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 مكتبات هاليفاكس العامة بالتعاون مع    Dalhousie  جامعةب   سوبر نوفا  تقدم
في   جديدة  المصادر  في  تعليم تكنولوجيا  خالل   ،هاليفاكس   لألطفال    من 

   ((Take- Home Tech Kitsتعليمية الكترونية تسمى  أدوات تقديم

؟سوبر نوفا ما هي  

نوفا مبادرة غير   سوبر  التدريب  س Dalhousie جامعةب   ربحيةهي  توفر 
الرياضيات للشباب في  و  ،الهندسة ،تكنولوجيا، العلوميم الالعملي في تعل

 . األطلنطية مقاطعات كنداجميع أنحاء 

األدوات   بعض من  العامة  بالتعاون مع مكتبات هاليفاكس  نوفا  تقدم سوبر 
ومعرفة مفاهيم  التي ستكون متاحة للشباب كي تساعدهم في إكتشاف  

 وعلوم الكمبيوتر ومحو األمية الرقمية.    البرمجة

https://www.halifaxpubliclibraries.ca/author/beyondbooks/


برنامج مدتها  فر Take-Home Tech سيوفر  لألستعارة  أسبوعين  صة 
لتكنولوجيا التعليم والروبوتات المستخدمة حاليًا في مناهج المدارس العامة  

وهذه ،   Codey Rockys و   Spheros و Ozobots مثل ياشفي نوفا سكو 
مجهزة تكون  سوف  لألدوات    ندوقصفي    المجموعات  تحتوي بالستيكي 

 .حول كيفية أستخدامهاعلى إرشادات 

 

 ؟Take-Home Techماهو مشروع  

مشروع   التعلم   Take-Home Techسيزيد  في  المشاركة  فرص  من 
المتاحة ألولئك الذين قد يكون لديهم وصول محدود إلى التكنولوجيا وستتيح 
 ، تناسبهم  التي  بالسرعة  التعلم  علي  للطالب  المناسبة  الفرصة  أيضا 

مهارات  لتطوير  المصاحبة  واألنشطة  التكنولوجيا  في  الفنية  واألنخراط  هم 
مكتبات  مع  بالشراكة  مقدمة  التقنية  المجموعات  هذه  النظري.  وفهمهم 
إلي  المجموعات  لهذه  المتكافًئ  الوصول  ستوفر  التي  العامة  هاليفاكس 
خالل  من  العائالت  مئات  إلى  ستصل  حيث   ، هاليفاكس  داخل  العائالت 

 التعليم المبسط. 

  هنايمكنك استعارة خمس مجموعات مختلفة من المكتبة 

يرجى مالحظة: جميع األجهزة في المجموعات تتطلب منك تثبيت تطبيق  
. ستكون  iOSأو    Androidدرويد  على جهازك المحمول الذي يعمل بنظام أن

 الشخصية.  بعض المجموعات أيًضا متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر

 جميع المجموعات مناسبة للشباب من سن ثمانية أعوام فما فوق.   

 :التقنية المجموعاتهذة كيفية أستعارة 

 من خالل موقع المكتبة األلكتروني.  البيانات قم بتسجيل دخول  •
 حجز " كي تقوم بحجز المجموعة التقنية التي تريدها.  " انقر فوق زر •
تريد   • والتي  اليك  القريبة  المكتبه  بأختيار  هذه  قم  علي  الحصول 

المجموعات التقنية منها، علما بأنك تستطيع الحصول عليهم من أي 
 من أفرعنا األربعة عشر. 

 يمكنك استعارة مجموعة واحدة لكل بطاقة في وقت واحد. •

https://halifax.bibliocommons.com/v2/search?query=supernova&searchType=keyword&f_FORMAT=UK&_ga=2.230214297.404828591.1614388857-1236622430.1604888639
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/all-about-registering/


 يمكن استعارة المجموعات لمدة أسبوعين ، بدون تجديد. •
بداخل  • التي  المكونات  من  ألي  فقدان  أو  تلف  أي  حدوث  حالة  في 

 مجموعة المستعارة سيتطلب دفع رسوم أستبدال. ال
مجموعا • إعادة  إلىالمستعارة  Take-Home Tech تيجب   شخصيًا 

المخصص ألرجاع   خدمة  مكتب المكان  العمالء بالمكتبة، وليس الي 
 .الكتب

 

المجموعات التقنية؟ بداخل هذهماذا ستجد   

 

 Sphero  Mini 

 

 

Sphero Mini    هو روبوت بحجم كرة الجولف مزود بأضواءLED   تتوهج في
هاتفك   طريق  عن  الروبوت  هذا  في  التحكم  يمكن  مختلفة.  ألوان  عدة 

تطبيق   بإستخدام  جهاز   Sphero Playالمحمول  بواسطة  وأيضا  لأللعاب 
تطبيق   بإستخدام  أو  بعد،  عن  البرمجة.    Sphero Eduالتحكم  لممارسة 

مجموعة   علبة  للبناء    Spheroبداخل  وأنشطة  أنشطة  بطاقات  ستجد 
 ! Spheroن معرفة ما قد يفعله ستمكنك م

https://sphero.com/products/sphero-mini
https://sphero.com/products/sphero-mini
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ar&u=https://d4804za1f1gw.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/50/2021/02/16125158/SuperNOVA-STEM-Kits-Blog-INLINE-1000x400-FEB2021-Sphero-Mini.jpg


المجاني على هاتفك المحمول الذي يعمل   Sphero Eduقم بتثبيت تطبيق  
  / https://edu.sphero.comهذا الرابط أو انتقل إلى  iOSأو  Androidبنظام 

 لتثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الذي يدعم تقنية البلوتوث. 

 

Specdrums   

 

Specdrums  تتيح لك إنشاء    في أصبعك كي  هي حلقات خاصة ترتديها
على أسطح مختلفة. تشجع    بهم  أصوات وحلقات ونغمات من خالل النقر

Specdrums  اتاإلبداع ، وتساعدك على تعلم اإليقاع ، والتعرف على النغم  ،
 . وتنشيط الذاكرة

أبل أجهزة  الي  كي تستطيع أستخدام   Android  أندرويد  أو  iOS  ستحتاج 
أن حيث  المجموعة  الكمبيوتر    Specdrums  هذه  أجهزة  مع  متوافقة  غير 

 الشخصية. 

 المجاني Specdrum Edu: قم بتثبيت تطبيق أبل  زةجهأل

 المجاني.  Specdrums MIX: قم بتثبيت تطبيق أندرويد ألجهزة

Ozobots   

 

https://edu.sphero.com/
https://edu.sphero.com/
https://edu.sphero.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ywrYoqRYx_g
https://ozobot.com/
https://ozobot.com/
https://ozobot.com/
https://ozobot.com/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ar&u=https://d4804za1f1gw.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/50/2021/02/16125336/SuperNOVA-STEM-Kits-Blog-INLINE-1000x400-FEB2021-Specdrums.jpg


 

 

 

Ozobots  عن روبوت صغير بحجم كرة الجولف مزود بأضواء ومكبرات    عبارة

لألسفل تسمح له    موجهةستشعار قرب وكاميرات  أصوت وعجالت وأجهزة  

أتباع الخطوط الملونة على لهذا الروبوت    . يمكناأللوان   بمعرفة و أكتشاف

أوامر باستخدام مجموعات ألوان مختلفة. يمكن    اإعطائه أيضا يمكنك  الورق و 

 و IOS المتاح على OzoBlockly باستخدام تطبيق Ozobots أيًضا برمجة

Android  وأيضا متاح لألستخدام علي أجهزة الكمبيوتر . 

 الرابطهذا    ، أو انتقل إلى  iOSأو    Androidيتطلب جهاًزا محموالً يعمل بنظام  

https://ozoblockly.com/editor  تقنية الذي يدعم  الكمبيوتر  ، على جهاز 

 البلوتوث. 

 

Dash  

 

Dash   روبوت رائع يتنقل بين األشياء ويغني ويرقص ويستجيب لصوتك  هو. 

كتطبيق   التطبيقات  بإستخدام  وشيقة  ممتعه  أصبحت   Blocklyالبرمجة 
عمل    Wonderوتطبيق   من  ستمكنك  التي  أخري  تطبيقات  بعدة  وأيضا 

 . Dashتتغيرات في أستخدام روبوت 

https://ozoblockly.com/editor
https://www.makewonder.com/robots/dash/


تطبيق   بتثبيت  يعمل   Blocklyقم  الذي  المحمول  جهازك  على  المجاني 
الكمبيوتر   iOSأو    Androidبنظام   جهاز  علي  من  به  التحكم  يمكنك  أو   ،

 : الرابط  خالل  من  البلوتوث  تقنية  يدعم  الذي  الشخصي 
https://code.makewonder.com/blockly/#/menu 

 

Codey Rocky 

 

 

هو الرأس    الجزء األولكودي روكي هو روبوت مميز و يتكون من جزئين.  
على جهاز إرسال  Codey ، و هو عقل الروبوت و يشتمل Codey المسمى

ضوئي  ومستشعر  وجيروسكوب  الحمراء  تحت  باألشعة  واستقبال 
وشاشة صوت  أزرار.   LED ومستشعر  وثالثة  تروس  ومقبض  صوت  ومكبر 

الثاني المسماة  الجزء   ، العجالت  ذات  القاعدة  يتضمن   Rocky هو   و 
Rocky  .مستشعر األشعة تحت الحمراء الملونة ومسارات 

تطبيق   بتثبيت  يعمل   mBlockقم  الذي  المحمول  جهازك  على  المجاني 
أذا    /https://ide.mblock.ccأو انتقل إلى هذا الرابط    iOSأو    Androidبنظام  

روبوت من على جهاز روكي  كودي  يدعم   اردت أستخدام  الذي  الكمبيوتر 
 تقنية البلوتوث. 

https://code.makewonder.com/blockly/#/menu
https://www.youtube.com/watch?v=pmHh_JH1XOE
https://www.youtube.com/watch?v=pmHh_JH1XOE
https://www.youtube.com/watch?v=pmHh_JH1XOE
https://www.youtube.com/watch?v=pmHh_JH1XOE
https://www.youtube.com/watch?v=pmHh_JH1XOE
https://ide.mblock.cc/
https://ide.mblock.cc/
https://ide.mblock.cc/


تثبيت   منك  تتطلب  المجموعات  في  األجهزة  جميع  أن:  مالحظة  يرجى 
 نظام   أو  Android  أندرويد   تطبيق على جهازك المحمول الذي يعمل بنظام

iOS .ستعمل بعض المجموعات أيًضا مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية . 

جميع المجموعات مناسبة للشباب من سن ثمانية أعوام   ملحوظة هامة:
فما فوق ، وقد تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن أن تشكل خطر االختناق  

 .لألطفال دون سن الثالثة

 

 :للمزيد من المعلومات

إذا كنت بحاجة إلى دعم فني أو لديك أسئلة حول المحتوى الموجود في  

 (902)على   SuperNOVAالمجموعات ، يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 .supernova@dal.caأو إرسالها بالبريد اإللكتروني على  210-6220


