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ماهو المايكروبت؟

لوح إلكتروني قابل للبرمجة يتضمن قطع إلكترونية و مستشعرات للحركة



مكونات المايكروبت

الوجه األول



مكونات المايكروبت

الوجه الثاني



مكونات المايكروبت

التوسعات







طريقة البرمجة

أنواع األوامر

األوامر البرمجية

محرر المايكروبت ( ميك كود)



الجزء العملي



برمجة لعبة حجرة ورقة مقص

أمر ادخال

متغيـيـر

منــطـــق ( شرط - مقارنة )

كتلة أساسية ( إظهار )



برنامج التراسل بين شريحتين

كيف يمكنني أن أستخدم هذه التعليمة 
 لتالفي وصول الرسالة عشوائيا 

 ألي جهاز مجاور



وفرت العديد من شركات األلعاب : 

 ألعابا يمكن برمجتها مثل سيارة تايني-كار سواء •

باستخدام سكراتش للمبتدئين أو ببرامج أكثر تعقيدا مثل 

البايثون وغيرها. 

األدوات البرمجية المساعدة التي يمكن تحميلها عن طريق •

االنترنت بكل سهولة.

برمجة السيارة لتتبع المسار الصحيح



لنتمكن من برمجة سيارة تايني-كارTiny-Car  سنحتاج للخوات التالية: 

تحميل الحزمة البرمجية المساعدة من الرابط: •

فك ضغط الملف •

• make-code تحميل الملف من داخل محرر المايكروبت

استخدام الحزمة حسب العملية التي أريد برمجتها•

برمجة السيارة لتتبع المسار الصحيح

https://github.com/YahboomTechnology/Tiny-bit



كيف تتبع السيارة المسار الصحيح؟ 

باستخدام حساس اللون ستتبع المسار األسود كما يلي: 

اذا كان اللون على الجانبين ابيض فالمسار صحيح •

اذا كان اللون عالجانب االيسر اسود و على الجانب االيمن أبيض فإن السيارة تحتاج لاللتفاف يسارا للعودة للمسار  •

اذا كان اللون االيمن أسود و االيسر ابيض فان السيارة تحتاج لاللتفاف يمينا للعودة للمسار الصحيح •

اذا كانت قراءة الحساس لون مخالف لالبيض و االسود فإن الموقع خاطئ وعلى السيارة التوقف•

برمجة السيارة لتتبع المسار الصحيح



برمجة السيارة لتتبع المسار الصحيح



مثال التايمر:

١

الننا النريد العداد أن يتحول لدقائق 



مثال التايمر:

٢
أيضا الننا النريد العداد أن يتحول لدقائق 



مثال التايمر:

٣

نطرح ١ ألننا نريد العد تنازليا الى الصفر



لعـبة الثعبـان األكـول

https://makecode.microbit.org/#editor



نحتاج الستخدام مستشعر الحركة ليتم تحريك الثعبان حساب ميالن المايكروبت •

نحتاج لجعل قوة إضاءة أكل الثعبان بلون أقل سطوعا من النقاط التي ترمز للثعبان نفسه •

عند تحريك الثعبان فإن الطريقة المستخدمة غالبا هي حذف نقطة ن الذيل واضافة نقطة من الرأس •

يمكننا تحديد متى أكل الثعبان عند تطابق موقع الرأس مع موقع األكل أو الغذاء •

يتم تحديد المواقع مثل تحديد النقاط في الجداء الديكارتي •

في االتجاهات يختلف اتجاه المحور الصادي حيث أن االتجاه األعلى بالسالب و االتجاه األسفل بالموجب •

تعتبر اللعبة منتهية عند الخروج عن حديد النقاط المضيئة أو عند تضخم الثعبان ل ٢٠ نقطة•

لعـبة الثعبـان األكـول



رابط البرنامج: 

https://makecode.microbit.org/
 _ELMcg1g0LgEX

نبدأ تنفيذ الجزء العملي



هل لديك سؤال

انتهيـنا لليــوم 

tinycoders @Tiny_Coders https://tinycoders.com

لمزيد من المعلومات عن ورش العمل و جميع الخدمات المقدمة من المجموعة


