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11 ی مرحلة اول زمان برگزار



همۀ ما نیاز داریم یاد بگیریم که چگونه با رایانه ها کار 
کنیم و بسیاری از ما هر روز از آن ها استفاده می کنیم. 
اما رایانه ها چگونه کار می کنند؟ چگونه می اندیشند؟ و 
نرم افزارهایی که استفاده از آن ها راحت و سریع است، 

چگونه ساخته می شوند؟
پاسخ این پرسش ها روزبه روز برای ما انسان ها مهم تر 
و مهم تر می شود چرا که نیاز ما به رایانه ها در رشته های 
مختلف علمی از پزشکی گرفته تا کیهان شناسی و در 
صنایع مختلف از معماری تا هوافضا، بیشتر و بیشتر 
می شود. علوم رایانه و تفکر رایانشی مباحث بسیار 
جذابی هستند که به کاوش دربارۀ چنین پرسش هایی 

می پردازند.
آموزش علوم رایانه به دانش آموزان کمک می کند که 
با درک مفاهیم پایٔه رایانش و نحؤه کار سیستم های 
دیجیتال، مهارت تفکر و خالقیت خود را ارتقا دهند 
و از آن برای درک و تغییر دنیا استفاده کنند. ارتقای 
سواد دیجیتال دانش آموزان، آن ها را به شیوه ای جدید 
برای بروز ایده های خود مجهز می کند و از آن ها عضوی 

فعال و تأثیرگذار در دنیای دیجیتال امروز می سازد.
که  بیاموزند  باید  »همه  می گوید  جابز  استیو  وقتی 
با این کار  را برنامه ریزی کنند، زیرا  رایانه  چگونه یک 
می آموزند که چگونه فکر کنند.« دربارٔه مهارتی با عنوان 

تفکر رایانشی حرف می زند.
تفکر رایانشی، مجموعه ای از مهارت های شناختی و 
فرایندهای حل مسئله است که به ما امکان می دهد 
مسئله های پیچیده را صورت بندی کنیم و راه حل های 
یک  که  دهیم  ارائه  گونه ای  به  را  آن ها  برای  ممکن 
انسان یا یک ماشین به عنوان عامل پردازش اطالعات 
بتواند آن را درک و به طور ثمربخشی اجرا کند. این 
طرز تفکر نه تنها به عنوان یک چارچوب فکری در علوم 
رایانه بلکه به عنوان یک مهارت ذهنی در حل هر نوع 
مسئله ای بسیار ثمربخش است. به همین دلیل به 
عالقه مندان همٔه زمینه های علمی توصیه می شود که 
به آن بپردازند و از آن در پیشبرد کارهای علمی خود 

بهره بگیرند.

تجزیه
تجزیه، شکستن مسئله ها یا سیستم های پیچیده به 
بخش های کوچک تری است که ساده تر و قابل کنترل تر 
باشند. با استفاده از تجزیه، تالش برای درک این که یک 

سیستم پیچیده چطور کار می کند، آسان تر است.
پیرایش

پیرایش به معنی نادیده گرفتن ویژگی ها و جزئیات غیر 
ضروری به منظور تمرکز بر ویژگی های ضروری است. 
به کمک پیرایش می توانیم ایده روشنی را از مسئله ای 

که می خواهیم حل کنیم ارائه دهیم.
الگویابی

غالبًا  می کنیم،  تجزیه  را  پیچیده  مسئلۀ  یک  وقتی 
پیدا  می یابیم.  کوچک تر  بین مسئله های  الگوهایی 
کردن الگوها و ویژگی های مشترک در مسئله ها کمک 
می کند که مسائل پیچیده را با کارآمدی بیشتری حل 

کنیم.
الگوریتم

الگوریتم یک طرح شامل دستورالعمِل گام به گاِم حل 
مسئله است. مثاًل اگر می توانید بند کفشتان را ببندید، 
یک فنجان قهوه درست کنید، لباستان را بپوشید یا غذا 
بپزید، پس حتمًا بلدید چگونه یک الگوریتم را دنبال 

کنید.
ارزیابی

زمانی که یک راه حل با استفاده از تفکر رایانشی طراحی 
شد، مهم است که مطمئن 

برای  راه حل  این  شویم 
منظوری  آن 

که داشتیم 
مناسب 

است.
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تفکر رایانشی و علوم رایانه
رایانه ها همه جا هستند!



تجزیه
تجزیه، شکستن مسئله ها یا سیستم های پیچیده به 
بخش های کوچک تری است که ساده تر و قابل کنترل تر 
باشند. با استفاده از تجزیه، تالش برای درک این که یک 

سیستم پیچیده چطور کار می کند، آسان تر است.
پیرایش

پیرایش به معنی نادیده گرفتن ویژگی ها و جزئیات غیر 
ضروری به منظور تمرکز بر ویژگی های ضروری است. 
به کمک پیرایش می توانیم ایده روشنی را از مسئله ای 

که می خواهیم حل کنیم ارائه دهیم.
الگویابی

غالبًا  می کنیم،  تجزیه  را  پیچیده  مسئلۀ  یک  وقتی 
پیدا  می یابیم.  کوچک تر  بین مسئله های  الگوهایی 
کردن الگوها و ویژگی های مشترک در مسئله ها کمک 
می کند که مسائل پیچیده را با کارآمدی بیشتری حل 

کنیم.
الگوریتم

الگوریتم یک طرح شامل دستورالعمِل گام به گاِم حل 
مسئله است. مثاًل اگر می توانید بند کفشتان را ببندید، 
یک فنجان قهوه درست کنید، لباستان را بپوشید یا غذا 
بپزید، پس حتمًا بلدید چگونه یک الگوریتم را دنبال 

کنید.
ارزیابی

زمانی که یک راه حل با استفاده از تفکر رایانشی طراحی 
شد، مهم است که مطمئن 

برای  راه حل  این  شویم 
منظوری  آن 

که داشتیم 
مناسب 

است.
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تفکر رایانشی شامل پنج راهبرد 
اصلی زیر است:



چالش بین المللی ببراس
چالش ببراس یک مسابقۀ ترویجی آنالین است که با 
هدف آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم علوم رایانه 
و تفکر رایانشی در کشورهای مختلف برگزار می شود. 
این ابتکاِر جهانی می کوشد در قالب چالشی انگیزشی، 
را برای  فرصِت توجه به علوم رایانه و تفکر رایانشی 

مخاطبانش در سراسر جهان فراهم کند.
چالش ببراس شامل مجموعه ای از مسئله های کوتاه و 
نیمه بلند تعاملی یا چندگزینه ای است که معماهای 
ببراس )Bebras Tasks( نامیده می شوند. این مسئله ها 
با  دارند؛  رایانه  علوم  مفاهیم  با  تنگاتنگی  ارتباط 
هم  ابتدایی  دورۀ  در  حتی  دانش آموزان  حال،  این 
می توانند آن ها را بدون داشتن دانش قبلی در علوم 
رایانه حل کنند. در واقع، معماهای ببراس بدون آن که 
دانش آموزان را درگیر مسئله های پیچیدۀ فنی کنند، 
آن ها را با جنبه هایی از تفکر رایانشی و مفاهیمی از 
گسسته،  ساختارهای  اطالعات،  مانند  رایانه  علوم 
محاسبات و پردازش داده ها و روش های الگوریتمی 

آشنا می کنند.

چالش ببراس در ایران
نمایندگی  به   ۲۰۱۵ سال  از  ایران  کشور 
مؤسسۀ فرهنگی فاطمی رسمًا به عضویت 

انجمن جهانی ببراس در آمده است.
شانزدهمین دورۀ این رویداد بین المللی در 
ایران به وسیلۀ مؤسسۀ فرهنگی فاطمی و با 
حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطالعات 
دانش های  پژوهشگاه  و  بازار  کافه  ایران، 

بنیادی )IPM( برگزار شد.
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در سال 2017 
 میالدی بیش از 

2/100/000 دانش آموز
 در سراسر جهان در 
چالش ببراس شرکت 

کردند.

مرحلۀ سوم چالش بین الملی ببراس در ایران، کارگاهی 
دو روزه است که در آن دانش آموزان با مفاهیمی در 
علوم رایانه آشنا می شوند و با حل مسئله به صورت 

گروهی، مهارت خود را در تفکر رایانشی، می آزمایند. 
بین المللی  چالش  دورۀ  شانزدهمین  سوم  مرحلۀ 
ببراس در ایران، در دو روز به میزبانی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران و شرکت کافه بازار با موضوعات هندسۀ 
محاسباتی، علوم داده و نظریۀ بازی در تابستان 1398 

برگزار شد.



گروه اول
دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم

گروه دوم
دانش آموزان پایه های ششم و هفتم 

گروه سوم
دانش آموزان پایه های هشتم و نهم

گروه چهارم
دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

ساختار برگزاری چالش ببراس
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وه های هدف  گر

 مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس )آنالین(
 زمستان ۱۳۹۸

 مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس )آنالین(
 بهار ۱۳۹۹

 مرحلۀ سوم: دورۀ ویژۀ علوم رایانه )حضوری(
 تابستان ۱۳۹۹

مرحله سوم
مرحلۀ سوم چالش بین الملی ببراس در ایران، کارگاهی 
دو روزه است که در آن دانش آموزان با مفاهیمی در 
علوم رایانه آشنا می شوند و با حل مسئله به صورت 

گروهی، مهارت خود را در تفکر رایانشی، می آزمایند. 
بین المللی  چالش  دورۀ  شانزدهمین  سوم  مرحلۀ 
ببراس در ایران، در دو روز به میزبانی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران و شرکت کافه بازار با موضوعات هندسۀ 
محاسباتی، علوم داده و نظریۀ بازی در تابستان 1398 

برگزار شد.



منابع آموزشی
کتاب های معماهای ببراس و راهنمای حل آن ها

از  گزيده ای  ببراس«  »معماهای  سه جلدی  مجموعۀ 
معماهای چالش بین المللی ببراس در سال های اخير 
است. برای پیمودن مسیری مناسب در جهت تقویت 
مهارت رایانشی، مجموعه »معماهای ببراس« در سه 
جلد )گام اول، گام دوم و گام سوم( تنظیم شده  است. 
گام ها متناسب با سن افراد نیستند، بلکه 
متناسب با میزان دانش و معلومات 
هر فرد و میزان پیچیدگی معماها 

هستند.
همچنین برای هر یک از این سه 
جلد، کتابی با عنوان »راهنمای حل 
معماهای ببراس« تهیه شده است 
که می تواند به معلمین و دانش آموزان 
در مطالعه و یادگیری بیشتر موضوعات مطرح شده در 

معماها کمک کند.
 

کتاب علوم رایانه، بدون رایانه!
کتاب »علوم رایانه بدون رایانه!« همان گونه که از نام آن 
پیداست، شامل فعالیت های آسان و سرگرم کننده ای 
است که برای دانش آموزان سنین مختلف مناسب اند 
و برخی از ایده های  بنیادی دربارۀ شیوۀ کار رایانه ها را 

معرفی می کند، بی آنکه نیاز باشد با رایانه کار کنید! 
این کتاب یکی از جامع ترین منابعی است که تاکنون 
به منظور آموزش مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی 
و  دنیا طراحی  در  نوجوان  و  گروه سنی کودک  برای 
اجرا شده و شامل دستورالعمل های اجرای ۲۱ فعالیت 
آموزشی است که طیف گسترده ای از مفاهیم علوم 
رایانه را به گونه ای ارائه می دهند که برای دانش آموزان از 

دورۀ ابتدایی قابل درک و نیز جذاب باشند. 
هر  انتهای  و  ابتدا  در  این،  عالوه بر 
فعالیت مطالبی  گنجانده شده اند که به 
زبانی ساده به تشریح مفاهیم مورد 
قطعًا  مطالب  این  می پردازند.  نظر 
رایانه  علوم  و  ریاضی  برای معلمان 
والدین  از  بسیاری  برای  احتمااًل  و 
و حتی دانش آموزان مفید خواهند 

بود.
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نمونه معماهای ببراس
هم اتاقی 

برنامه ریزی  حال  در  دختران  کامپیوتر  گروه  اعضای 
تعطیالت آخر هفته هستند. آن ها در هتلی با اتاق های 
بزرگ که حداکثر 3 نفر ظرفیت دارد اقامت خواهند کرد.

هر دختر اسامی کسانی که دوست دارد هم اتاقی او 
باشند روی یک کارت می نویسد.

1( )+( برای کسانی که حتما دوست دارد با آن ها هم 
اتاقی باشد.

2( )-( برای کسانی که اصال دوست ندارد با آن ها هم 
اتاقی باشد.

مدیر گروه می خواهد همۀ اعضا را راضی نگه دارد ؛ پس 
باید براساس خواستۀ دختران هم اتاقی ها را انتخاب کند.

مسئله: چه کسانی با یکدیگر هم اتاقی خواهند شد؟

نقاط کلیدی
تصویر زیر یک شبکه Wi-Fi در یک شرکت کوچک است 
که شامل ۱۴ نقطۀ دسترسی  اینترانت است. در این شبکه 
آن ها  می  شوند.  نامیده  کلیدی  نقاط  نقاط  از  بعضی  
در صورت حذف شدن  که  نقاط دسترسی  ای هستند 
)یا خرابی(، موجب قطع شدن دسترسی  دیگر نقاط به 
-XX  اینرتانت می  شوند. به طور مثال، نقطه دسترسی
-XX ،009 خراب شود-XX 009 یک نقطه کلیدی است. اگر

001 دیگر به اینترنت دسترسی  نخواهد داشت. 

مسئله: کدام نقاط دسترسی  نقطه کلیدی هستند؟ روی 
نقاط کلیدی در تصویر کلیک کنید.



راهنمای عضویت مراکز آموزشی 

ر سامانة  مبنا د
کرده  مراجعه   mabna.fatemi.ir سایت  به  کار  این  برای 
گزینۀ مسئول مرکز  کنید،  و روی دکمه عضویت کلیک 
آموزشی هستم را انتخاب کرده و با دقت اطالعات مرکز 
آموزشی و کاربر را تکمیل کنید. در این قسمت عالوه بر 
بارگذاری تصویر نامۀ تأییدیه با مهر و امضای مدرسه که 
جهت تأیید حساب کاربری شما الزامی است، پس از آن  
باید برای حساب کاربری خود یک نام کاربری و گذرواژه 
انتخاب کنید. ورود به پنل تنها با وارد کردن نام کاربری و 

گذرواژه امکان پذیر خواهد بود.

              

کاربری خود در  به حساب  از ورود  جهت ثبت نام پس 
سامانۀ مبنا ابتدا تلفن همراه یا ایمیل خود را تأیید کنید. به 
صفحۀ هفدهمین دورۀ چالش بین المللی ببراس ۹۸-۹۹ 
رفته و اطالعات دانش آموزان را مطابق فایل اکسل نمونه 
بارگذاری کنید. در انتها پس از بررسی اسامی به صفحۀ 

پرداخت رفته و رسید ثبت  نام خود را دریافت کنید.

دبیرخانة چالش  ببراس در ایران
مؤسسة فرهنگی فاطمی

تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان 
میرهادی شرقی، پالک  14

تلفن: 88945545


