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Design and Technology grade 6 units 3+4 
  

 

Unit 3:  Decomposition , key element and logic  

Key words : assumptions , limitation , conditional statement , logic block , pin pad  

Learning outcomes :   ةأْذاف انٕحذ 

1- Understand the usefulness of decomposition  

 حقسٍى انًشكالث الجضاء صغٍشِ نًٍكٍ فًٓٓا ٔ حهٓا بسٕٓنت 
 

 

 ًٌكٍ حقسٍى اي يشكهت نثالثت أجضاء سئٍسٍت : 
1- Input  

2- Processing  

3- Output  
 

 

 ححذٌذ عُاصش انًشكهت  -2

1- tupni 

2- tnipni 

3- niinppittu 

4- ntptinittu  

3- ctgtL : 

  if statementيثال عهى انجًم انًُطقٍت جًهت ال
 إرا نى ٌخحقق ال ٌُفز  otفً انجًهت انششطٍت ٌٕجذ ششط إرا ححقق ٌُفز االيش فً 

 يثال : 
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 يُطقت عجًاٌ انخعهًٍٍت 
 يذسست انحكًت انخاصت 

ٌظٓش  10فً حال حصم انالعب عهى دسجت 
فً حال نى ٌحصم عهى   winnerسسانت 

 انذسجت ال حظٓش انشسانت 

ى ايا فً حال نى فً حال َقش انضس انٍساس ٌشس
 ٌُقش ال ٌظٓش شً 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحجاْاث . otoiLittuiإلظٓاس   logic block and maker blockٌبشيج بإسخخذاو  -4

 

 

 

هي فتحات  pin padsال 
وحاسية حىل الميكر تستخذم 
لإلدخال او االخراج و ممكه 

ايصال اي أجساء اخري للميكر 
 مه خاللها .



Unit 4: Iteration and looping  

Key words : neopixel – looping – for looping – while looping  

  loopingانذٔساٌ  -1

إرا أسدَا حكشاس جًم بشيجٍت نعذد يعٍٍ دٌٔ انحاجت نكخابخٓا اكثش يٍ يشة  nttptugَسخخذو جًهت 
 فبزنك حٕفش انٕقج ٔ انجٓذ ٔ حقهم سطٕس انبشَايج 

 
  loop blockإَٔاع ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أيثهت : 

 

 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
  

  

يعٌٍٍكشس عذد يشاث   

قًٍت  بذاٌت انى بعذاد  نّ قًٍت ٌكشس
َٓاٌت ٌخٕقف عُذْا بًقذاس صٌادة ثابج 

 

ٌكشس بششط إرا ححقق انششط ٌكشس إرا 
 نى ٌخحقق ال ٌكشس 

10إعشض سقى   

 1000millisecondيشاث كم يشِ نًذة  10

=1 second 

10 انى 1االسقاو يٍ إعشض   

 1000millisecondيشِ نًذة سقى  كم  

=1 second 

10 انى 1االسقاو انفشدٌت يٍ إعشض   

 1000millisecondيشِ نًذة سقى  كم  

=1 second 



2-uitptoni ٕاٌ نأل: ًْ يصابٍح فً انًٍكش حعطً إضاءة با 
 red , green and blue 

 انهٌٕ إلطفاء 0 قًٍت ٔ َشٌذ انزي نهٌٕ 255 قًٍت َعطً
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللىن األحمر 

 اللىن األخضر  

 اللىن األبيض 

 اللىن األزرق 

Good luck  

T. layaly 


