
 

   

   
 

      

                    

                    

                   

         
 

            

          

          

              

              

    

                   

               

                     

                      

                    

                

        
 

       

                    

                

                   

                  
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        

       

 

ARABIC
 

 للعائلة نصائح


كمبرمجين األطفال 

•
 .طفلك سةردم مع تحدث 

 .البرمجة بخصوص بھا اليقومون قد أو بھا يقومون قد التي نشطةاأل أنواع حول لكطف لمدرسة اإلداري والكادر طفلك معلم إلى تحدث

 خالل من البرمجة حول االطفال لدى الفضول أخرى مدارس تشجع بينما س،المدار بعض في الحاسوب على فعلية برمجة وسدر ھناك

 المزيد في تقدير أقل على لمدارسا بعض تشارك .المدرسة مابعد رامجب أو المدرسية، النوادي الغداء، يعمجام اإلعالم، وسائل مختبرات


.الترميز ساعة مثل !)بداية أنھا( إنجازھاو بالمھمة البدء جھود من 

•

21. القرن في للتعلم بةمطلوال C's 4 األربعة لمھاراتا تشجيع  

- والعشرين دياحلا القرن مھارات شراكة تحدد (P21)
 
راتامھ تقدم

 واالبتكار لمعتلا راتامھ
4 C’s من 21 القرن في للتعلم 

 للقرن تعدادسباإل تتعلق التي األساسية األربعة

تعلم أن المنزل؟ في أو المدرسة في طفلك به مايقوم متابعة يمكنك كيفً،

 القرن راتامھ شراكة قبل
21


:(P21) 21
 

 إذا .واإلبداع

 التعاون، التواصل، النقدي، التفكير :

 أو ىالموسيق راءةق أو رياضياتلا في مسألة لحل المشابھة الفوائد من العديد له الترميز

 .أخرى لغة تعلم

www.p21.org/storage/ 

documents/4csposter.pdf 

 .الفشل رغم طريقھم ومواصلة االستكشاف، جربة،تال والخطأ، للمحاولة كافيا وقتا األطفال يعطي ذلك فإن البناءة، التعلم نظرية جانب إلى

األمر ھذا Seymour Papert)Schwarz, 1999(، يلخص المدارس، في والبرمجة الحاسوب علوم تدريس عن المدافعين شھرأ أحد 
ً يلعب أن .بالغ خصشل للغاية محبطة إداة يكون ماقد إستخدام في مھارة يبدي طفال مشاھدته عند بالدھشة شخص أي يشعر قد: "جيد بشكل

ً  امتم آخر أمر ولكنه :شئ ھو كمبيوتر لعبة طفل

-

 تكمن الذي انالمك ھو ،Papertقاله حسبما وھنا، .الخاصة لعبته ببناء الطفل يقوم أن ا

 وضع البناء، نحو وتوجيھھا الرائعة الطبيعية الطفل قدرة وتوسيع تسھيل على درةقال في أي

 فيه

 تعليمية كوسيلة للحاسوب الحقيقية القوة

•
 

 االستنتاجات استخالص التقييم، التجربة، ف،تكشااإلس ت،الفرضيا

 ". الحالي التعليمي نظامنا يجتاح الذي ،Papert يقومل

 .اإلنترنت عبر لمواردا عن البحث

ًبدء .اإلنترنت شبكة على البرمجة فرص من الكثير ھناك

-
 حسبما والذي راص،األق محرك أنه .انفسھم تلقاء من للتعلم باختصار

 ألعاب إلى Scratch مثل مواقع إلى YouTubeموقع على الفيديو مقاطع من

 البعض يقدم .اإلنترنت شبكة عبر المتابعة سھلة اإلنشطة من العديد خالل من األساسيات تعلم )والكبار( لألطفال يمكن ،Minecraft مثل

 تطبيق على األطفال والمواقع التطبيقات من الكثير تشجع .التفكير عملية تنظيم في اآلخر البعض يساعد بينما واحدة، مرة كلھا األساسيات

ً.فنياًتعبيرا أو القصص رواية أو األزياء موضة أوًألعابا كانت سواء اھتماماتھم، يف ھذه البرمجة مفاھيم

 Graphite top picks. زيارة يرجى البرمجة، تطبيقات حول األمثلة من للمزيد*
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