بشكل واضح تخّيل خمس تف

ّ
العدد بش���كل عام يعبر عن كمية محددة، فمثاًل عندما نقول خمس تف

في دماغنا، فالعدد )5( يعبر عن كمية معروفة هنا، ولكن كيف يمكننا التعبير عنه كتابة وضمن النصوص الرياضية؟.
في الواقع إحدى الطرق هي أن نقول بشكل واضح الكلمة »خمسة« فجميعنا نعرف ما معنى هذه الكلمة وما هي الكمية 

التي تعّبر عنها، لكنها تستخدم أكثر في الكالم ال في الكتابة والنصوص الرياضية.
هنا يبرز لدينا مفهوم نظام العد والحاجة إليه، حيث أن نظام العد هو طريقة لتمثيل األعداد بواسطة مجموعة من الرموز 
باالعتماد على أساس معين، فنظام العد يتكون من رقم هو أساس نظام العد، ومن عدد من الرموز عددها مساٍو لقيمة هذا 
األس���اس. فالنظام العشري مثاًل يكون األساس فيه هو عش���رة، وعدد الرموز المستخدمة فيه هو عشرة أيضًا، وتكون قيمة 
العدد التي يعبر عنها كل رمز من الرموز أقل تمامًا من األس���اس وأكبر أو تس���اوي الصفر، ففي النظام العشري األكثر شهرة 
يتم اس���تخدام األرقام )0.......9( كرموز لنظام العد فنعرف مثاًل أّن الرمز »1« يقابل العدد واحد. وفي النظام الس���ت عش���ري 
نحتاج لستة عشر رمزًا مختلفًا فنستخدم األرقام المعروفة أيضًا للتعبير عن األعداد من صفر وحتى تسعة، ولكن بعد ذلك 
ال يمكننا استخدام الرمز 10 للتعبير عن العدد عشرة كما في النظام العشري بل نحتاج لستة رموز أخرى للتعبير عن األعداد 

 .a b c d e f من عشرة وحتى خمسة عشر فنستخدم أول ستة أحرف في اللغة اإلنجليزية
م رام في مادة المعلوماتية أهمية دراس���ة أنظمة العد، فالحاسب يتعامل مع النظام الثنائي الذي يستخدم األصفار 

ّ
تعل

والواح���دات لتمثيل البيانات ضمنه، ويجب أن يكون لدينا مرونة في التحويل بين النظام العش���ري والثنائي، وبما أن هذه 
المهمة قد تكون صعبة إن كانت األعداد كبيرة، قرر رام أن يكتب برنامجًا يسمح للمستخدم أن يحّول بين النظامين العشري 

والثنائي بسهولة.
ر رام بأن يعالج مدخالت المس���تخدم كسالس���ل نصية strings ويق���وم بالمعالجة الالزمة عليه���ا، فقام في البداية 

ّ
فك

بتضمين مكتبة string ضمن النص البرمجي، فتكون بداية البرنامج كما يلي:

ثم برمج رام تابعًا يتحقق فيما إذا كانت سلس���لة نصية ما تعبر عن عدد ثنائي أم ال، فيعيد التابع القيمة المنطقية »1« 
إذا كانت تعبر عن عدد ثنائي، والقيمة »0« إذا لم يكن كذلك.

 متى تعبر سلسلة نصية عن عدد ثنائي؟ عندما تكون كل الرموز فيها إما »0« أو »1«. وهذا هو التابع:

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 

bool isBinary(string s){ 
    for (int i=0;i<s.size();i++){ 
        if (s[i] != '1' && s[i] != '0') return 0; 
    } 
    return 1; 
} 



كتب بعدها رام تابعًا يتحقق فيما إذا كانت سلسلة نصية ما تعبر عن عدد عشري أم ال بفحص خاناتها، وفق التابع:

قام رام بعدها بكتابة تابع يقوم بتحويل سلس���لة نصية ما إلى عدد عش���ري صحيح int بعد التأكد من أّنها تعبر عن رقم 
عشري، والتابع هو:

ثم بدأ بكتابة أهم تابعين لديه في البرنامج، التابع األّول يحّول سلسلة نصية ثنائية إلى عدد عشري وذلك باالعتماد على 
مها في الصف الس���ابع والتي تقوم بالضرب باألساس 2 مرفوع إلى قوة تتناسب مع ترتيب وزن العدد، 

ّ
الخوارزمية التي تعل

وفق التابع:

والتابع الثاني يحول سلس���لة نصية عش���رية إلى 
سلس���لة نصية ثنائية بشكل معاكس باالعتماد على 
مها في الصف الس���ابع، حيث 

ّ
الخوارزمية الت���ي تعل

يستمر في تقس���يم العدد على 2، ووضع قيمة باقي 
القسمة في كل مرة في العدد الثنائي حسب ترتيب 

وزنه، وفق ما يلي:
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bool isDecimal(string s){ 
    for (int i=0;i<s.size();i++){ 
        if (!isdigit(s[i])) return 0; 
    } 
    return 1; 
} 

int String_to_Int(string s){ 
    int ret = 0,power_of_10 = 1,current_digit; 
    if (!isDecimal(s)){ 
        cout<<"Can't convert string to int because string is not decimal num-
ber\n"; 
        return -1; 
    } 
    for (int i=s.size()-1;i>=0;i--){ 
        current_digit = s[i] - '0'; 
        ret = ret + current_digit*power_of_10; 
        power_of_10 = 10*power_of_10; 
    } 
    return ret; 
} 

int Binary_to_Decimal(string s){ 
    int ret = 0,power_of_2 = 1,current_digit; 
    if (!isBinary(s)){ 
        cout<<"Can't convert string binary to decimal because this string is 
not a binary number\n"; 
        return -1; 
    } 
    for (int i=s.size()-1;i>=0;i--){ 
        current_digit = s[i] - '0'; 
        ret = ret + current_digit*power_of_2; 
        power_of_2 = 2*power_of_2; 
    } 
    return ret; 
} 
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وهكذا يكون رام قد انتهى من كتابة التوابع وبدأ اآلن بكتابة البرنامج في تابع main األساس���ي للتخاطب مع المستخدم 
:main وطلب الدخل منه وإظهار ناتج التحويل في الخرج. وهذا ما كتبه في تابع

string Decimal_to_Binary(string s){ 
    int x = String_to_Int(s); 
    if (x == 0) return "0"; 
    int current_mod,division_result; 
    string ret = "",ret2 = ""; 
    while (x != 0){ 
        current_mod = x%2; 
        division_result = x/2; 
        x = division_result; 
        if (current_mod == 0) ret += '0'; 
        else ret += '1'; 
    } 
    for (int i=ret.size()-1;i>=0;i--){ 
        ret2 += ret[i]; 
    } 
    return ret2; 
} 

int main() 
{ 
    int entered = 3,out; 
    string input,output; 
    while (true){ 
        cout<<"Please enter what you want\n"; 
        cout<<"1 if you want to convert from binary to decimal\n"; 
        cout<<"2 if you want to convert from decimal to binary\n"; 
        cout<<"0 if you want to exit\n"; 
        cin>>entered; 
        if (entered == 0) break; 
        if (entered == 1){ 
            cout<<"Please enter your binary number: "; 
            cin>>input; 
            out = Binary_to_Decimal(input); 
            cout<<"The output is: "; 
            cout<<out<<"\n\n"; 
            continue; 
        } 
        if (entered == 2){ 
            cout<<"Please enter your decimal number: "; 
            cin>>input; 
            output = Decimal_to_Binary(input); 
            cout<<"The output is: "; 
            cout<<output<<"\n\n"; 
            continue; 
        } 
        else{ 
            cout<<"Please enter only 0 or 1 or 2, any other input is inva-
lid\n\n"; 
            continue; 
        } 
    } 
    return 0; 
} 



واآلن أيها المبرمجون الصغار، من منكم يس���تطيع كتابة برنامج 
للتحوي���ل بي���ن أنظمة العد العش���ري والثنائي والثماني والس���ت 

عشري؟
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ثم تفّحص حاالت مختلفة للدخل والخرج وتأكد من صحة البرنامج.

 

وبهذا يكون قد أنجز المهمة بنجاح.
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قصــــــة: كــاتبــــة كــاتبـــة

رســـــوم: رنيــــم حسيــن
أبواب العلوم

ذات مساء، بعد أن انتهت كندة من كتابة واجباتها المدرسية، قررت أن 
تضع نظ���ارة الواقع االفتراضي )VR( التي أهداها لها والدها العام الفائت 

لتفّوقها في الصف السابع.
نها من المش���ي 

ّ
وصلت الهاتف الخلوي بالنظارة، واختارت تطبيقًا يمك

على سطح القمر واكتشافه، ثم اختارت تطبيقًا آخر تتزلج فيه على الجليد 
في قمة جبل ثلجي. 

 بنظارتها، دخل والدها إلى الغرفة وسألها: أين 
ً
وبينما كانت مستمتعة

أنت اآلن يا صغيرتي؟
- أجابته كندة بحماس ش���ديد، وهي ما ت���زال واضعة النظارة: على قمة 

جبل ثلجي أمارس التزلج يا أبي!  ياااا هووو!
- حسنًا سأصحبك في جولة فريدة من نوعها بعد أن تنتهي من التزلج.
شعرت كندة بفضول شديد، وأنهت اللعب فورًا، سألت والدها: إلى أين؟

أجابها األب: إلى داخل جس���م اإلنسان، ستكتش���فين أمورًا مذهلة عن 
الهندسة الوراثية.

قالت كندة: يا للروعة! في مجال عملك إذًا!
 هيا أنا جاهزة لخوض مغامرة داخل جسم اإلنسان.

نها من 
ّ
وضع���ت كندة نظارة الواق���ع االفتراضي واخت���ارت تطبيقًا يمك

دخول جسم اإلنسان.
   سبق وأن أخبرها والدها بأن الهندسة الوراثية تعني التعديل الوراثي 
من خالل قطع في الحمض النووي DNA ولكنها لم تتخيل يومًا أن تشاهد 

الحمض النووي عن قرب وترى تفاصيل عمله.
سألت كندة: ما هذه األجزاء المتكررة من السالسل التي أراها يا أبي؟

- هي نوع من سالسل الحمض النووي توجد في البكتيريا، فيها فواصل 
مقتطعة من بقايا الحمض النووي للفيروس���ات التي س���بق أن هاجمتها.  
وتحتف���ظ بهذه البقاي���ا في حمضها النووي كفواصل حتى تس���تخدمها 
الحقًا في الكش���ف ع���ن الحمض الخاص بتلك الفيروس���ات في هجماتها 
الالحقة، وتس���مى »التك���رارات العنقودية المتناظ���رة القصيرة منتظمة 

التباعد«، اختصارًا »كريسبر«
سألت مرة أخرى: ماذا يحدث أمامي يا أبي؟

- حس���نًا، أنت تش���اهدين أمامك آلي���ة عمل تقنية 
»كريسبر كاس9« ، أي قص »الكريسبر« باستخدام 

أنزيم cas9 إنها تقنية تس���مح للعلماء بتغيير 

رحلٌة بين الجيناِت واألحماِض النووّية
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تسلس���ل الحمض النووي وتعدي���ل وظيفة الجينات من خالل »مقص« جيني يس���مى 
»كاس9«يمكنه رصد التش���وهات الجينية واس���تبدالها بعناصر أخ���رى في الحمض 

النووي. 
ُدهشت كندة وقالت: مقص جيني! واسمه كاس9! يا للروعة!

 لكن، ال أرى أي مقص هنا!
ضح���ك األب وأجابها: يا ابنتي المقص الجين���ي »كاس9« هو أنزيم قاطع يقوم 
بإجراء قطع في سلس���لة الحمض النووي، ويس���تخِدُم تسلس���الت كريسبر كدليل 
للتعرف على سالس���ل معينة من الحمض النووي للكائنات األخرى مثل الفيروسات 

والبكتيريا ومن ثم قصها.
   ث���م عرض عل���ى كندة فيلمًا وثائقي���ًا عن تقنية كريس���بر كاس9 في تعطيل 
الشريط الوراثي المنتج للبروتين الذي تستخدمه خاليا السرطان لالنقسام والتكاثر، 

للحد من قدرة الخاليا السرطانية على التكاثر.
 وبعده���ا انتقلت إلى فيلم آخر عن كرة العين وعرفت كيفية اس���تخدام هذه 
التقني���ة للحد من حاالت العمى )حالة وراثية تحدث بس���بب طفرة في الجينات 

المسؤولة عن النظر الطبيعي(.
سألت كندة والدها: لم ال تستخدم تقنية كريسبر في عالج كوفيد19؟

أج���اب األب: على الرغم من أن فيروس كورونا في حالة تطور مس���تمر، حيث 
تكتس���ب السالالت المتحورة منه خصائص جديدة، تجعلها قادرة على تفادي 
رد الفع���ل المناعي، فقد تمكن فريقان من العلم���اء من العثور على األجزاء غير 
المتطورة من شفرة الحمض النووي الفيروسي )المناطق المحفوظة( وتدميرها 
باس���تخدام كريس���بر كاس9، وقد يكون أكث���ر فاعلية من األدوي���ة واللقاحات 

التقليدية.
خرجت كندة من جسم اإلنسان وها هي اآلن داخل حبة طماطم! 

ُدهشت وسألت والدها: لم أنا هنا اآلن؟
ش���رح لها والدها: تقنية كريسبر كاس9 ليست مخصصة للبشر أو الحيوانات فقط، حيث يمكن 

استخدامها على أي كائن حي بما في ذلك الخضراوات والفواكه، حيث تمكن العلماء من خالل تقنية 
كريس���بر-كاس9 من جعل نباتات الطماطم مزودة بفروع أقوى حتى تتحمل أوزان الطماطم الناضجة 

وال تنقط���ع، إضافة إل���ى تقديم المناعة الكاملة لحبة الطماطم ضد في���روس التجعد األصفر.  ويمكن 
ر بحقبة من النباتات ذات إنتاجية أعلى من أي وقت سابق.

ّ
لتقنية كريسبر كاس9 أن تبش

اكتش���فت كندة ثورة في عالم الهندس���ة الوراثية وقررت أن تتبح���ر في هذا العلم 
 كوالدها.

ً
 عظيمة

ً
الواسع والدقيق كي تصبح عالمة
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إعــــداد: شفيع البيطار
محطات
 رقمية

الماراثوُن البرمجيُّ لألطفاِل واليافعيَن
أصدقائي الرقميين الصغار، إذا كان عمركم بين الثامنة والخمس عش���رة سنة فإننا نشجعكم على المشاركة بمسابقٍة 

مفي���دٍة لكم في تنمية مهاراتكم الذهنية وقدراتكم البرمجية، وهي مس���ابقة الماراثون البرمجي لألطفال 
واليافعين.

تعالوا معنا في هذا العدد لنعرفكم على تفاصيل هذه المحطة الرقمية المميزة.

التعريُف بالمسابقة
الماراثوُن البرمجّي لألطفال واليافعين هو من المسابقات السنوّية التي تنظمها الجامعة االفتراضية 

 مراحل تدريبية وتأهيلية محددة زمنيًا يتمُّ من خاللها 
َ
الس���ورية مع هيئة التمّيز واإلبداع، ويتضمن عدة

تعزي���ز مهارات التحليل المنطقي والتفكي���ر اإلبداعي لدى الصغار واليافعين من خ���الل تعليمهم لغات البرمجة النصية 
رة.

ّ
والرسومية في سن مبك

أهداُف المسابقة 
سنذكر لكم فيما يلي بعض أهداف هذه المسابقة:

• توفي���ُر تدريٍب حدي���ٍث يعتمد على تنمية المهارات البرمجية لفئة األطفال واليافعين الس���وريين عبر محتوى متطّور 
ومتجدد ومدربين معتمدين، من أجل إعداد هذه الفئة إعدادًا متطّورًا يكس���بهم أسس التفكير المنطقي ومهارات التطوير 

البرمجي بما يسمح لهم الحقًا باالنخراط في منظومة جامعية تستند إلى الريادة واالبتكار.
 مهارات التفكير اإلبداعّي لدى األطفال واليافعين الس���وريين من خالل تعليمهم 

ُ
• رفُع المس���توى العلمي العام وتعزيز

لغات البرمجة النصية والرسومية.
 
ً
• توفي���ُر محتوى علمي مفي���د ومفتوح متوفر باللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية، بحيث يؤّمن ذلك وس���يلة

 لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية.
ً
داعمة

• رفع مستوى معارف ومهارات الطالب من خالل المشاركة في مسابقات عالمية، ورعاية المتميزين في هذا المجال.
 قاعدٍة واسعٍة من اليافعين بأعمار صغيرة من أصحاب القدرات المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتكون 

ُ
• تشكيل

 لما ينفذه الطالب بالمرحلة الثانوية وما بعدها.
ً
مدخالٍت أساسية

 

قواعُد المشاركِة
 المشاركين في الدورة التحضيرية للماراثون البرمجي لألطفال واليافعين بناًء على اختبار تحديد مستوى حيث 

ُ
يتمُّ قبول

يتم تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية على عدة مستويات )مبتدئ، متوسط، متقّدم(.
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ثم يتمُّ تقديم التدريب المناس���ب على مختلف التقانات البرمجية وآليات التفكير المنطقي لكل فئة عمرية من األطفال 
واليافعين وبإشراف عدد من المدربين المختصين أكاديميًا والقادرين على التعامل مع هذه الشريحة.

بعد ذلك يتمُّ إجراء االختبارات المس���بقة والمرحلية للمشاركين من خالل األنظمة االمتحانية ومعايير المراقبة المعتمدة 
ف���ي الجامعة االفتراضية، ويتمُّ اختيار المتأهلين للمش���اركة في الماراثون بناًء عل���ى معايير محددة يتمُّ اإلعالن عنها في 

حينه.
المنهاُج التدريبيُّ 

 المسابقتان الختبار 
ُ

يش���مل الماراثون البرمجي مسابقة األطفال )11-8 عامًا( ومس���ابقة اليافعين )12-15 عامًا(، وتهدف
 عدة أسئلة مقّسمة إلى ثالث مجموعات:

ِّ
األداء األمثل لحل

 تصاغ على ش���كل لعبة، ُيطلب من المتس���ابق تنفيذها باس���تخدام لغة البرمجة الرسومية سكراتش 
ٌ
 برمجّية

ٌ
• مس���ألة

.»Scratch«
 التفكير المنطقي والحاسوبي.

ُ
• مسائل

 بلغة البرمجة النصية ++C مع مراعاة مستوى التعقيد لكل فئة عمرية.
ُ

• مسائل
يفوز المتس���ابق الذي يستطيع تنفيذ أكبر عدد من المهام المطلوبة بالشكل البرمجي الصحيح واألمثل، على نحو يعّمق 

 المسائل ويعزز دور المتسابق كمصمم منتج للحلول في المستقبل.
ّ

مهارات التفكير المنطقي وحل

مسابقُة عام 2021
شارك في ماراثون هذا العام  الذي انطلق في شهر آذار 1783 طفاًل ويافعًا من مختلف المحافظات السورية، منهم 810 

مشاركين عن فئة الصغار و973 مشاركًا عن فئة اليافعين.
وجرت منافس���ات المرحلة النهائية بمش���اركة 312 طفاًل ويافعًا، واس���تمرت االختبارات على مدى أربع ساعات متواصلة 

لفئتي األطفال واليافعين في مراكز الجامعة االفتراضية المعتمدة بدمشق. 



"روبوٌت" لدعِم العضالِت الضعيفِة
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قّصـة وسيناريـو:  ريـم آل بنـود

رســــــوم: أحمد حاج أحمد

الدمج 
التقني

غرفة في عيادة طبيب
مرحبًا يا أبي!

أصّر 
آدم على 
زيارتك 

في 
العيادة.

مفاجأة رائعة وثمينة، 

كيف حالكم؟

أنا حزين جدًا ألجل صديقي شادي، فهو مصاب بالشلل ولم أره منذ مدة طويلة.

ال تحزن يا آدم هو فقط يحتاج 

إلى العناية والراحة.

لكن ما هذا المرض يا أبي؟

إنها المرة األولى التي أسمع به.

الشلل الدماغي هو مجموعة من االضطرابات التي تؤثر في الحركة 
والعضالت نتيجة حدوث تلف في الدماغ ما يؤدي لع���دم االت��زان  
                       في المشي وإلى حركات غير إرادية
 وصعوبات في التحدث والسمع.

مسكين 
صديقي، 

كيف 
يمكنني 
مساعدته؟

تساعده بحّبك 
واهتمامك فشادي 
طفل بطل يحاول 

الصبر والرضا 
بما كتبه الله.

العلم والطب يا صغيري في تطور دائم 
ومحاوالت مستمرة إليجاد العالجات المناسبة.

أريد أن أزوره
 وأطمئن عليه.

فكرة 
رائعة، 
هيا بنا!

صديقي أنت بطل 
 وهو يحبك وأنا أحبك جدًا.

يا آدم، 
لكنه

 يعاني من 
صعوبة 
بالنطق 
والحركة.

 أخبرني والدي 
أن العلماء طوروا 
جهازًا »روبوت« 

بإمكانه 
مساعدة 
األطفال 

المصابين 
بالشلل الدماغي 

على المشي.

الحمد لله 
األمل بالله 
وبتطور 
العلم.

لكن كيف يعمل 
هذا الروبوت

يا أبي؟
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بالفعل 
سؤال 
يراودنا 

جميعًا عن 
كيفية 
عمله.

هذا الجهاز مخصص للجزء 
السفلي من الجسم حيث يتم 
تثبيته على ساقي المريض..

ويوفر دعمًا للعضالت الضعيفة 
ليمنح الطفل المصاب وضعية 

وقوف مستقيمة وصحيحة.

هل 
يستطيع 
شادي 
المشي
 عند 

ارتدائه؟

نعم يوفر الجهاز إمكانية المشي
 دون حصول المريض على مساعدة من أي طرف ثالث.

إنه روبوت 
مدهش 

ورائع!

 حبذا لو شرحت 
لنا تفاصيل أكثر 

عن آلية عمله..

يتم نقل المريض المراد 
عالجه إلى الجهاز أواًل عن 
طريق رداء ناقل يلبس 

على جسده، وبعد نقل وزن 
الجسم بالكامل إلى الجهاز، 

يتم توصيل األجهزة 
التنفيذية »الروبوتية« 

بأرجل المريض مما يساعد 
على تمدد العضالت حول 

ن 
ِّ
مفصل الركبة ويمك

حركتها بشكل أفضل 
ليمشي المريض 
بصورة طبيعية.

هل هذا الجهاز آمن يا دكتور؟

 نعم هذا الروبوت آمن وفعال، والمرضى 
الذين استخدموه لم يعانوا من السقوط 

على األرض خالل محاولتهم المشي

هل سيسبب 
ارتداء الجهاز 
إزعاجًا لشادي 
عند ارتدائه؟

سؤال مهم يا آدم فأنا أخشى
 أن يكون ذا وزن ثقيل

الجهاز ال يشكل أي 
أذى أو تعب فهو خيار 
عالجي يسمح للمفاصل 
بالتحرك بشكل مريح 

من خالل أخذ غالبية وزن 
جسم المريض.
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هل يستطيع صغيري 
استخدام هذا الجهاز

 فور شرائه؟

 نعم لكن يحتاج إلى عدة جلسات 
تدريبية مكثفة مع العالجات اليدوية 
من قبل الطبيب المعالج الستخدامه 

بصورة 
صحيحة.

أبي ما تزال آلية عمل هذا الروبوت غير 
واضحة بالنسبة لي، اشرح لي أكثر. 

يا لك من طفل ذكي 
يا آدم..

الروبوت
 يهدف إلى الكشف 
عن الحركة النشطة  

وتعزيزها أثناء المشي 
بمساعدة المستشعرات 

الحسية، حيث يبدأ 
المريض في المشي

 عن طريق نقل حمولة 
جزئية على الروبوت، 

ويمكن للمريض متابعة 
سيره عبر المرآة 
أو شاشة الواقع 

االفتراضي
 أمامه.

وأخيرًا سيتمكن شادي 
من المشي بسهولة

ستشفى يا صديقي

 قريبًا.

 بإذن الله سُيشفى 
ويرتدي هذا 
الروبوت اآلمن

وأراكما تمشيان 
معًا في كل مكان.

 نعم لكن علينا 
أن ندرك أن هذا 
الجهاز ال يحل 

المشكلة
 لكنه يعمل من 

خالل دعم العضالت 
الضعيفة ليجعل 

الطفل
 في وضع أقرب

 للطبيعي
 يمكنه 

من المشي.





قصــــــة: هبــــة  النـــداف

رسـوم: سمــارا الحنــاوي

تقــانـات 
صديقة الطبيعة

الخس بوت« وجنيُّ  لوتوس  »روبوت 
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اس���تيقظ حس���ام مبكرًا على صوت رنين المنبه فارتدى مالبس العمل وانطلق لمس���اعدة عّمه أبي إياد في جمع محصول 
 وما إن وصل حتى وجد عمه ينظ���ر بإعجاب إلى حقل الخس الممتد أمامه 

ً
الخ���س، كان الطقس باردًا وأرض البس���تان موحلة

ثم يقول: ثالثة أش���هر من العمل المضني ابتداًء من تجهيز التربة وتنقيتها من األحجار والجذور ثم عملية البذر المعقدة 
يليها الري المتكّرر وإضافة السماد وبعد كل هذا العناء آن وقت الحصاد، هيا يا شباب! ال بّد من السرعة في العمل والذهاب 

بالمحصول إلى السوق لبيعه.
ى فريق منهم جني الخس ووضعه في عربة، انشغل فريق 

ّ
انتشر حسام مع عمه وأوالده الثالثة في أرجاء الحقل وبينما تول

آخر بترتيبه في الشاحنة تمهيدًا لنقله إلى السوق.
قال حسام لعمه: الحمد لله أن محصول الخس هذا العام سليٌم وخاٍل من اآلفات على عكس ما حصل في 

العام الماضي، هنا حمل أبو إياد خس���ة خضراء المعة وقال بفخر: هل تعتقد يا بني أن زراعة الخس أمر 
س���هل، لقد عملنا بكل جهدنا للقضاء على كل اآلفات الممكنة، مثل حشرة المن أو الدودة الحلزونية 
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التي دمرت المحصول في العام الماضي واستش���رنا مهندسين زراعيين متخصصين من ذوي الخبرة، وها نحن اآلن نقطف 
ثمرة تعبنا خسًا لذيذًا ومفيدًا وأسعاره جيدة.

رجع حس���ام إلى المنزل مس���اًء وهو منهك القوى ولكن ما إن دخل وهّم بإلقاء التحية حتى فوجئ بأهله يتابعون برنامجًا 
يعرض »روبوتًا« مخّصصًا لجني الخس. 

تس���ّمر الشاب في مكانه وأخذ يتابع بإعجاب عمل هذا »الروبوت« الماهر الذي يدعى »Lettuce Bot« فهو يساعد المزارع 
ف���ي كل مراحل زراعة الخس بدءًا من البذر حتى الجني، حيث يقوم بدراس���ة درج���ة رطوبة األرض وحرارة الجو تفاديًا لتعفن 
البذور مما يختصر الجهد والوقت على بعض المزارعين الذين يعدون بذار الخس في مكان مغلق ومتحكم فيه، ثم ينقلون 

الشتالت الصغيرة ويزرعونها في الحقل.
كان الجمي���ع في حالة دهش���ة من التفاصيل والمهام الكثيرة التي يقوم به���ا الروبوت »لوتوس بوت«، لكن أكثر من أثار 
إعجابهم كان س���رعته الفائقة وهو يجني الخس ثم يقوم بتعبئته وجمعه في حزم وتغليفه بدقة ومهارة وإرس���الها إلى 

الناقالت.
هنا صرخ حس���ام بأعلى صوته مخاطبًا »الروبوت«: أين أنت يا صديقي! لماذا لم تس���رع لمساعدتنا اليوم؟، ثم التفت إلى 
قت نجوى األخت 

ّ
 محل خمس���ة عمال، علت أصوات الضحك وعل

ّ
اآلخرين قائاًل: أنا متأكد أن بإمكانه أن يحل

الكبرى قائلة: ليس هذا فحس���ب بل هو يتمتع بخصائص ومزايا عديدة بفضل خوارزمية العمل التي 
تعتمد على اإلبصار الحاسوبي ومعالجة الصور بشكل رقمي بالغ الّدقة ما يسمح له بمعرفة األعشاب 

الضارة وقلعها والتقاط صور للتدريب على العمل الحقًا.
في صباح اليوم التالي بحث حس���ام على الش���بكة العنكبوتية عن الروب���وت }لوتوس بوت«، وقرأ 
الكثي���ر من المعلومات عنه، وتعرف على ذراعه الت���ي تميزه عن »روبوت« الحصاد، ثم طبع صورة له 

وعلقها في غرفته لشدة إعجابه به.
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أصــدقائي يمكنكم إرسال الحلول إلى بريد المجلة: young.ENG@scs-net.org  للفوز بجوائز مميزة.
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كلمة الّسر:سودوكو
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علي���ك ترتي���ب األرق���ام م���ن  1 – 9  ضمن 
المربعات  م���ع االنتباه لعدم تك���رار العدد في 

نفس الصف والعمود

عليك ش���طب الكلمات التالية لتحصل على 
كلمة السر وهي اسم محرك البحث األشهر على 
ش���بكة اإلنترنت: محرر- ماوس - جديد - نظام - 

مستخدم - نسخة - مساحة.

هيتوري
األرق���ام  ش��ط��ب  عليك 
المكررة في الصف والعمود.

المتاهة
أي الطرق التي يجب أن يسلكها الروبوت للوصول إلى صديقته.

1

3

1

2

4

2

3

1

4

2

4

1

2

4

4

3





إعــــداد: لمــــى علــي

تصميم:  هيثم الشيخ علي السالمة المعلوماتية لألطفال

أمن الحاسوب
افعل

اس���تخدم برامج تش���فير البيانات أثناء المراسالت 

التي تقوم بها.
قم بمس���ح تاريخ التصفح للصفح���ات التي زرتها 

والمعلومات الشخصية المتعلقه بها.
ب برنامجًا مضادًا للفيروس���ات وتأكد من إجراء  نصِّ

تحديث دوري له.
ر كلمة المرور بشكل دوري. غيِّ

التفعل
ال تستخدم كلمة المرور ذاتها دائمًا.

ال تقوم بتحميل برامج من مواقع غير رسمية.
ال تحاول االطالع أو اس���تخدام مص���ادر ومعلومات 

اآلخرين إال بإذن منهم.
ال تهمل قراءة سياسة االستخدام المتعلقة بالبرامج 

أو  مواقع التواصل االجتماعي.

أقــوى الدول فــي تطبيــق معايير 
cosi سالمة األطفال عبر االنترنت
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إعدادات تقنّية لحماية أطفالك عبر االنترنت

)أدوات الرقابة األبوية(

تفعيل البحث اآلمن Safe Search على متصفحك.

استخدام إعدادات الخصوصية اآلمنة

Privacy Settings على التطبيقات واأللعاب اإللكترونية.

تغطية كاميرات الويب عند عدم استخدام األجهزة.

نصـــــــائـــــح اختيـــــار

كلمة السر
اس���تخدم 6 ح���روف أو أكث���ر لكتابة 

كلمات المرور.

ادمج األرقام والرموز واألحرف الصغيرة 

والكبي���رة مع بعضه���ا للحصول على 

كلمة مرور قوية.

مختلف���ة  م���رور  كلم���ات  اس���تخدم 

لحساباتك المختلفة.

ال تستخدم بياناتك الشخصية وكلمة 

المستخدم في كتابة كلمات المرور.

ال تشارك أحدًا  في كلمة المرور.

ال تختر »تذكر كلمة مروري«

على الحواسيب المشتركة.


