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Summary of unit 3: 

- Programming is giving instructions to a computer or robot to follow. 

- A Programming language is the type of language which a robot or computer understand. 

- Manual programming is when you use hands or controller to program. 

- Visual programming is a language that you can understand by looking at. 

- Algorithms are the step-by-step instructions a program follows. 

- A flow charts is a visual version of an algorithm. 

 

 : الثالثة ةملخص الوحد
 .ةمتابعللبرمجة تعطً تعلٌمات لجهاز كمبٌوتر أو روبوت لا -
 .رلغة البرمجة هً نوع اللغة التً ٌفهمها اإلنسان اآللً أو الكمبٌوت -
 البرمجة.البرمجة الٌدوٌة هً عند استخدام األٌدي أو وحدة التحكم فً  -
 .االبرمجة المرئٌة هً لغة ٌمكنك فهمها من خالل النظر إلٌه -
 .الخوارزمٌات هً اإلرشادات التفصٌلٌة التً ٌتبعها البرنامج -
 .مخططات التدفق هً نسخة مرئٌة من الخوارزمٌة -

 

Flow charts symbols  قمخططات التدفرموز  

Use Name  Symbols االستخدام االسم 

Shows the start or 

end point  
Start / End 

 

النهاٌة/  بداٌة  
ٌظهر نقطة البداٌة أو 

ةالنهاٌ  

Shows the direction 

to follow 
Arrows 

ةمتابعلٌظهر االتجاه ل األسهم   

Shows input and 

output data 
Input/output 

 

جاإلدخال / اإلخرا  
ٌظهر المدخالت 
توالمخرجات البٌانا  

Shows instructions or 

steps 
Process 

 

 معالجة
ٌظهر التعلٌمات أو 

تالخطوا  

Shows when a 

decision needs to be 

made 

Decision/Choices 

 

تاختٌارا / رالقرا  
ٌظهر عندما ٌلزم اتخاذ 

رقرا  

 

Programming Instructions given to a computer, robot 

or device. 

 البرمجة .تعلٌمات مقدمة لجهاز كمبٌوتر أو روبوت أو جهاز

Algorithm A set of instructions to follow.  ةخوارزمٌ .لمتابعتهامجموعة من التعلٌمات 

Visual Anything easy to see; like shapes, 

pictures or design. 

مثل األشكال والصور أو  ؛أي شًء ٌسهل رؤٌته 
 .التصمٌم

 المرئٌة

Flow charts A diagram using symbols and arrows 

that shows algorithm in visual form 

رسم تخطٌطً ٌستخدم الرموز والسهام التً تُظهر 
 ًالخوارزمٌة فً شكل مرئ

 قمخططات التدف
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Design process Steps to follow when you design 

something 

 معملٌة التصمٌ االخطوات الواجب اتباعها عند تصمٌم شًء م

Self-evaluate To check your own work; how good it 

was and how it can be better 

كٌف كان جٌدا وكٌف ٌمكن  ؛للتحقق من عملك 
 لأن ٌكون أفض

 تالذا متقٌٌ

Peer feedback To check each other’s work for what is 

good and what can be better 

لفحص عمل بعضنا البعض لما هو جٌد وما ٌمكن 
 لأن ٌكون أفض

مالحظات 
 ءالزمال

 

Summary of unit 4: 

- The design process is planning and making something from start to finish. 

- The main steps of Design Process are: 

1- Project brief. 

2- Planning. 

3- Building and Programming. 

4- Testing. 

5- Self-reflection. 

-Planning is where you try all your ideas to help solve the problem. 

-Testing is where you run the program and fix anything that doesn’t work as planned. 

-Self-reflection is when you look at your project and think about what is good and what can be better. 
 

 : الرابعة ةملخص الوحد
 .تقوم عملٌة التصمٌم بالتخطٌط وصنع شًء ما من البداٌة إلى النهاٌة -
 :الخطوات الرئٌسٌة لعملٌة التصمٌم هً -

 .موجز المشروع  -1
 .التخطٌط  -2

 .البناء والبرمجة -3

 .راالختبا -4

 .التفكٌر الذاتً  -5
 

 .طٌط هو المكان الذي تحاول فٌه كل أفكارك للمساعدة فً حل المشكلةالتخ -
 .االختبار هو المكان الذي تقوم فٌه بتشغٌل البرنامج وإصالح أي شًء ال ٌعمل كما هو مخطط له -
 .الذاتً هو عندما تنظر إلى مشروعك وتفكر فٌما هو جٌد وما ٌمكن أن ٌكون أفضلالتفكٌر  -
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