
 14صفحة                            2014 (Csunplugged)تعلٌم الحاسب بدون حاسب 

Colour by Numbers               Image Representation

 

: الفكسة ألاطاطُت

ؾىف هخػلم في َظا اليشاؽ هُف ًخم , جسؼن الطىع والغؾىماث صازل الحاؾب آلالي غلى شيل ؤعكام فلـ 

 .طلً

: أهداف اليشاط

 لت جمثُل الطىع في الحاؾب آلالي  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؾٍغ

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى هُفُت جغمحز الطىع مً الغؾم البُاوي. 

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى غملُت فً حشفحر الطىع صازل الغؾم البُاوي. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  مهاعة الػض الحؿابي(Counting)  

  مهاعة الغؾم البُاوي(Graphing) 

 :املىاد املظخخدمت 

 وعق شفاف 

  باألعكام ً  .وعكت غمل الخلٍى

  ٌوعكت غمل فاهـ ألاؾفا. 

 ًوعكت غمل ؤعؾم الطىعة بىفؿ. 
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(color by Numbers) 

 :جخم مىاكشت ألاؾئلت الخالُت مؼ الؿالباث

  الطىع في الحاؾب آلالي؟ إطا وان الحاؾب آلالي ال ً هُف حػمل آلت الفاهـ؟ متى هدخاج إلى جسٍؼ

ً الطىع؟, ًخػامل مؼ البُاهاث إال باألعكام   فىُف ًمىىه جسٍؼ

 : هالخظ ماًلي a  غىض جىبحر خغف : مثاٌ

                                                                                                  

 . (Pixel)ؤن شاشت الحاؾب ألالي ملؿمت الى غضة مغبػاث ضغحرة وول مغبؼ ًمثل هلؿت حؿمى بىؿل 

فالحاؾب آلالي ًدخاج فلـ , جيىن َظٍ الىلاؽ ؾىصاء وبُػاء , ففي خالت الطىع طاث اللىهحن ألابُؼ وألاؾىص

ً الطىع   .مػغفت ؤي الىلـ ؾىصاء وؤأهما بُػاء ختى ًلىم بػملُت جسٍؼ

 :هدبع آلاحي  (جسميز الصىزة )وملعسفت كُفُت جمثُل الصىز باألزكام 

و في حالت وجىد هلعت طىداء في البداًت فأنها ,    (البُضاء  )السكم ألاول دائما ًمثل عدد الىلاط 

 بترميز الصىزة وحظمى (0)جمثل بالسكم 

ل الترميز إلى صىزة  داخل الشبكت                                                                               فك الدشفير أما   هى جحٍى

 

1, 3, 1 

4, 1 

1, 4 

0, 1, 3, 1 

0, 1, 3, 1 

1, 4 

 

 

 : جىضُح الصىزة الخالُت

 مً الِؿاع هلؿت بُػاء (1) ًمثل عكم   :في الظعس ألاول 

مثل عكم ,   (1)ؤزحرا ًمثل عكم , زالر هلـ ؾىصاء (3) ٍو

 . هلؿت بُػاء

 غلى وحىص هلؿت ؾىصاء زم (0)ًمثل   :في الظعس السابع

 هلاؽ (3) زم (1)بػض طلً غضص الىلاؽ الؿىصاء وهي 

  هلؿت بُػاء (1)بُػاء وؤزحرا 
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1(Colour by numbers)

 

   

 

ا )كىمي بخمثُل َظٍ الىلاؽ باألعكام ,  هجض ؤهه ًخيىن مً غضة هلاؽ (a)غىض جىبحر  الحغف    :(جغمحَز

 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

 

ل ألاعكام الخالُت  إلى ضىعة   :صازل مغبؼ الغؾم البُاوي (فً الدشفحر )كىمي بخدٍى

      1, 3, 1 
      4, 1 

      1, 4 

      0, 1, 3, 1 

      0, 1, 3, 1 

      1, 4 
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2(Kid Fax)

كىمي بفً الدشفحر مً الغمىػ اإلاشفغة الخالُت إلى صازل الشبىت  هما َى الحاٌ في حهاػ الفاهـ غىض  

 .حػامله مؼ الطىع مؿخسضمت كلم عضاص وممداة

 ًمىً اؾخسضام الطىع غلى مؿاخت اهبر بضال مً الىعق ووغػها غلى الحابـ واللُام بها :مالحظت

 .هيشاؽ حماعي ضفي

                  4, 11 
                  4, 9, 2, 1 
                  4, 9, 2, 1 
                  4, 11 
                  4, 9 
                  4, 9 
                  5, 7 
                  0, 17 
                  1, 15 

 

                  6, 5, 2, 3 
                  4, 2, 5, 2, 3, 1 
                  3, 1, 9, 1, 2, 1 
                  3, 1, 9, 1, 1, 1 
                  2, 1, 11, 1 
                  2, 1, 10, 2 
                  2, 1, 9, 1, 1, 1 
                  2, 1, 8, 1, 2, 1 
                  2, 1, 7, 1, 3, 1 
                  1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1 
                  0, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 1 
                  0, 1, 3, 2, 5, 2 
                  1, 3, 2, 5 

 

                  6, 2, 2, 2 
                  5, 1, 2, 2, 2, 1 
                  6, 6 
                  4, 2, 6, 2 
                  3, 1, 10, 1 
                  2, 1, 12, 1 
                  2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1 
                  1, 2, 12, 2 
                  0, 1, 16, 1 
                  0, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1 
                  0, 1, 7, 2, 7, 1 
                  1, 1, 14, 1 
                  2, 1, 12, 1 
                  2, 1, 5, 2, 5, 1 
                  3, 1, 10, 1 
                  4, 2, 6, 2 
                  6, 6 
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3(Make Your Own Picture)

 ٌ  صازل مغبؼ مزم كىمي بخمثُلها باألعكا, كىمي بغؾم ضىعة بىفؿً صازل مغبؼ الغؾم البُاوي ألاو

 ( فلـ مالطىعة اإلامثلت باألعكا )كىمي بلظ اإلاغبؼ الؿفلي , بػض الاهتهاء مً طلً , الغؾم البُاوي الثاوي 

ً ختى جدطل غلى ضىعة ممازلت لً  .وجباصليها مؼ ضضًلت ؤزغي لخلىم بالخلٍى

 إطا واهذ الطىعة ضغحرة بئمياهً عؾمها في اإلاغبؼ ألاٌو وال خاحت الؾخسضام مؿاخت مغبؼ :مالحظت 

 .الغؾم البُاوي باليامل

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


