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1- https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkcnBPdXJNV0tXM00



تأليف فئٌة من المختّصين



أُلِـَّف كتـاب تكنولوجيـا المعلومـات واالّتصـاالت للّصـف األول الثّانـوي انطالقـا مـن المعاييـر الوطنيّـة لمناهـج الّتعليـم 

العـامّّ مـا قبـل الجامعـّي الّتـي  أقّرهـا المركـز الوطنـّي لتطويـر المناهـج الّتربويّـة ضمـن خطّتـه الّشـاملة للّتطويـر الّتربـوّي، 

على أساس ترسيخ مفاهيم الّتقانة وعملياتها؛ وتفعيل الّتفكير واإلبداع واالبتكار؛ وتنمية الّتواصل والّتعاون؛ وترسيخ 

المواطنـة الّرقمية 

وبالتالي يُتوقع من المتعّلم في نهاية دراسته في الصف األول الثّانوي أن: 

11 يكتسب المهارات األساسّية في الّتعامل مع تقانة المعلومات واالّتصاالت..

21 يستخدم الّتجهيزات الحاسوبّية الحديثة بفعالّية..

31 يوّظف تقانة المعلومات واالّتصاالت في تعّلم المفاهيم الّدراسّية وترسيخها..

41 يعّزز لديه حّب العمل المنتج ضمن الجماعة وفي المشاريع الّتعاونية والتشاركية..

51 يستخدم مهارات الّتفكير في عملّيات المحاكاة..

61 ينسجم مع الّنظم والّتشكيالت المعرفّية وتطبيقاتها في حقول العلوم عاّمة..

71 يحترم الملكّية الفكريّة..

81 يحّدد نوعّية وعمق المعلومات الّتي  يحتاجها..

91 يتحّول إلى ثقافة المشاركة واالبتكار الّتي  تتضّمن أعلى قدر من اإليجابّية..

وذلــك مــن خــالل دراســة نظــم تشــغيل وتطبيقــات األجهــزة الذّكيــة باإلضافــة إلــى البرمجــة والّشــبكات وقواعــد البيانــات 

والّتجــارة االلكترونّية.وقــد ُعــزِّزت كّل وحــدة درســّية بأنَّشــطة وأنشــطة ابداعيّــة ومشــاريع تعاونيّــة.  ورُبِــَط الكتــاب بمصــادر 

الّتعلــم مــن خــالل روابــط ُعــرِّف عنهــا بخطــوط باركــود  بحيــث ُوضــع الّرابــط فــي الحاشــية الســفلّية وُوِضــع بشــكل خــّط 

الباركــود ضمــن الّصفحــة.

أمــاًل فــي أن يحّقــق المنهــاج الهــدف المرجــّو منــه، نرغــب إلــى الزمــالء المدّرســين إتبــاع الطــرق الفّعالــة للّتشــجيع علــى 

الّتعلــم، والّتركيــز علــى مشــاركة الطــاّلب فــي األنشــطة واألنشــطة اإلبداعيــة والمشــاريع، وتشــجيع المبــادرة الذاتيّــة، 

ليكتشــف الطّالــب بنفســه وبإشــراف معّلمــه المعلومــات والحقائــق.

ونأمل من الزُّمالء المدّرسين موافاتنا باقتراحاتهم وآرائهم، لإلفادة منها.

واهلل وليُّ الّتوفيق.                        

المؤلفون
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- ينشئ قاعدة معطيات فارغة.
- ينشئ جداول في قاعدة 

المعطيات.
- يتعّرف أنواع المفاتيح في قواعد 

المعطيات.
- يتعّرف أنواع العالقات في قواعد 

المعطيات.
- ينشئ مخّططاً للعالقات بين 

الجداول.
- ينشئ استعالماً لعرض البيانات 

المترابطة من عّدة جداول.

 - يبني برنامجاً بلغة البرمجة
.C#

- يتعرَّف بنى االختيار.
- يتعرَّف بنى التكرار 

والحلقات.
-يتعرَّف الّتوابع.

- يتعرَّف الّتوابع العوديّة.

- يحّدد نظم تشغيل األجهزة المحمولة
- يقارن نظم الّتشغيل المختلفة اعتماداً على 

ممّيزاتها
- يحّدد المتاجر االفتراضّية لتطبيقات كلِّ شركة

- يستخدم برمجّيات انشاء تطبيقات للموبايل
- ينشئ تطبيق الجّوال الخاّص به

- يتعَرف طريقة الدخول إىل الربنامج
- يتعّرف مكّونات واجهة الربنامج

- يتّعرف بعض األدوات مثل:)مربّع 
الّتحرير TextBox-مربّع الرّاديو 

RadioButton-مربّع االختيار 
-Label النّص - CheckBox

القائمة ListBox- مربّع سرد وحترير 
)ComboBox

 Design ًيصمم منوذجاً جديدا -
New Dialog

 Type يصمم الّرسائل بأنواعها املختلفة-
of Message

يطّبق أحداث متعّددة مثل:]حدث 
الّضغط على الّزّر click-حدث 

 )CheckedChanged( االختيار
 RadioButton -( لألدوات

])CheckBox
- ينّفذ مشروعاً.

- ينشئ شبكة مشاركة منزلّية سلكّية.
- يتعامل مع شبكة مشاركة منزلّية.

- يعّد شبكة السلكّية عرب نقطة اّتصال نّقالة.
- يعّد شبكة السلكّية عرب البلوتوث.

.Wi-fi Direct :يشارك امللّف عرب -
.IP يتعرَّف العنوان املنطقي -

- يعّد راوتر.
- يحدد مفهوم الّتجارة اإللكترونّية

-  يبّين مفهوم بطاقة االئتمان
- يتعرَّف اعتبارات األمان: 

- يتعرَّف الّتشفير.
- يحمي نفسه من االحتيال.

- يتعرَّف مفهوم الّشهادةالرقمية.
- يبّين مصطلح جدار الّنار.

قواعد 
المعطيات

 الخوارزمّيات
والبرمجة

األجهزة 
#Cالخليويّة الّشبكات الّتجارة 

االلكترونّية

مؤشرات 
العاشر



يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

- ينشئ قاعدة معطيات فارغة.

- ينشئ جداول في قاعدة المعطيات.

- يتعّرف أنواع المفاتيح في قواعد المعطيات.

- يتعّرف أنواع العالقات في قواعد المعطيات.

- ينشئ مخّططاً للعالقات بين الجداول.

- ينشئ استعالماً لعرض البيانات المترابطة من عّدة جداول.

https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkS29sT0xQbFNwa2s مصادر تعلم الوحدة -1

)1(
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قاعدة المعطيات:
  أمحد طالب يف الصـّف الّتاسع أراد البحث عن نتيجته يف شهادة الّتعليم األساسّي، ففتح موقع الّنتائج االمتحانيـّة لشهادة 
الّتعليم األساسّي، وأدخل رقم اكتتابه فظهرت له نافذًة حتوي معلوماته الّشخصيـّة )امسه، اسم أبيه، اسم أّمه، اسم مدرسته( 

كما ظهرت له عالماته الّتفصيليـّة يف كّل ماّدة من املواّد مع جمموعه العامّّ.

تساءل أمحد كيف مبجّرد إدخاله لرقم االكتتاب ظهرت له كلُّ املعلومات اّليت  ختصـّه. 
- توّقع الطّريقة اّليت  مّت هبا ختزين بيانات أمحد وكاّفة الطاّلب ليتّم اسرتجاعها الحقاً.

قواعد المعطيات
-Access-1 
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 - مستعيناً بالّشابكة اقرتْح بعض األمثلة اّليت  ميكُن متثيلها بشكل جداوَل يف قواعد معطيات.

- سابقاً كانت ختّزن بيانات الطاّلب وعالماهتم بشكل ورقّي، قارْن بني طريقيت األرشفة الورقّية والّتخزين يف قاعدة 
معطيات بوضع إشارة صح عند حتّقق البند املطلوب يف املكان املناسب:

استنتج من اجلدول السـّابق ميـّزات ومساوئ استخدام قواعد املعطيات.

طريقة الّتخزين يف قاعدة املعطياتطريقة األرشفة الورقيـّةالبند 
توفري الوقت واجلهد

تنظيم البيانات الّضخمة
إجراء عمليـّات البحث بسرعة ودقـّة

عدم احلاجة خلربة عالية
احتمال التعّرض للعطب والتلف والتخريب

مساحات ختزين كبرية

رقم اكتتاب 
 اسماسم الطّالبالطّالب

اجملموعاسم األّماألب

2900سعادحسنحممـّد1

2590أمريةساملأمحد2

2470سحرسعيدحممود3

 العالمةاسم املاّدةرقم املاّدة
العظمى

 العالمة
الّدنيا

600300الرياضيـّات1

200100الكيمياء2

600300الفيزياء3

نشاط

نشاط
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ما مكّونات قاعدة املعطيات؟ 

رقم اكتتاب 
 اسماسم الطّالبالطّالب

اجملموعاسم األّماألب

2900سعادحسنحممـّد1

2590أمريةساملأمحد2

2470سحرسعيدحممود3

 العالمةاسم املاّدةرقم املاّدة
العظمى

 العالمة
الّدنيا

600300الرياضيـّات1

200100الكيمياء2

600300الفيزياء3

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

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

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

قاعدة المعطيات العالقاتّية:

رقم اكتتاب 
 اسماسم الطّالبالطّالب

رقم املدرسةاجملموعاسم األّماألب

29001سعادحسنحممـّد1

25902أمريةساملأمحد2

24701سحرسعيدحممود3

 رقم
املدرسة

 اسم
املدرسة

 مديريّة
الرّتبية

دمشقمدرسة11

حلبمدرسة22

محصمدرسة33

بفــرض قاعــدة معطيــات الّنتائــج االمتحانيّــة الّــيت  حتّدثنــا عنهــا ســابقاً حتــوي جــدواًل حيــوي بيانــات املــدارس الّــيت ينتمــي إليهــا 
طــالب شــهادة الّتعليــم األساســّي.

كيف ميكن احلصول على نتائج الطاّلب اّلذين ينتمون ملدرسة معّينة؟ 
هل ميكن احلصول على بيانات من أكثر من جدول يف قاعدة املعطيات؟ وكيف ميكن ربط هذه اجلداول مع بعضها؟

احبث يف الّشابكة واذكر بعض األمثلة عن قواعد املعطيات العالقاتّية.

نشاط

استنتج
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 Office لنتعــّرف إىل أحــد الربامــج الّــيت تســمح لنــا بإنشــاء قاعــدة معطيــات وإنشــاء جــداوَل ضمنهــا، وليكــْن أحــُد برامــج
.Microsoft Access)1( وهــو برنامــج

اعمْل مع زمالئك يف جمموعات لتنفيذ اخلطوات اآلتية:
.Access افتْح الربنامج وتعّرف على أقسام الّنافذة الرّئيسّية لربنامج •

• افتْح جمّلد دفرت العناوين مثَّ افتْح جهات االّتصال لتتعّرف على قاعدة معطيات منشأة سابقاً.
• ماذا ظهر لك يف هذه الّنافذة؟ حاول إدخال بيانات عن جهة اّتصال معّينة.

 Microsoft Access 2010 1 النسخة املعتمدة يف هذه الوحدة-

قواعد المعطيات
Access -2- 
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نافذة 1

نافذة 2

• حاوْل أن تعرض جدول جهات االّتصال بطريقة أخرى لتحصل على الّنافذة اآلتية:
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• تعّرف أقسام الّنافذة 2، مّم تتّكون؟

• الحــظ نــوع بيانــات كّل حقــل مــن حقــول جــدول جهــات االّتصــال الّسابق،واستكشــف مــع زمالئــك أنــواع بيانــاٍت أخــرى 

وعمــل وخصائــص كّل منهــا.

• ما الفرق بني الّنافذة 1 والّنافذة 2؟ قارْن بينهما.

نشاط

- أنشئ قاعدة معطيات جديدة يف برنامج Microsoft Access ماذا تالحظ يف شريط العنوان؟ 

    هل مّت تسمية قاعدة املعطيات تلقائّياً أم أنت مسّيتها؟

- احبْث يف شريط القوائم عن األمر املستخَدم إلنشاء جداول قاعدة 

     املعطيات سابقة الذّكر )الّنتائج االمتحانّية(، ما طريقة عرض اجلدول؟ 

- اخرت طريقة العرض املناسبة لتصميم جدول الطاّلب مثَّ امأله بالبيانات بعد تغيري طريقة العرض كما يف الّصورة اآلتية:

صّمم باقي اجلداول يف قاعدة املعطيات مثَّ امألها بالبيانات املناسبة:

•  جدول املواد: وحقوله )رقم املاّدة، اسم املاّدة، العالمة العظمى، العالمة الدنيا(، حّدد نوع البيانات لكّل حقل من حقول اجلدول.

• جدول املدارس: وحقوله )رقم املدرســة، اســم املدرســة، مديرية الرّتبية(، حّدد نوع البيانات لكّل حقل من حقول اجلدول.
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ماذا لو كان يف قاعدة معطيات )الّنتائج االمتحانّية( 
الّسابقة طالبني هلما نفس االسم الّثالثّي؟
 كيف سيتّم التمييز بني هذين الطّالبني؟

الحظ جدول الطاّلب اّلذي أنشأته سابقاً:
- استنتج من الّنافذة اجملاورة مدلول إشارة املفتاح.

- استنتج خصائص املفتاح األساسّي للجدول.
- مااملفتاح األساسّي جلدويل املواّد واملدارس 
  يف قاعدة معطيات الّنتائج االمتحانّية السـّابقة؟
أنواع العالقات بين جداول قاعدة المعطيات:

بعضها •  اجلداول مع  ترتبط كاّفة  العالقاتّية هل  املعطيات  قواعد  يف 
بنفس نوع العالقة؟

• ما نوع العالقة بني جدول املدراء وجدول املدارس؟ كم مدرسة يدير 
املدير؟ واملدرسة الواحدة 

كم مديراً يديرها؟

قواعد المعطيات
Access-3-
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• ما نوُع العالقة بني جدول الطاّلب وجدول املدارس؟ إىل كم مدرسة ينتمي الطّالب الواحد؟ وكم طالباً حتوي املدرسة؟ 
 

• ما نوُع العالقة بني جدول املواد وجدول الطاّلب؟ كم ماّدًة يدرس الطّالب الواحد؟ وكم طالباً يدرس املاّدة الواحدة؟
 

استنتج

أنواع العالقات اّليت ترُبُط بني جداول قاعدة املعطيات هي:
...................................................... -1
...................................................... -2
...................................................... -3

نشاط

كيف تتّم عملّية ربط اجلداول مع بعضها بكّل نوع من أنواع العالقات؟
الحظ الّشكل التايل مثَّ أجب:

• يف العالقة بني جدويل املدراء واملدارس كيف مّت متثيل تلك العالقة؟
• يف العالقة بني جدويل الطاّلب واملدارس كيف مّت متثيل هذه العالقة؟ ماذا يسّمى احلقل    

 رقم املدرسة يف جدول الطاّلب؟ هل هو مفتاح أساسّي أم مفتاح أجنيّب؟
• يف العالقة بني جدويل الطاّلب واملواد كيف مّت متثيل هذه العالقة؟
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- استزد من الّشابكة وقارن بني املفتاحني األساسّي و األجنيّب.

- احبْث عن نوع ثالث من أنواع مفاتيح قواعد املعطيات واذكر عمله.

نشاط

- صّنف العالقات بني اجلداول اآلتية كّل حسب نوعها:
جــدول املــدن وجــدول البلــدان، جــدول املواطنــني وجــدول البطاقــات الّشــخصّية، جــدول املطاعــم وجــدول الزّبائــن، جــدول 
الاّلعبني وجدول املنتخبات، جدول الطاّلب وجدول الكلّيات، جدول الّشركات وجدول املواّد املنتجة، جدول الّصيدلّيات 

وجــدول األدويــة، جــدول املوظفــني وجــدول املؤّسســات.

نشاط

عالقة واحد إىل واحد
)One To One(

)رأس برأس(

عالقة واحد إىل متعدِّد
)One To Many(

)رأس بأطراف(

عالقة متعدِّد إىل متعدِّد
)Many To Many(

)أطراف بأطراف(
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كيف يتّم إنشاء عالقة بني جداول قاعدة املعطيات؟
لنعد إىل قاعدة معطيات الّنتائج االمتحانّية الّسابقة اعمل ضمن جمموعات مع زمالئك إلنشاء عالقات بني اجلداول:

• مانــوُع العالقــة بــني جــدويل الطــاّلب واملــدارس؟ كيــف يتــّم متثيــل هــذه العالقــة؟ أجــِر الّتعديــالت الاّلزمــة علــى قاعــدة 
املعطيــات لتمثيــل هــذه العالقــة.

• مانــوُع العالقــة بــني جــدويل الطــاّلب واملــواّد؟ كيــف يتــّم متثيــل هــذه العالقــة؟ أجــِر الّتعديــالت الاّلزمــة علــى قاعــدة 
العالقــة. هــذه  لتمثيــل  املعطيــات 

• احبْث يف شريط القوائم عن القائمة اّليت حتوي األمر الاّلزم إلنشاء عالقات بني اجلداول.
• أضْف كاّفة جداول قاعدة املعطيات إلنشاء عالقات بينها.

• أنشئ عالقة بني جدويل الطاّلب واملدارس عن طريق الّسحب واإلفالت بني املفاتيح املرتبطة مع بعضها كاآليت:

قواعد المعطيات
-4- Access 
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أنشئ العالقة بني جدويل الطاّلب واملواد.
- ماذا استفدنا من إنشاء العالقات بني اجلداول؟

- كيف ميكن احلصول على البيانات من عّدة جداول مرتبطة مع بعضها؟
- امأل بيانات يف احلقول واجلداول اجلديدة اّليت أضفتها إىل قاعدة املعطيات إلجراء عملّية الرّبط.

- احبْث يف شريط األدوات عن األمر املناسب إلنشاء منوذج جلدول الطاّلب.
- احبــْث يف شــريط األدوات عــن األمــر املناســب إلنشــاء معــاجل االســتعالمات البســيطة، وذلــك للحصــول علــى بيانــات مــن 

أكثــر مــن جــدول. 
- أنشــئ اســتعالماً لعــرض )رقــم اكتتــاب الطالــب وامســه مــن جــدول الطــاّلب، واســم املدرســة الّــيت ينتمــي إليهــا الطّالــب مــن 

جــدول املــدارس( لتحصــل علــى الّنتيجــة اآلتيــة:

- حّلل بيانات اجلدول الّسابق، واستنتج آلّية تنفيذ االستعالم؟
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لتكن لدينا قواعد املعطيات اآلتية:
أواًل: قاعدة معطيات ألتمتة مركز طّبي تحوي الجداول:

• األطّباء: وحيوي احلقول )رقم الطّبيب، اسم الطّبيب، رقم هاتفه، عنوانه(.
• االختصاصات: وحيوي احلقول )رقم االختصاص، اسم االختصاص(.

• املرضى: وحيوي احلقول )رقم املريض، اسم املريض، رقم هاتفه، تشخيص حالته، تاريخ زيارته للمركز(.
- أنشئ اجلداول الّسابقة وحّدد نوع بيانات كّل حقل من حقول كّل جدول.

- امأل اجلداول بالبيانات املناسبة.
- أنشئ العالقات اآلتية بني اجلداول مع إجراء الّتعديالت الاّلزمة على قاعدة املعطيات:

    • عالقة بني جدويل األطّباء واالختصاصات.
    • عالقة بني جدويل املرضى واألطّباء.

- أنشئ النماذج واالستعالمات املناسبة لعرض البيانات من اجلداول املرتبطة مع بعضها.
ثانيًا: قاعدة معطيات ألتمتة صيدلّية تحوي الجداول:

• األدوية: وحيوي احلقول )رقم الّدواء، اسم الّدواء، توصيف الّدواء، تاريخ صالحّية الّدواء(.
• شركات األدوية: وحيوي احلقول )رقم الّشركة، اسم الّشركة، عنوان الّشركة، رقم هاتفها(.

• الفواتري: وحيوي احلقول )رقم الفاتورة، تاريخ حترير الفاتورة، قيمة الفاتورة(.
- أنشئ اجلداول الّسابقة وحّدد نوع بيانات كّل حقل من حقول كّل جدول.

- امأل اجلداول بالبيانات املناسبة.
- أنشئ العالقات اآلتية بني اجلداول مع إجراء الّتعديالت الاّلزمة على قاعدة املعطيات:

    • عالقة بني جدويل األدوية وشركات األدوية.
    • عالقة بني جدويل األدوية والفواتري.

- أنشئ النماذج واالستعالمات املناسبة لعرض البيانات من اجلداول املرتبطة مع بعضها.
ثالثًا: قاعدة معطيات ألتمتة مكتب محامي تحوي الجداول:

• القضايا: وحيوي احلقول )رقم القضّية، تفاصيل القضّية، احملكمة الّتابعة هلا(.
• املوّكلني: وحيوي احلقول )رقم املوّكل، اسم املوكِّل، رقم هاتفه(.

• العقود: وحيوي احلقول )رقم العقد، نوع العقد »بيع/إجيار«، تاريخ إجراء العقد(.
- أنشئ اجلداول الّسابقة وحّدد نوع بيانات كّل حقل من حقول كّل جدول.

تقويم الوحدة
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- امأل اجلداول بالبيانات املناسبة.
- أنشئ العالقات اآلتية بني اجلداول مع إجراء الّتعديالت الاّلزمة على قاعدة املعطيات:

    • عالقة بني جدويل القضايا واملوّكلني.
    • عالقة بني جدويل العقود واملوّكلني.

- أنشئ النماذج واالستعالمات املناسبة لعرض البيانات من اجلداول املرتبطة مع بعضها.
 رابعًا: قاعدة معطيات ألتمتة عمل مكتبة تحوي الجداول:

• الكتب: وحيوي احلقول )رقم الكتاب، اسم الكتاب، اسم دار النشر(.
• الكّتاب: وحيوي احلقول )رقم الكاتب، اسم الكاتب، جنسية الكاتب(.

• املشرتكني يف املكتبة: وحيوي احلقول )رقم املشرتك، اسم املشرتك، رقم هاتفه،
    تاريخ االشرتاك، نوع االشرتاك "دائم/ مؤقت"(.

- أنشئ اجلداول الّسابقة وحّدد نوع بيانات كّل حقل من حقول كّل جدول.
- امأل اجلداول بالبيانات املناسبة.

- أنشئ العالقات اآلتية بني اجلداول مع إجراء الّتعديالت الاّلزمة على قاعدة املعطيات:
    • عالقة بني جدويل الكتب واملشرتكني يف املكتبة.

    • عالقة بني جدويل الكّتاب والكتب.
- أنشئ النماذج واالستعالمات املناسبة لعرض البيانات من اجلداول املرتبطة مع بعضها.

خامساً: اقترح فكرة لتصميم قاعدة معطيات من واقع حياتك.
  اعمل مع زمالئك ضمن جمموعات لتنفيذ اآليت:

1-اخرت أحد قواعد املعطيات وأنشئها مع اجلداول والعالقات واالستعالمات املناسبة لعرض 
    البيانات من اجلداول املرتبطة مع بعضها.

2- صمم عرضاً واعرضه عىل جلنة حتكيم من اختيارك، حيوي اآليت:
• اسم قاعدة املعطيات اّليت اخرتهتا، وسبب اختيارك هلا.

• ما الّصعوبات والّتحّديات اّليت واجهتها أثناء تنفيذ املشروع؟ وكيف جتاوزهتا وقمت حبّلها؟
• ما اخلطّة الزمنّية اّليت عملت عليها إلنشاء هذا املشروع؟

• ما املصادر واملراجع اّليت استخدمتها لتنفيذ املشروع؟
• ما خططك املستقبلّية لتطوير املشروع الذي نفّذته؟

• كيف ستقوم بتسويق املشروع الذي أنشأته؟ وما اجلهات اّليت ستسّوق املشروع هلا؟
• أين أظهرت إبداعك يف مشروع قاعدة املعطيات؟



يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

.C# يبني برنامجاً بلغة البرمجة - 

- يتعرَّف بنى االختيار.

- يتعرَّف بنى التكرار والحلقات.

-يتعرَّف الّتوابع.

- يتعرَّف الّتوابع العوديّة.

1- https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkLVdqcDZkd09nUzA

)1(
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هل تعلم أن كثرياً من أغنياء العامل مجعوا ثروهتم من الربجمة؟
وهل تعلم أن هناك عائداً مالّياً كبرياً حتّققه بعض الّدول من الربجمّيات؟

قد يظّن البعض أنَّ املربجمني أشخاٌص هلم عقلّيات ومهارات خاّصة.
لكّنهم يف احلقيقِة أناٌس عاديون استغّلوا مهاراهتم وإمكانّياهتم يف تعّلم املفيد وكتابة الُرّماز الربجمّي.

ــة  ــة إبداعّي فالربجمــة فــنٌّ وعلــم، وميكــن أليِّ شــخص البــدء فيهــا بــكلِّ سالســة حســب قدراتــه ومهاراتــه ومحاســته، فهــي عملّي
ممتعــة متّكنــك مــن كتابــة برامــج خمتلفــة تأمــر احلاســوب أن يفعــَل مــا تريــد حســب أوامــر وتعليمــات الربنامــج.

 .C# وسنتعّرف الربجمة يف هذه الوحدة باستخدام لغة برجمة سهلة وبسيطة، هي لغة 
هيا بنا نبحر في عالم البرمجة الممتع

نشاط

المتحوِّالت وأنواعها والّثوابت:
 املتحــوِّل: اســم خيتــاره املربمــج للّداللــة علــى قيمــٍة مــا ويقابلــه مــكاٌن يف ذاكــرة احلاســوب، وقــد تكــون هــذه القيمــة حرفــاً أو 

عــدداً أو نّصــاً...
double ومن الّنوع احلقيقي string ومن النوع الّنصّي int إذا علمت أن املتحّول من الّنوع الّصحيح

صرِّح عن املتحّوالت كما يف الّصورة

C#  بناء برنامج بلغة البرمجة 
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حدِّد نوع املتحّول فيما يأيت:

الّثوابت قيم ثابتة ال تتغرّي أثناء فرتة تنفيذ الربنامج.
 

   الّشكل العاّم للتصريح عن الّثوابت:

Const Data_Type Const_Name=Value;                
 هل الّتصريح عن الّثوابت اآلتية صحيح أم ال؟ وملاذا؟

      const int FirstNum=100;
      const int FirstNum ;

نشاط  
  

:C# بناء برنامج بسيط بلغة
    اآلن سنكتب أّول برنامج لنا بلغة#C وهو طباعة العبارة اآلتية 

        The first Application in this book        
.Net ويتّم ذلك من خالل بيئة

ميكنك تنصيب برنامج Microsoft Visual Studio 2010 من مصادر الّتعلم أو اإلنرتنت أو أّي مصدر 
آخر.

افتِح الربنامج من القائمة ابدأ، مثَّ نّفذ اخلطوات املبّينة يف الّصورة اآلتية:

نوعهاملتحّول
I=3

I=5.5
I="hi"
y=-89
x=-5.5

s="welcome"
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اكتشف طريقة أخرى لتنفيذ الربنامج

.Build Solution و start debugging اكتشف الفرق بني األمرين -

.step over واألمر start Debugging اكتشف الفرق بني تنفيذ املشروع باستخدام األمر -

تأمل الّصورة اآلتية وفسـّر الفرق بالّتعليمات الربجمية وبالتنفيذ.

نشاط

نشاط إثرائّي
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:for الحلقة 
مـن  جمموعـة  أو  تعليمـة  احللقـة  هـذه  تكـّرر 
الّتعليمـات طاملـا أّن قيمـة عـّداد احللقـة ضمـن 

هلـا: العـاّم  والّشـكل  احملـّدد  القيـم  جمـال 

نشاط

بنى االختيار والحلقات والّتوابع 

ماذا لو جعلت صديقك يغمض عينيه وحاولت أن تصدر له تعليمات لالنتقال بني مكان آلخر يف غرفة مملوءة باألثاث...
الحظ درجة الّتفصيل يف األوامر اّليت  توّجهه هبا ليتمّكن من الوصول للهدف بسرعة ودّقة.

الحظ كيف ميكنك استخدام أوامر خمتلفة لكنها بسيطة ودقيقة ومنطقّية وذلك ليتمكن صديقك من استيعاهبا وتنفيذها.

إذا علمت أّن الّشكل العامّّ لتعليمة اإلدخال واإلخراج: 

الشكل العام لتعليمة اإلدخال
var_name=Console.ReadLine();

  
       

 

الّتعليمة الشرطّية:                        
تستخدم يف احلاالت اّليت  حتتاج ملناقشة عدة احتماالت لسري تنفيذ الربنامج

if( Condition) Statement;   :الّشكل العامّّ هلا
.if يتم اختبار الشرط فعندما يتحقق يتم تنفيذ الّتعليمة.. وعند عدم حتقق الشرط فإنه يتم تنفيذ الّتعليمة اّليت  تلي عبارة

 وهناك الّتعليمة  if……else املتداخلة  
اكتب برناجماً يقوم بقراءة درجة طالب ويطبع كلمة »ناجح« إذا كانت درجته أكرب من 60 وإال يطبع كلمة »راسب«

نشاط
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- اكتْب برناجماً يقوم بطباعة كلمة "Hello" عشر مرات.
- اكتب برناجماً يقوم بطباعة األعداد من 10 إىل 20.

نشاط

 :Functions الّتوابع
الّتوابع هي جمموعة من الّتعليمات يتّم استدعاؤها عند احلاجة هلا.

الّشكل العاّم للتصريح عنها:

الّشكل العاّم الستدعاء الّتابع: 

- ماعمل الُرّماز اجملاور؟
حاول تنفيذ الُرّماز خطوة خبطوة • 
استنتْج من أَي تابع يبدأ تنفيذ الربنامج• 

- اكتب تابعاً يقوم حبساب املتوسط احلسايب
 لثالثة أعداد صحيحة، واستدعه.

اكتــب تابعــاً يقــوم باختبــار عــدد فــإذا كان موجبــاً حيســب مربَّعــه، وإذا كان ســالباً حيســب مكّعبــه، واســتدِع هــذا الّتابــع مــن أجــل 
عشــرة أعــداد يتــم قراءهتــا مــن لوحــة املفاتيــح.

   Function_Name(Variable);                    

 C# احبث عن حلقات أخرى ُتستخدم يف لغة 

نشاط إثرائي

الّتقويم الّنهائي

using system;
using system.collections.generic;
using system.linq;
using system.text;

namespace consoleApplicatin1
{
         class program
         {
                static int mult )int x, int y(
               {
                     int m = x * y;
                     return m;
                }
                 static void Main) string[] args(
                 {
                       int m =mult )3,4(;
                  }
          }
}
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انظر إىل األشكال اآلتية:   

-    ما عالقة الّشكل ) b ( بالّشكل ) a (؟

-   ما عالقة الّشكل ) c ( بالّشكل ) b (؟ 

-   ما عالقة الّشكل ) e ( بالّشكل ) d ( ؟

مفهوم العالقات العوديّة:

نشاط

أكمْل ما يأيت: 

n=…. وشرط التوّقف عندما  n!=………*.…… :تابع العاّملّي هو 

لنأخذ الّتابع األسي:           

             xn= x * ……

n=……… شرط التوقف عندما -

- تعتمد الّتوابع العوديّة على: 

............................................................ .1

............................................................ .2

5 ! 5 4 !
........................
........................
........................
........................

= ∗
=
=
=
=

  

Recursive Algorithms الخوارزمّيات العودية
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- امأل الفراغات يف الّشكل اجملاور للحصول على مثّلث الكرخي )باسكال(، واستنتج 
الّتابع العودي. 

اكتْب الّتابع العودّي للعاملّي بلغة #C علماً أن:  -
                              fact )n( = n * fact )n-1(

اكتْب الّتابع اخلاّص بالّتابع األسًي بلغة #C، مع العلم أّن:  -
                      power ) x، n ( = x * power ) x، n-1 (

متتالية فيبوناتشي
 يف عام 1202م اهتَم العامل اإليطايل فيبوناتشي حبساب عدد 

األرانب اّليت ستكون يف مزرعة ضمن الفرضّيات اآلتية:
نبدأ بزوج واحد من األرانب حديثي الوالدة• 
تصبح األرانب قادرة على اإلجناب بعد شهر• 
 ينجب زوج األرانب يف كّل شهر زوجاً واحداً • 

   ) ذكر وأنثى(
األرانب ال متوت خالل مّدة احلساب• 

الحظ أّن عدد األزواج يأخذ القيم كما يف اجلدول:

بفرض )F)n هو عدد األزواج يف الشهر
 رقم n فإن:

 F ) 0 ( =1 
 F ) 1 ( =1 

استنتج الّتابع العودّي واكتب اخلوارزمّية الالزمة.

عدد األزواجرقم الشهر

01

11

22

33

45

58

613

721

834

955

1089

11144

12233

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 .... 10 5 1

1 6 15 20 ... 6 1

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

الّتقويم النهائي
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لعبة فكريّة )أبراج هانوي(
لديك ثالثة أعمدة وعدد من األقراص املتدّرجة يف احلجم. 
ترّص األقراص بالرتتيب حسب احلجم على العمود األّول، 

)حيث القرص األكرب يكون بأسفل العمود والقرص األصغر يف القّمة(. 
عليك نقل األقراص بالكامل من العمود األول إىل العمود الثّالث مع اتّباع القواعد اآلتية:

يسمح بنقل قرص واحد فقط بني أّي عمودين يف كّل خطوة.• 
ال يسمُح بوضع قرص فوق قرص آخر يصغره باحلجم.• 

http://www.schoolarabia.net/images/modules/math/math_places/towers_
of_hanoi/hh.html

اكتب اخلوارزميّّة الالزمة.

تقويم الوحدة

- اكتب برناجماً يقوم حبساب قواسم عدد وإجياد عددها.

- اكتب برناجماً يقوم بتحديد فيما إذا كان العدد أويّل أم ال.
- اكتب تابعاً يقوم حبساب عاملّي لعدد بطريقة عوديّة مثَّ بطريقة تكراريّة.

- اكتب تابعاً يقوم حبساب Xn لعدد بطريقة عودية مثَّ بطريقة تكراريّة.

نشاط إثرائي



يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

- يتعَرف طريقة الدخول إلى البرنامج

- يتعّرف مكّونات واجهة البرنامج

- يتّعرف بعض األدوات مثل:

TextBox مرّبع الّتحرير •

RadioButton مرّبع الّراديو •

 CheckBox مرّبع االختيار •

Label النّص •

ListBox القائمة •

ComboBox مرّبع سرد وتحرير •

Design New Dialog يصمم نموذج جديد -

Type of Message يصمم الّرسائل بأنواعها المختلفة -

- يطّبق أحداث متعّددة مثل:

click حدث الّضغط على الّزّر •

(RadioButton - CheckBox( لألدوات )CheckedChanged( حدث االختيار •

- ينّفذ مشروعاً.

1- https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkXzZpQlp5TzZ2RDg

)1(
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ختّيل أنّنا نريد بناء برنامج لسوبر ماركت أو مدرسة أو صيدلّية أو أننا نريد جعل االمتحان مؤمتت
 كيف سيكون شكل هذا الربنامج؟.

هل متّكننا لغة #c اّليت  تعّلمناها من إنشاء واجهة بيانّية بسهولة ومرونة؟
قبل أْن تبدأ بإنشاء الواجهة الرسوميّّة GUI  فّكر معي:

• ماذا تريد من هذه الواجهة أن تفعل؟	
• ما املكّونات اّليت  حتتاجها الواجهة لتقوم بعملها؟	
• ما األهداف اّليت  جيب أْن تلّبيها هذه الواجهة اجلديدة؟	
• كيف أستطيع أن أحتّكم يف هذه الواجهة؟	
• كيف سيتفاعل املستخدمون مع الواجهة؟	

نشاط

لنبدأ إنشاء مشروع 
جديد ولكن هذه املرّة

 سنختار
windows Forms 

 Application

األدوات وخصائصها -1-
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لتتعّرف على بيئة التصميم 
ما األقسام الظاهرة يف الّصورة 

وما عمل كّل منها؟

فعلّيا يقع على عاتق مصّمم الواجهة حتديد كيف سيتعامل املستخدم مع الربنامج، لذلك هو مسؤول عن حتديد العناصر 
اّليت  ستوجد على الواجهة. مثَّ حتديد كيفّية ترتيب هذه العناصر بشكل أنسب للمستخدم، علماً أّن تصميم واجهة مجيلة 

وجذابة ُيسِهم يف تسويق الربنامج.
واآلن لنـُْنجز أّول تطبيق لنا يف عامل برجمة النوافذ:

من قائمة اخلصائص )properties(استنتج
1	.form1 كيف أستطيع تغيري لون النموذج 
 حاوْل تغيري بعض قيم اخلصائص )االسم، احلجم.،..(	1
 حاوْل جعل اخللفّية صورًة بداًل من لون. 	1
 قْم بالّنقر املزدوج على النموذج ما هي النافذة اّليت  انتقلت اليها؟	1

عملهااسم الخاّصية

Backcolor

BackgroundImage
foreColor
Font
Width
Height
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نشاط

بعد أن تعّرفنا على الّنموذج form وخصائصه هيا نتعّرف على عناصر التحكم )األدوات(:
لتكن لدينا الواجهة اآلتية: 

مّم تتأّلف؟ وما عمل كلِّ عنصٍر فيها؟ 
وماذا حيصل لو ضغطنا على الّزّر ok؟

وظيفة عناصر التحّكم الّسابقة هي
...............................:Label -1

...............................:Textbox -2
..................................:Button -3

من قائمة اخلصائص استنتْج ما اخلاّصّية اّليت :
تغيري االسم الربجمّي ملربَّع النص.............................	1
حتّول شكل النّص إىل حروف مرّمزة من أجل كتابة كلمة مرور )جنوم أو نقاط (.................	1
تتحّكم خبط أداة العنوان )حجم- لون(................................	1
حاِوْل إجياد خصائص أخرى	1

عملها اسم اخلاّصّية

Text

Name

PasswordChar

ما الفرق بني label و textbox؟ • 
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ليكن لدينا السؤال التايل:يف األداة
.........................:RadioButton 

هل ميكن أن يكون أكثر من إجابة صحيحة؟
من قائمة اخلصائص استنتج ما اخلاّصّية اّليت  تلغي حتديد اخليار 

محص وحتّدد دمشق
كيف سنربمج هذه األداة ؟ 

حاول الّضغط على أحد اخليارات ماذا سيظهرلك؟

 يف هذا احلدث اكتب كيف تريد برجمة هذا اخليار 

نشاط

ليكن لدينا السؤال التايل:يف األداة 
.........................:CheckBox 

هل ميكُن تطبيق أكثر من خيار معاً؟
ما اخلاّصّية اّليت  تفّعل أو تلغي تفعيل أحد اخليارات 

بنفس الطّريقة استنتج خصائص خياراتك 
وكيف تربجمها؟

نشاط

األدوات وخصائصها -2-
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اخرت مشروبك املفضل 
 ComboBox القائمة املنسدلة:...................
.....................................................

ما اخلاّصّية اّليت  تسمح بإدخال بنود جديدة للقائمة

CheckBox و RadioButton ما الفرق بني األداتني

نشاط

حاول إضافة بنوٍد إىل هذه القائمة من الواجهة مباشرة.
 لو أردنا إضافة بند برجمياً:

                                                comboBox1. Items. _________)"سوريا"(;

أما حذف بند برجمياً:
                 comboBox1. ________. _________ )comboBox1. _________(;

نشاط

..............................:listBox
ما اخلاّصّية اّليت  تسمح بإدخال بنود جديدة للقائمة؟.

جّرب إضافة عناصر إىل هذه القائمة من الواجهة مباشرة؟

 لو أردنا إضافة بنود برجمّياً:
   استنتج 

listBox1.______. ______) »item1«(;
  أما حلذف بنود برجمّياً: 

 listBox1.______.. ______ )listBox1. ______(
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  هل تستطيع اآلن تصميم هذا الواجهة ملدرستك؟

  بعد أن صّممت واجهتك الرسومّية GUI، عليك أْن تربمج كّل كائن يف الواجهة ليعمَل بشكٍل صحيح 

نشاط
أغلُب الواجهاِت الرسومّية تنتظر املستخدمني ليؤثّروا على املكّونات املوجودة يف الواجهة،مثَّ تستجيب لكّل حدث يتمُّ تطبيقه

1- ما األحداث اّليت  ميكُن تطبيقها على الواجهة؟
2-كيف ميكن أْن أستخدم الفأرة للتعامل مع الواجهة؟

لتكن لدينا الواجهة اآلتية: 
ما اخلطوات لتسجيل الّدخول؟

ما احلدث املستخدم لتسجيل الّدخول يف الّزّر دخول؟ 

دورهالحدث
Click

Doubleclick

CheckedChanged
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الّرسائل

MessageBox استخدام 

 لنفرض أنّنا نريد إظهار ترحيب يف برناجمنا 

 

 

 

 

 

 1
 4  

 2  

 3
 4  

 4
 4  

ما مكّونات هذه الّرسالة؟
......................................................................................... -1
......................................................................................... -2
......................................................................................... -3
......................................................................................... -4

هل هناك أيقونات أخرى ميكُن أْن تكون يف الّرسالة؟• 
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هل هناك أزرار اخرى ميكُن أن تكون يف الّرسالة؟• 

كيف سنظهر هذه الّرسائل باستخدام األمرMessageBox؟
الّرسالة البسيطة 

MessageBox. Show) " _____"(;

نشاط
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 الّرسالة مع عنوان
MessageBox. Show ) "____ " ، " ____  "(;

 الّرسالة مع أشكال مختلفة لألزرار
1- استنتج اخليارات املمكنة لألزرار

MessageBox.Show)"____ " ، " ____  " ،MessageBoxButtons.________(;

 الّرسالة مع أيقونات مختلفة
أعْد اخلطوات الّسابقة مثَّ استنتج اخليارات املمكنة لأليقونات0

  MessageBox.Show)"____ " ، " ____  "،MessageBoxIcon.______(;

استنتج الّتعليمة الالزمة إلظهار الّرسائل اآلتية 
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2- صّمم الواجهة التالية وقْم بربجمتها حبيث يقوم املستخدم بكتابة اسم مثَّ يضغط على زر add to list ليضاف 
االسم إىل القائمة وإذا أراد املستخدم أن حيذف سطرا معّينا ما عليه سوى حتديده مثَّ الّضغط على الّزرّّ السفلّي  )ادخل 

إىل حدث الّزرّّ بالنقر املزدوج عليه (

1- قْم بربجمة الواجهة التالية حبيث تظهر رسالًة حتوي على اخليار الذي حيّدده املستخدم )انقر على اخليار نقراً مزدوجاً 

من أجل الكتابة بداخله ( 

تقويم الوحدة

3- صّمم واجهة حتوي على قائمة منسدلة حتوي أمساء حمافظات 
نريد أن تظهر رسالة للمستخدم باسم احملافظة اّليت  اختارها بعد أن يقوم بتحديد حمافظته

)قْم بالّضغط مرتني على األداة للدخول إىل احلدث الذي يتوّلد عند االختيار(  
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. 4- صّمم تطبيقاً يقوم بإظهار اختيار املستخدم يف رسالة حينما يضغط على الّزرّّ

)قْم بالدخول اىل احلدث click للزّر واكتب الكود بداخله( 

5- قْم بتصميم وبرجمة الواجهة التالية 

6- تعّرف على األداة timer واستنتج خصائصها
7- تعّرف على األداة groupbox واستنتج خصائصها

8- تعّرف عىل األداة picturebox واستنتج خصائصها

1- استنتْج أحداث الّتعامل مع الفأرة
2- استنتْج أحداث الّتعامل مع لوحة املفاتيح

نشاط ال صفّي

نشاط إثرائي

 احبْث يف الّشابكة عن طريقة ربط مشروع مصّمم بلغة #c مع قواعد املعطيات 



يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

- يحّدد نظم تشغيل األجهزة المحمولة

- يقارن نظم الّتشغيل المختلفة اعتماداً على ممّيزاتها

- يحّدد المتاجر االفتراضّية لتطبيقات كلِّ شركة

- يستخدم برمجّيات انشاء تطبيقات للموبايل

- ينشئ تطبيق الجّوال الخاّص به

)1(

1-https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkblhIQk92NG51STA
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هل جهازك احملمول يالئم احتياجاتك؟
هل استثمرت مجيع إمكانّيات جهازك احملمول؟

أنعم الّنظر يف الّصور اآلتية:

 مهامأكمْل اجلدول بناًء على الّصورة الّسابقة
متعّددة

 تواصل
اجتماعّي

بريد
الكرتويّن  تصوير  ارسال

رسائل اّتصال

1
2
3
4
5
6

نشاط

أنظمة تشغيل األجهزة الذّكّية

1 2 3 4 5 6

 تطّور مفهوم أجهزة االّتصال من أجهزة تقوم بعملّية االّتصال فقط اىل أجهزة تقوم بعدد كبري من املهام

تعّلمت
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البّد أّنك شاهدت هذه الّرموز سابقاً. اكتب اسم كّل رمز منها؟ ماذا تعين؟

 عندما تقوم بالّنقر على شاشة أحد األجهزة الذّكية تطلب تنفيذ مهّمة معّينة.

o1 ما الربنامج الذي يفّسر هذه الّنقرة وحيّوهلا إىل أمر؟ 

o1 إذا حذفـت أحـد الّتطبيقـات احملّملـة علـى جهـازك الذّكـّي، هـل يتوقّـف 

اجلهـاز عـن العمـل؟ 

o1 مـا الربنامـج الـذي يديـر الّتطبيقـات احملّملـة علـى اجلهـاز؟ ويؤّمـن تعاملهـا 

مـع العتـاد الّصلب.

o1 من خالل قراءة الّشكلني اجملاورين وخربتك الّسابقة ُصْغ تعريفاً ألنظمة 

تشغيل األجهزة الذّكّية؟

هل تعـــــــلم: هناك عّدة أنواع لألجهزة الذّكّية:
األجهزة الّلوحّية احملمولة  Tabs  صغرية احلجم وتشمل • 

اهلواتف الذّكية والبطاقات الذّكّية.
 •.IPads األجهزة الّلوحّية احملمولة متوّسطة احلجم 
األجهزة الّلوحّية كبرية احلجم Boards مثل السّبورة الذّكّية.• 

نشاط
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 احبْث مع زمالئك من خالل الّشابكة وكتاب املصادر أشهر أنظمة الّتشغيل للهواتف الذّكّية والّشركات اّليت  صمّمت
 هذا الّنظام وامأل اجلدول اآليت:

املعيار

نوع مصدر نظام الّتشغيل

األمان واخلصوصّيات

دعم تعدد األجهزة

سهولة الّتعديل والّتطوير

اعمل مع أصدقائك وقارن بني جهازين ذكّيني حسب املعايري املوّضحة يف اجلدول اآليت:

اجلهاز 2 اجلهاز 1 املعيار
الّشاشة
املعاجل
الّذاكرة

دّقة الكامريا
حساسّية الّلمس

الّسعر
........................
........................

اقرتح معايري أخرى تناسبك الختيار هاتفك الذّكّي

اذكر معايري أخرى تراها مناسبة للمقارنة بني أنظمة الّتشغيل

تعّرف أنظمة تشغيل أخرى؟ احبث عن نظام تشغيل آخر واذكر مزاياه كما يف اجلدول الّسابق

نشاط

نشاط
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بناء على خربتك صّنف الّصور الّسابقة إىل قائمتني وامأل اجلدول املرفق:

سلبيات استخدام اهلاتف اخلليوّي اجيابيات استخدام اهلاتف اخلليوّي

 كيف ميكنك التنّبؤ بتأثري األجهزة الذّكّية يف عامل يعّج هبا؟ قّدم تقريراً واعرضه على زمالئك مراعياً اجملاالت اآلتية: 
االجتماعّي - التقيّن- جمال ختتاره

نشاط

نشاط
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أرسل صديٌق لوسام جملداً مضغوطاً إىل هاتفه الذّكّي حيتوي على صوٍر آلثار سوريّة العريقة. ولكن مل يستطع استعراضه
 هل املشكلة يف نظام الّتشغيل؟ أم أن هناك برنامج آخر مسؤول عن ذلك؟

ماذا نسّمي هذا الربنامج؟
ما الذي سيفعله حلّل هذه املشكلة؟

 اعمْل مع زمالئك ضمن جمموعات واكتْب أمساَء أشهِر الّتطبيقات اّليت  تستخدموهنا يف هواتفكم الذّكّية. صّنف هذه
الّتطبيقات حسب نوعها

مطاعم خدميّة سياحيّة ترفيهيّة تعليميّة

اذكر تصنيفاٍت أخرى مل تذكر يف اجلدول الّسابق

نشاط

تطبيقات األجهزة الذّكّية
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1- أكمل خارطة املفاهيم اآلتية؟

األجهزة الذّكّية

متاجر الّتطبيقاتالّتطبيقاتأنظمة الّتشغيل

الّتقويم

2- يعترب تطبيقات األجهزة الذّكّية من أقوى األساليب الّتسويقّية اّليت  تتّبعها الّشركات اليوم. فّسر ذلك. 
3- ما املّيزات اّليت  جيب أن ميتلكها تطبيق اهلاتف الذّكّي ليعترب تطبيقاً ناجحاً.

هناك اختالٌف يف اآلراء حول استخدام اهلاتف الذّكّي يف الّتعليم بني الّتأييد والّرفض. 
شّكل جلنة تبحثون فيها عن معلوماٍت حول هذا اجملال واعرضها على  زمالئك مناقشاً ما توّصلتم إليه.

نشاط ال صفيّّ

نشاط
بفرض أّنك أردت استخدام تطبيق يساعدك على تنظيم أوقاتك، ومل جتده مع أّي من زمالئك، كيف ميكنك احلصول عليه؟

 - احبث عن طريقة للحصول على الّتطبيقات؟
   - اكتب اسم نظام الّتشغيل اخلاصّّ بكّل متجر جبانب 

رمز املتجر؟
-  احبث عن متاجر أخرى
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هل حلمت بصنع تطبيٍق -خاص بك- لألجهزة الذّكّية كاحملرتفني؟ 
املفّضلــة، أو أن تصنــع إعالنــاٍت  بألوانــك  ابتــكار تصميــٍم جديــٍد  لــو أردت  مــاذا 

بــك؟  خاصــة 
بســهولة -دون كتابــة  أندرويــد  تطبيقــات  ســنتعّلم كيفيّــة صنــع  اآلتيــة  الــدروس  يف 

احرتافيــة.  ومبميــزات  برجميــة-،  بلغــة  تعليمــات 
تنصيــب  برنامــج )App Inventor(. عنــد  مــن خــالل  ســنتعّرف علــى ذلــك 
الربنامــج علــى احلاســوب بشــكل صحيــح  وتشــغيله ســيتم حتويــل حاســوبنا إىل خمــّدم 
حملّــّي يتــمُّ الدخــول إليــه مــن خــالل فتــح أحــد املتصّفحــات )ال حنتــاج إىل االّتصــال 

باإلنرتنــت( وكتابــة العنــوان.

(App Inventor)(1) لمعرفة طريقة تنصيب وتشغيل برنامج

بناء تطبيقات األجهزة الذّكّية -1-

ناحــظ أنَّ الربنامــج يطلــب إدخــال إمييــل، ميكننــا جتــاوز هــذه اخلطــوة مــن خــال الّنقــر علــى خيــار )Log In( واعتمــاد 
اإلمييــل اإلفرتاضــي املوضــوع مســبقاً.

http://localhost:8888

1-https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkblhIQk92NG51STA
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نشاط

)Designer( الحظ الّصورة اآلتية واستكشف واجهة تصميم الّتطبيق

- بالّسحب واإلفالت أضف زرّاً إىل الّشاشة مثَّ أعد تسميته الظّاهرية كما يف الّصورة الّسابقة.
- جّرب استبدال لون اخللفّية البيضاء.

نشاط

إبــدأ مشــروعاً  القائمــة املناســبة  مــن خــالل 
جديــداً ومسّــه باســم ختتــاره. 
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- استكشف طريقة إدرج صورة وكيفّية تغيري موضعها على الشاشة.
- بالطّريقة ذاهتا جرب إضافة أدوات أخرى واستكشف خصائص كل أداة.

- الحظ الشبه بني أدوات هذا الربنامج وما تعّلمناه يف الوحدة الّسابقة.

نشاط

: )Blocks( الحظ الّصورة اآلتية واستكشف واجهة برجمة التطبيق

استكشْف خيارات الواجهة: 
Built–in: )control– logic–math- text( :حاول أن تتعّرف عمل الكتل -

- ادخل إىل Screen  استنتج األحداث املوجودة يف كلِّ أداة أُدرجْت.
- استكشف آلّية حذف أداة برجمة مّت إدراجها عن طريق اخلطأ.

- هل هذه األحداث مشاهبة ملا مرَّ معك يف الوحدة الّسابقة؟
- مــن خــالل اختيــارك لــألدوات املناســبة والّــيت تالحظهــا يف الّصــورة الّســابقة اجعــل نــصَّ الــّزرِّ يظهــر بلــوٍن خمتلــف عنــد الّنقــر 

عليه.
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نشاط

من خالل اختيارك لألمر املناسب جّرب الّتطبيق الذي قمت بتصميمه على نظام الّتشغيل بواسطة احملاكي، كما يف 
الّصورة اآلتية:

دون إغالق احملاكي ُعْد إىل تصميم الربنامج وقْم بتعديٍل ما، مثَّ الحْظه على شاشة احملاكي

استكشْف طرقاً أخرى لتجريب الّتطبيق قبل تصديره إىل الحقة األندرويد.

نشاط

بعــد االنتهــاء مــن تصميــم وبرجمــة الّتطبيــق نريــد تصديــره بصيغــة apk وتثبيتــه علــى جهــازك اخللــوّي، استكشــف الطّريقــة مثَّ 
ــذ اخلطــوات الاّلزمــة.  نفِّ

وهكذا هي الربجمة باستخدام App inventor. مبنتهى البساطة، كّل ما علينا فعله هو تركيب األشكال مع بعضها، 
لنحصل على الّتطبيقات.
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نشاط

حنتاج إىل تطبيق آلة حاسبة يقوم جبمع عددين، الحظ الّتصميم يف الّصورة اآلتية مثَّ نّفذه عملّيًا

فّسر الكود الظّاهر يف الّصورة وطّبقه على آلتك احلاسبة اّليت برجمتها.

بناء تطبيقات موبايل -2-

تقويم

عّدل الربنامج الّسابق واجعْله حيوي مجيع العملّيات احلسابّية.
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ساعدنا يف بناء الّتطبيق اآليت: 
عند الّضغط على زّر تشغيل نسمع صوت قصيدة » عروبة شاعر« للّشاعر حافظ إبراهيم. 

عند ضغط زّر إيقاف يتوّقف الّصوت.
الحظ أنّنا غيّـرنا الّتسميات األّساسّية لألزرار لتصبح أكثر حتديدًا

 نّفذ ذلك كما يف الّصورة اآلتية.
أضف صورة نّص القصيدة إىل الّشاشة.

باستخدام أداة الّصوت )sound( أضف ملّف القصيدة الّصويّت، املوجود ضمن مصادر تعّلم الكتاب الّتفاعلّي ملاّدة الّلغة العربّية 
الصّف العاشر. 

)جيُب أْن تكوَن تسمية ملّفات الّصوت والّصورة بالّلغة األجنبّية(

نشاط
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مجيٌل أن تنصِّب على هاتفك الذّكّي تطبيقاً من صنعك

الحظ الّصورة اآلتية وفّسر الّتعليمات الربجمّية مثَّ نّفذها على تطبيقك.

تقويم

بالطّريقة اّليت  تعّلمتها سابقاً صّمم تطبيقاً حيتوي مقطع فيديو عن أعماق البحار على أن تضيف له األزرار اّليت  حيتاجها 
مستخدم الّتطبيق.
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:)Designer( لنبدأ بنافذة الّتصميم
- ما املكوِّنات )Components( املستخدمة؟

- أضْف أزراَر األلوان اّليت  ترغب هبا.
- عّدْل خصائَص األدوات كما تشاهدها يف الّصورة اآلتية. 

 كْن مبدعاً وصّمم تطبيقاً – خاّصاً بك - يتوىّل عملّية الّرسم حبسب الّلون الذي ختتاره.

نشاط

بناء تطبيقات موبايل -3-
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الحظ الّصورة اآلتية وباالعتماد على األوامر 
استنتج عمل كّل زّر من األزرار ونّفذه عملّياً.

صـّدر الّتطبيـق إىل الحقـة APK مثَّ قـْم بتحميلـه 

علـى هاتفـك.

اسـتكمْل تصميـم وبرجمـة الّتطبيـق الّسـابق ليشـمل 

عدد أكرب من خيارات األلوان وجربه على هاتفك.

نشاط

هـل بإمكاننـا بنـاء تطبيـق لتحديـد 
اجلغـرايّف؟ املوقـع 

واسـتنتج  اآلتيـة  الّصـورة  الحـظ 
الّشاشـة؟  يف  املدرجـة  األدوات 
لنـا مبعرفـة  الّـيت  تسـمح  األداة  مـا 
الطّـول،  )خـّط  اجلغـرايّف  موقعنـا 

العـرض(؟ خـّط 

الربجمة:الحظ الّصورة اآلتية 
واستكشف عمل األدوات 

الربجمّية، مثَّ نّفذها على تطبيقك.

 أليس هذا ممتعا!

. مستعيناً بالّشابكة ومصادر التعلم احبث عن كيفّية تغيري شكِل أيقونِة الّتطبيق اّليت  تظهر على شاشة اخلليويّّ
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أواًل: ليكن لدينا الّتطبيقات اآلتية:
1- تطبيق منّبه Alarm حيوي اآليت: 

  -  الّساعة احلالّية.
  -  املنّبه.

  - الّتاريخ.
2- تطبيق بوصلة لمعرفة االّتجاهات حيوي اآليت:

   - االجّتاه احلايل.
   - االجّتاهات األربع.

   - حتديد املوقع اجلغرايّف احلايّل.
3- تطبيق خدمات سياحّية لمحافظتك حيوي اآليت:

  - املعامل األثريّة
  -عناوين املطاعم

  - عناوين الفنادق
4- تطبيق يكون من اختيارك.

ثانياً: اعمل مع زمالئك ضمن جمموعات لتنفيذ اآليت:
1-اخـرْت أحـد الّتطبيقـات وأضـْف األدوات املناسـبة لتنفيـذ التطبيـق وغـرّي خصائصهـا وفـق املطلـوب، مثَّ محّـل الّتطبيـق علـى 

هاتفك.
2- صّمم عرضاً واعرضه على جلنة حتكيم من اختيارك، حيوي اآليت:

• اسم الّتطبيق اّلذي اخرتته، وسبب اختيارك له.
• ما الّصعوبات والّتحّديات اّليت  واجهَتها أثناء  تنفيذ املشروع؟ وكيف جتاوزهَتا وقمَت حبّلها؟

• ما اخلطّة الزمنّية اّليت  عملت عليها إلنشاء هذا املشروع؟
• ما املصادر واملراجع اّليت استخدمتها لتنفيذ املشروع؟
• ما خططك املستقبلّية لتطوير املشروع الذي نفّذته؟

• كيف ستقوم بتسويق املشروع الذي أنشأته؟ وما اجلهات اّليت  ستسّوق املشروع هلا؟
• أين أظهرت إبداعك يف إنشاء وتنفيذ الّتطبيق؟

الّتقويم



- ينشئ شبكة مشاركة منزلّية سلكّية.

- يتعامل مع شبكة مشاركة منزلّية.

- يعّد شبكة السلكّية عبر نقطة اّتصال نّقالة.

- يعّد شبكة السلكّية عبر البلوتوث.

.Wi-fi Direct :يشارك الملّف عبر -

.IP يتعرَّف العنوان المنطقي -

- يعّد راوتر.

يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

1-https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkT3BmbWY2d1RtX2c

)1(
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لدينــا ملــّف عمــل نريــد وضعــه علــى مجيــع أجهــزة احلاســوب يف املدرســة دون 
اســتخدام وســائط ختزيــن فمــا هــي الطّريقــة األمثــل لفعــل ذلــك؟

مــا الطّريقــة لالكتفــاء بطابعــة واحــدة يف خمــرب احلاســوب ميكــن جلميــع األجهــزة 
اســتخدامها؟

دعونا نكتشف ذلك من خالل درسنا اليوم.
إنشاء شبكة مشاركة منزلّية:

حيتاج مدّرس الـ ICT إىل نسخ ملّف أوراق العمل على مجيع أجهزة احلاسوب يف خمرب احلاسوب، لذا حيتاج إلعداد 
شبكة مشاركة منزلّية بني أجهزة احلاسوب يف املخرب.

نشاط

احبث مستعيناً بتعليمات نظام الّتشغيل والّشابكة عن كيفّية إنشاء شبكة مشاركة منزلّية مثَّ امأل اجلدول اآليت:

الّتوضيحالنعمالموضوع

ظهر إنشاء جمموعة مشاركة منزلّية
ظهر إنضمام اآلن

ظهر حّدد العناصر اّليت  ترغب
كان هناك كلمة مرور

الّشبكات -1-
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النضمام إلى شبكة المشاركة المنزلّية:
بعد أن تعّرفت يف النشاط الّسابق على كيفّية إنشاء شبكة مشاركة منزلّية وتطبيقها على 
أحد أجهزة احلاسوب يف املخرب، جّرب إنشاء شبكة مشاركة منزلّية من حاسوب آخر. 

ماذا تالحظ؟
كيف ميكنك االنضمام إىل الّشبكة اّليت أنشأهتا سابقاً؟

احبث مع زمالئك يف الّشابكة أو يف تعليمات نظام الّتشغيل للحصول على اإلجابة، مثَّ طّبقها على عدد من أجهزة 
احلاسوب يف املخرب بعد ذلك اذكر اخلطوات اّليت مررت هبا.

خطوات االنضمام إىل شبكة مشاركة منزلّية هي:
 .1
 .2
 .3
.4

نشاط

تغيير كلمة مرور شبكة المشاركة المنزلّية:
متّكن أحد الطاّلب من احلصول على كلمة مرور شبكة املشاركة املنزلّية ولكن ال نريد حالّياً إضافة أعضاء جدد على 

الّشبكة. فّكر واحبث عن طريقة ملنع هذا الطّالب من االنضمام إىل شبكة املشاركة املنزلّية؟ 

بعد تنفيذ النشاط خّلص ما تعّلمت بعبارات خمتصرة يف اجلدول اآليت:
تغيري كلمة املرور لشبكة املشاركة املنزلّية:

من يستطيع ذلك
ملاذا نقوم بذلك؟

أين يتم ذلك؟
ماذا بعد ذلك؟

نشاط
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الّتقويم

1( اخرِت اإلجابَة الّصحيحة فيما يأيت:
• يف شبكة املشاركة املنزلّية ميكننا مشاركة املكتبات اآلتية

ب. الّصور والفيديو   أ. املستندات    
جـ. الطّابعة             د. كل ما سبق

• يستطيع االنضمام لشبكة املشاركة املنزلّية: 
أ. أّي مستخدم على الّشبكة احملّلّية                        ب. أّي مستخدم ميلك كلمة املرور  

جـ. أّي مستخدم على الّشبكة احملّلّية وميلك كلمة املرور.        د. أّي مستخدم على اإلنرتنت.
2( ضْع عالمة صح أمام العبارة الّصحيحة وعالمة غلط أمام العبارة املغلوط فيها فيما يأيت:

• يستطيع أي عضو يف جمموعة املشاركة املنزلّية تغيري كلمة املرور.
• ميكن الوصول إىل ملّفات العضو الذي خيرج من شبكة املشاركة املنزلّية.

نشاط

الخروج من شبكة مشاركة منزلّية:
يرغــب أحــد الطــاّلب اخلــروج مــن شــبكة املشــاركة املنزليّــة، احبــث عــن كيفيّــة اخلــروج مــن 

شــبكة املشــاركة املنزليّــة، مثَّ:
ــة وكيــف يتــّم  اكتــب علــى ورقــة مســتقّلة مــا اهلــدف مــن اخلــروج مــن شــبكة املشــاركة املنزلّي

ذلــك؟
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 ظهرت الّشبكات احلاسوبية على اختالف أنواعها وأشكاهلا هلدف أساسّي هو مشاركة املصادر والّتجهيزات على تلك 
الّشبكة فمثاًل بات باإلمكان االكتفاء بطابعة واحدة يف خمرب احلاسوب بداًل من توصيل طابعة بكلِّ جهاز، وميكن نسخ 
ملفٍّ ما على مجيع األجهزة دون احلاجة الستخدام وسائط ختزين نّقالة، ولكن كيف ميكننا الوصول إىل املصادر املشرتكة؟ 
هل باإلمكان حتديد ما ميكن مشاركته ومع َمن؟ كيف ميكن منع اآلخرين من العبث بامللّفات املشارك هبا؟ وكيف باإلمكان 

حتويل طابعة حمّلّية إىل طابعة شبكة... دعونا نكتشف ذلك يف درسنا هذا.

الوصول إلى مكتبات وملّفات ُمشَتركة على شبكة المشاركة المنزلّية
كيـف يسـتطيع أحـد أعضـاء الّشـبكة الوصـول إىل ملّفـات مشـرتك آخـر علـى 

هذه الّشـبكة؟

الّتشـغيل والّشـابكة، امـأل خارطـة  بتعليمـات نظـام  اكتشـف ذلـك مسـتعيناً 
املفاهيـم اآلتيـة للوصـول إىل املسـتندات للمسـتخدم الثّالـث مثَّ نّفـذ تطبيقـاً 

عمليّـاً علـى ذلـك.

نشاط

الّشبكات -2-

مستكشف ويندوز

املستخدم الثّالثاملستخدم األول
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منح أذونات الوصول للملّفات والمكتبات المشارك بها  
شــبكة  علــى  مــع أصدقائــك  ترغــب يف مشــاركتها  ملّفــات  لديــك  ليكــن 
املشــاركة املنزليّــة لكــن ال تريــد الســماح هلــم حبذفهــا أو التعديــل عليهــا، فمــا 

هــي الطّريقــة األمثــل لتنفيــذ ذلــك؟
ومــا فائــدة األذونــات املبينــة يف الّصــورة اآلتيــة؟ وكيــف ميكــن منــح هــذه 

األذونــات؟
احبث يف تعليمات نظام الّتشغيل أو الّشابكة لإلجابة على ذلك، مثَّ امأل اجلدول اآليت:

بعد ذلك قم مبنح أحد امللّفات يف حاسوبك صالحيات قراءة وكتابة.

الهدف من ذلكالشرحنوع اإلذن

ال أحد
قراءة

قراءة وكتابة

نشاط

حجب مكتبة عن مجموعة المشاركة المنزلّية:
وجدنا يف الّدرس الّســابق بأنَّ أحد املســتخدمني رغب مبنع بقّية املســتخِدمني من مشــاهدة صوره املوجودة على جهازه فقام باخلروج 

من شــبكة املشــاركة املنزلّية.

كيف نستطيع مساعدة هذا املستخدم على حجب مكتبة الّصور لديه دون اخلروج من شبكة املشاركة املنزلّية؟

اخلطوات اّليت مرْرَت هبا حلجب مكتبة الّصور هي:

 .1

 .2

 .3

نّفْذ ذلك على مكتبِة املستندات.

نشاط
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مشاركة طابعة على شبكة المشاركة المنزلّية واستخدامها:

طلب مدّرس الـ ICT من أحد الطاّلب يف خمرب احلاسوب أن يقوم بطباعة صورة ما من حاسوبه بواسطة الطّابعة الوحيدة 
املوجودة يف خمرب احلاسوب وهي موصولة إىل جهاز املدرِّس.                  

احبــث يف مصــادر الّتعلــم والّشــابكة ملســاعدة هــذا الطّالــب يف تنفيــذ مــا طلبــه املــدّرس، مثَّ اخــرت أيّــاً ممّــا يــأيت هــو التسلســل 
الّصحيــح لطباعــة ملــّف بواســطة طابعــة شــبكة املشــاركة املنزليّــة

إعــدادات شــبكة املشــاركة املنزليّــة  نفّعــل خيــار الطابعــة  نفتــح امللــّف الــذي نريــد طباعتــه  نفتــح قائمــة ملــّف 	 
مثَّ طباعــة  حنــّدد طابعــة املشــاركة املنزليّــة الّــيت تظهــر يف قائمــة الطابعــات  طباعــة.

نفّعــل خيــار الطّابعــة  نفتــح امللــّف الــذي نريــد طباعتــه  إعــدادات شــبكة املشــاركة املنزلّيــة نفتــح قائمــة ملــّف 	 
مثَّ طباعــة  حنــدد طابعــة املشــاركة املنزلّيــة الّــيت تظهــر يف قائمــة الطّابعــات  طباعــة.

إعــدادات شــبكة املشــاركة املنزليّــة  نفّعــل خيــار الطابعــة  نفتــح امللــّف الــذي نريــد طباعتــه  نفتــح قائمــة ملــّف 	 
ــة  ــة اّلــيت تظهــر يف قائمــة الطابعــات  مــن إعــدادات شــبكة املشــاركة املنزلّي مثَّ طباعــة  حنــدد طابعــة املشــاركة املنزلّي

طباعــة.
طّبق ذلك من خالل طباعة صفحة ما على طابعة الّشبكة.

نشاط
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أواًل: اخرت اإلجابة الّصحيحة مما يأيت:
1- للوصول إىل ملّفات املستندات ملستخدم ما على شبكة املشاركة املنزلّية ننّفذ ما يأيت:

o   ننقر على حساب املستخدم املطلوب  نفتح نافذة جهاز الكمبيوتر ننقر على جمموعة املشاركة املنزلّية
نفتح جملد الّصور  نفتح امللّف املطلوب.

o   ننقر على جمموعة املشاركة املنزلّية ننقر على حساب املستخدم املطلوب  نفتح نافذة جهاز الكمبيوتر
نفتح جملد املستندات  نفتح امللّف املطلوب.

o   ننقر على جمموعة املشاركة املنزلّية ننقر على حساب املستخدم املطلوب  نفتح نافذة جهاز الكمبيوتر
نفتح جملد الفيديو  نفتح امللّف املطلوب.

2- إذا مل تستطْع الّتعديل على ملّف ما، من جهاز أحد مستخدمّي الّشبكة بعد فتحه يكون اإلذن املمنوح هلذا امللّف 
هو:

o1 قراءة
o1قراءة وكتابة
o1ال أحد

3- لدينا طابعة موصولة إىل حاسوب يف وضع اإلسبات على شبكة مشاركة منزلّية أيّاً مّمن يأيت يستطيع الطّباعة 
بواسطتها:
o1مجيع املستخدمني على شبكة املشاركة املنزلّية
o1فقط مستخدم اجلهاز الذي ُوِصَلت الطّابعة عليه
o1ال أحد

ثانياً: أيّاً من املكتبات املبيّنة يف الّصورة اآلتية غري مشاَرك به على شبكة املشاركة املنزلّية

الّتقويم
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ميكـن  والّـيت  واالّتصـاالت،  الّتقانـة  جمـال  يف  الكبـري  الّتقـين  الّتطـور  أفرزهـا  الّـيت  اهلاّمـة  اخلدمـات  مـن  الّشـابكة  أصبحـت 
اخلدمـات  أن  كمـا  وتعّلمـه.  ذاتـه  تطويـر  يف  املتعلّـم  حيتاجهـا  الّـيت  املعلومـات  عـن  البحـث  عمليّـات  يف  اسـتخدامها 
اهلاتـف  عـرب  عليهـا  احلصـول  ميكـن  والـيت   )2G - 3G( اإلنرتنـت  احملمـول كخدمـة  اهلاتـف  شـركات  تقدمهـا  الّـيت 
سـهولة. أكثـر  األمـور  جعـل  اخلدمـة  هـذه  فيـه  تتوفّـر  مـكاٍن  أّي  ومـن  خاّصـة  مـودم  أجهـزة  باسـتخدام  أو  احملمـول 

ولكن كيف ميكن أن أشارك أصدقائي يف خدمة اإلنرتنت من جهازي احملمول؟ 

ما الوسيلة ملشاركة اإلنرتنت مع  صديق هاتفه احملمول أو جهاز احلاسوب لديه ال حيوي سوى خدمة البلوتوث؟

دعونا نتعّرف ذلك.

 إعداد شبكة السلكّية عبر نقطة اّتصال Wi-Fi نقالة 

عن  احبث  ذلك  بعد  إليه،  تشري  ما  وّضح  مثَّ  اجملاورة  الّصورة  يف  الّنظر  أنعـِْم 

بإنشاء  قم  مثَّ  احملمول،  هاتفك  على  نقالة  وصول  نقطة  إنشاء  كيفّية 

العمل: خطوات  واكتب   )mydevice( باسم  نقالة  وصول  نقطة 

 .1

 .2

 .3

.4

نشاط

الّشبكات -3-
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االّتصال بشبكة نقطة اّتصال محمولة لمشاركة اإلنترنت:
ليتمّكــن  اآلتيــة بشــكٍل صحيــح  رتّــب اخلطــوات   ،)mydevice( باســم نّقالــة  اّتصــال  نقطــة  بإنشــاء  الّســابق  بالنشــاط  قمــَت 

نّفــذوا ذلــك. مــن االّتصــال جبهــازك واســتخدام اإلنرتنــت عــرب هاتفــك احملمــول، مثَّ  أصدقائــك 

1 	mydevice االّتصال بشبكة

1 إدخال كلمة املرور بعد تزويدهم هبا	

1 	mydevice البحث عن شبكة

1 	Wi-Fi تشغيل شبكة الـ

إعداد شبكة السلكّية عبر Bluetooth لمشاركة إنترنت الهاتف المحمول.

صديقــك لديــه جهــاز حاســوب مكتــيب يف املنــزل، ويريــد اســتخدام اإلنرتنــت علــى هــذا 
احلاســوب علمــاً بــأنَّ هــذا الّصديــق ليــس لديــه خدمــة إنرتنــت يف املنــزل ســوى علــى جهــاز 

اهلاتــف احملمــول لوالــده. 

احبــث كيــف تســتطيع مســاعدة صديقــك ليســتخدم اإلنرتنــت مســتفيداً مــن جهــاز اهلاتــف 
احملمــول لوالــده.

ماذا حيتاج

كيف يّتصل جبهاز والده

أين جند جهاز اهلاتف احملمول يف احلاسوب

ما اخلطوة الّتالية

بطريقٍة مشاهبٍة ملا سبق قْم مبشاركة اإلنرتنت عرب البلوتوث بني جهازّي هاتف حممول.

نشاط

نشاط
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نقل الملّفات عبر) Wi-Fi مباشر(:

ميكــن نقــل امللّفــات بــني جهــازي هاتــف حممــول عــن طريــق البلوتــوث ولكــن هــذه الطّريقــة غــري فعــّـالة مــن أجــل امللّفــات ذات األحجــام 

الكبرية.

ذات  امللّفــات  نقــل  خالهلــا  مــن  ميكــن  طريقــة  لتجــد  الّشــابكة  يف  احبــث 
خارجيّــة. تطبيقــات  أيّــة  اســتخدام  دون  الكبــرية  األحجــام 

نفِّذ ذلك بني جهازّي هاتف حممول مثَّ اكتْب خطوات العمل:

 .1

 .2

.3

1 	

1 ضــِع  العبــارات اآلتيــة بشــكل مناســب لتحصــل علــى مجــل عموديــة وأفقيــة صحيحــة علمــاً أنــه ميكــن وضــع 	
أكثــر مــن عبــارة يف نفــس اخلليــة:

1 امأل الفراغات بالكلمات املناسبة	

تقنّية................. تستخدم لنقل امللّفات.............. احلجم بني جهازي هاتف حممول وهي أسرع بكثري من نقل 

امللّفات عن طريق.............

نشاط

نوع اتّصال اإلنرتنتWi-Fiكلمة مرور

3G - 2Gبلوتوثنوع التوصيل

املصادقاتنقطة وصول نقالةاقرتان

الّتقويم
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كيف استطعت إجراء اّتصال هاتفي بني جهازّي خليوّي؟

لو أردنا إجياد حلٍّ مماثل إلجراء اّتصال بني أي جهازين على شبكة اإلنرتنت

.B ان يّتصل باحلاسوب  A كيف ميكن للحاسوب

نشاط

الّشبكات -4-

كيف أستطيع الّتمييز بني األجهزة على الّشبكة ؟	1
هل ميكن جلهازين على الّشبكة أن ميتلكا العنوان نفسه؟	1
هل ميكن جلهاز مّتصل على الّشبكة أن يكون بال عنوان ؟	1
كم جزءاً حيوي عنوان اجلهاز على الّشبكة؟	1
1	IP استنتْج تعريف العنوان املنطقّي

تعّلم

 IP address جيــب أن يكــون لــكلِّ جهــاز عنــوان وحيــد علــى الّشــبكة، يطلــق علــى هــذا العنــوان مصطلــح العنــوان املنطقــّي
وهــو مكــّون مــن 4 بايــت.
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نشاط

انظر أىل ارقام اهلواتف اآلتية:      	1
 0114*********   ، 0312********  ،

016*******
ألي حمافظة ينتمي كل منها؟ كيف عرفت ذلك؟

تأمل الّشكل اآليت:
حاول بالطّريقة نفسها تقسيم عنوان اجلهاز )جزء 	1

للجهاز وجزء للشبكة(

تعّلم

يقسم العنوان املنطقي إىل جزأين: 
  - عنوان شبكة.

  – عنوان اجلهاز على الّشبكة.
:IP من اجلدول اآليت استنتج فئات عناوين

Class A NetWork

NetWork NetWork

NetWork NetWork NetWork

Host Host

Host

Host

Host

Host

Class B

Class C

w X Y Z

)host ID( وجزء للحاسوب )net ID( ضْع العناوين يف اجلدول حسب الفئة وقّسم كل عنوان اىل جزء للشبكة
 200.1.1.1-100.2.50.1 - 25.1.1.1 - 172.66.1.1-88.5.5.5 -192.168.1.1 

Class W Net ID Host ID
A 1 - 126
B 128 - 191
C 192 - 233
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نشاط

االّتصال بسطح مكتب بعيد

طلـب أحـد أصدقائـك املسـاعدة يف مشـكلة برجميّـة يف جهـاز احلاسـوب لديـه، 

كيـف ميكـن أن تسـاعد زميلـك يف حـل مشـكلته دون االنتقـال إىل مـكان وجـود  

احلاسـوب؟ 

مستعيناً مبصادر الّتعلم والّشابكة احبث عن طريقة تساعد هبا زميلك.

احملّليّـة  الّشـبكة  علـى  آخـر  جهـاز  إىل  للدخـول  نفذهتـا  الّـيت  اخلطـوات  اكتـب 

بـه والتحكـم 

 .1

 .2

.3

نشاط

مشاركة األقراص عبر االّتصال عن بعد:

أثناء االّتصال بسطح مكتب بعيد قد حتتاج إىل استخدام حمتويات القرص 

احملّلّي C على حاسوبك، أو استخدام وسيط ختزين قابل للّنقل )فالشه(.

احبث يف تعليمات نظام الّتشغيل وعرب الّشابكة يف كيفّية تنفيذ ذلك.

طّبق اخلطوات اّليت حصلت عليها مثَّ اكتب شرحاً توّضح ما قمت به.

نشاط

إعداد راوتر ADSL باستخدام معالج إعداد راوتر

قام والدك باالشرتاك خبدمة اإلنرتنت ADSL وأحضر معه جهاز راوتر وورقة إعدادات 

من شركة االّتصاالت وطلب إليك القيام بإعداد جهاز الرّاوتر ليصبح جاهزاً لالّتصال 

باإلنرتنت.
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أحبث عرب الّشابكة يف كيفّية برجمة جهاز الرّاوتر باستخدام معاجل اإلعداد.مثَّ صل القيم اآلتية مع مدلوالهتا.

القيماملدلول
User name8

PasswordPPPoE

VCI123456
Connection typexxxxxxx@tarassul.sy

VPIWI-FI name

SSID35

الّتقويم

أواًل:  ضْع عالمة صح أمام العبارة الّصحيحة وعالمة غلط أمام العبارة املغلوط فيها مصّححاً الغلط

1-  يف عنوان الـ IP من الفئة الثّالثة )C( يكون معرف الّشبكة )network ID(  مكون من عددان يفصل بينهما نقطة.

)host ID( لشبكة حاسوبّية هو معّرف املضيف IP 2- القسم الذي يتغرّي يف عنوان الـ

3-  أثناء جلسة االّتصال بسطح مكتب بعيد ميكن ملستخدم اجلهاز البعيد مشاهدة ما يقوم به املّتصل.

4- يف جلسة االّتصال بسطح مكتب بعيد ميكن مشاركة فقط القرص احملّلي C أو وحدة ختزين قابلة للّنقل.

ثانياً:  أّي من اآليت ال يعّد ضبط قيمته أساسّياً أثناء إعداد الراوتر

VPI .ب     user name .أ

password .د     SSID .جـ



يتوقَّع من المتعّلم في نهاية الوحدة الّدرسّية أن:

- يحّدد مفهوم الّتجارة اإللكترونّية

-  يبّين مفهوم بطاقة االئتمان

- يتعرَّف اعتبارات األمان: 

- يتعرَّف الّتشفير.

- يحمي نفسه من االحتيال.

- يتعرَّف مفهوم الّشهادة الرقمّية.

- يبّين مصطلح جدار الّنار.

1-https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkU0pON3ZRSFd4alU

)1(
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أنعـِْم الّنظر يف الّصورتني اآلتيتني مثَّ أجْب:

1 - حّلل مكّونات صورة املوقع األول واستنتج وظيفته.

2 - حّلل مكّونات صورة املوقع الثّاين واستنتج وظيفته.

نشاط

• تصّفح أحد مواقع الّتجارة اإللكرتونّية )استعن مبصادر الّتعلم إن احتجت(، استكشف )حمتوياته، طريقة تصميمه،... ( 

قارن الّنتائج مع زمالئك.

• يف جمموعات منفصلة، قم بالّتعاون مع زمالئك باختيار أحد مواقع اإلعالنات اإللكرتونّية )استعن مبصادر الّتعلم إن 

احتجت(، قّدموا ملّخصاَ حول ) خدماته املقدَّمة، انتشاره،...(.

الّتجارة اإللكترونّية -1-
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كيف يُدفع سعر هذا املنتج ؟ ما حمتوى الّصورة؟•   •

نشاط

تصّفح أحد املواقع الّتجاريّة، حاول أن تشرتي إحدى املنتجات.  o
استزد من الّشابكة حول بعض أنواع بطاقات الّدفع اإللكرتويّن.  o

.debit card و، credit card قارن بني البطاقات  o

نشاط

أنعـِْم الّنظر يف الّصورتني اآلتيتني مثَّ أجب:

تعّلمت

واخلدمات  املنتجات  وشراء  بيع  أجل  من  اجملال  تفتح  اإللكرتونّية  الّتجارة  أن   
واملعلومات عرب اإلنرتنت، ويعّد الّتسويق اإللكرتويّن جزءاً من الّتجارة اإللكرتونّية.



سة
ام

لخ
ة ا

حد
لو

ا

76

استبيان:

ممتازةجّيدةمقبولة
موقع الّتجارة اإللكرتويّن

موقع اإلعالن اإللكرتويّن

بطاقات االئتمان

بعـد تقييمـك لنفسـك: انطلـق مـن إحساسـك باملسـؤولّية إىل مراجعـة املعلومـات الّـيت مل تصـل فيهـا اىل الّسـويّة 
العلميّـة الّـيت  تطمـح إليهـا.

امأل االستبيان اآليت وفقاً لدرجة استيعابك ملعلومات الّدرس.

موقع اإلعالنات الّتجارية اإللكرتونّية يُقّدم إعالنات وتتّم عملّية شراء وبيع املنَتج بطريقة تقليديّة.

 يعترب موقع amazon من أشهر مواقع اإلعالنات اإللكرتونّية.

يسّدد العميل قيمة مشرتياته مبوجب Credit Card من حسابه اجلاري.

Debit Card ختّول حاملها احلصول على بضائع أو خدمات بالدَّين.

ضْع إشارة صح أمام العبارة الّصحيحة وصحِّح العبارة املغلوط فيها:

الّتقويم

صّمم إعالناً جتاريّاً إلكرتونّياً بسيطاً على برنامج من اختيارك، لعرض املنتجات اّليت  ترغب بتسويقها

نشاط ال صفّي
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• ختّيل أّنك تريد شراء منتج من اإلنرتنت.
- ما املنتج الذي تريد شراءه؟

- ما الذي جذبك هلذا املنتج؟
- كيف سيصلك املنتج بعد شرائه؟

 	 e-commerce site استنتج العناصر الاّلزمة لبناء موقع جتارة إلكرتويّن
استنتج بعض مزايا وعيوب الّتجارة اإللكرتونّية.	 

أنعـِْم الّنظر يف الّصورة اآلتية مثَّ أجْب:

- من يتعامل بالّتجارة اإللكرتونّية؟
انطالقاً من كون:

B: Business   )شركة(،                C: Consumer )أفراد، زبائن(،                 To :2 )إىل(
- فّسر ماهية األنواع املوجودة يف الّصورة:

B2C                 B2B               C2C               C2B 

الّتجارة اإللكترونّية 2
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1- حّلل املعطيات اآلتية، مثَّ ضْع كاّلً منها يف مكاهنا الّصحيح يف اجلدول:
استخدام اإلنرتنت لدخول موقع حجز تذكرة سفر. 	 
تعامالت شركات الّسيارات مع وكالئها.	 
حتميلك منتج خاّص بك إىل موقع جتارة إلكرتويّن، لعرضه من أجل بيعه.	 

 .
B2CB2BC2C

2- احبث يف الّشابكة عن أنواع أخرى لتعامل الّتجارة اإللكرتونّية  

تعّلمت

 إن أنواع الّتجارة اإللكرتونّية حسب أطراف الّتعامل: شركات إىل أفراد، شركات إىل شركات، أفراد إىل أفراد.

• يف الّتجارة : 
- أّي سلعة: إّما أن تكون ملموسة أو رقمّية.
- أّي وكيل: إّما أن يكون ملموس أو رقمّي. 

- أّي عملّية: إّما أن تكون ملموسة أو رقمّية. 
لذا مّت تقسيمها حسب العالقة بني العناصر الّسابقة.

1 حاوْل أن تستنتج أنواعاً أخرى للّتجارة اإللكرتونّية؟	

نشاط
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أنـواع الّتجـارة حسـب اسـتخدام اإلنرتنـت وكيـل رقمـي + سـلعة رقميـة + عمليـة رقميـة  جتـارة 
إلكرتونيّـة حبتـة. أحـد العوامـل الثالثـة رقميـة + الباقـي ملموسـة  الّتجـارة اإللكرتونيّـة اجلزئيـة.

اخـرْت أحـد مواقـع أنـواع الّتجـارة اإللكرتونيّـة املوجـودة يف الّصـورة الّسـابقة، قـّدم حبثـاً حولـه أمـام زمالئـك للتمييـز فيمـا بينهـا 
مـن حيـث نطـاق الّتعامـل.

تعّلمت

العوملة كلمة نسمعها كثرياً، قّدم ملّخصاً عن عالقة العوملة بالّتجارة اإللكرتونّية مستعيناً بالّشابكة.

إثراء

نشاط ال صفّي

نشاط

حّلل املعطيات يف اجلدول اآليت مثَّ اخرت نوَع الّتجارة املناسب حسب العالقة بينها:

جتارة إلكرتونّية حبتةجتارة إلكرتونّية جزئّيهمثال

شراء كتاٍب ورقٍي من موقع أمازون

شراء كتٍب إلكرتونّية عن طريق الّشبكة
استخدام مواقع برامج تعليمّية وحتميلها على أجهزة احلاسوب

شراء برجمّيات تعليمّية واستالمها عرب الربيد اإللكرتويّن
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ا- اخرت اإلجابة الّصحيحة:

ebay يعترب موقعB2C                C2C                  B2B
تقليدية                إلكرتونّية حبتة           إلكرتونّية جزئيةشراء برامج من اإلنرتنت يعترب جتارة

تعامل شركات إنتاج األجهزة الكهربائّية 
مع وكالئها

B2C                C2C                  B2B

B2C                C2C                  B2Bدفع فواتري اهلاتف

شراء جمالت علمية إلكرتونّية عن طريق 
اإلنرتنت

جتارة تقليدية          إلكرتونّية حبتة          إلكرتونّية جزئية

 2- ضْع إشارة صح أمام العبارة الّصحيحة وصحح العبارة املغلوط فيها:

حجز الفنادق يعترب ضمن نطاق تعامالت شركات وأفراد

من فوائد املوقع التجاري وجود قانون حيمي العمليات املالية املتبادلة
يعترب شراء برجميات من موقع أمازون جتارة إلكرتونّية جزئية

استبيان:

امأل االستبيان اآليت وفقاً لدرجة استيعابك للمعلومات

ممتازةجيدةمقبولة
متطّلبات بناء موقع جتارة إلكرتونّية

فوائد وعيوب الّتجارة اإللكرتونّية

أنواع الّتجارة اإللكرتونّية من حيث أطراف الّتعامل.

أنواع الّتجارة اإللكرتونّية من حيث استخدام اإلنرتنت

بعد تقييمك لنفسك: انطلق من إحساسك باملسؤولّية إىل مراجعة املعلومات اّليت  مل تصل فيها اىل الّسوية 
العلمّية اّليت تطمح إليها.

الّتقويم
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 ماذا لو؟
- أنت تستخدم الّشابكة ظهرت نافذة برسالة تشري اىل اكتشاف فريوس يف جهازك وعليك حتميل برنامج ما. 

- أنت تستخدم الّشابكة ظهرت نافذة بأنَّه متَّ اختيارك بالقرعة العشوائية يف مسابقة مببلغ مايل كبري ولكن بعد دفع رسوم أو 

ضرائب.

- وصلتك رسالة إلكرتونّية من شخص يّدعي أنه من البنك الذي تتعامل معه، يطالبك فيها مبعلومات حول حسابك البنكي 

أو بطاقة االئتمان حبجة التأكد من أرقامها.

- اخترب زمالءك بقراءة عبارة طّبقَت عليها تشفري بطريقة من اختيارك، دعهم يستكشفوا اخلوارزمّية اّليت  اتّبعتها.
- قدِّم حبثاً أمام زمالئك حول اجلرمية اإللكرتونّية والقانون الذي صدر حوله يف سوريّة مستعيناً بالّشابكة.

  أن أمحـي نفسـي مـن االحتيـاالت الّـيت  ميكـن التعـرُّض هلـا عنـد تصفُّـح اإلنرتنـت
 )النوافذ املنبثقة والّرسائل( وعدم السماح ملواقع web بطلب معرفة موقعي اجلغرايّف.

تعّلمت

 احبث عرب الّشابكة عن تاريخ الّتشفري، قارْن نتائج حبثك مع زمالئك.

إثراء

عالَم يدلُّ https املوجود يف شريط العنوان.  •

قْم حبماية حاسوبك بتقييد بعض املواقع الغري مرغوب هبا.  -
ألِغ تفعيل اإلكمال التلقائي لكلٍّ من كلمة املرور واسم املستخم حلماية حسابك البنكّي  -

نشاط

نشاط ال صفّي
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ضْع صح أمام العبارة الّصحيحة وصّحح املغلوط فيها:

 استبيان:

ممتازةجيدةمقبولة
الّتشفري

احلماية من االحتيال

بعد تقييمك لنفسك: انطلق من إحساسك باملسؤولّية إىل مراجعة املعلومات 
اّليت  مل تصل فيها اىل السويّة العلمّية اّليت  تطمح إليها.

بروتوكول http للتعامل مع إنرتنت أكثر أماناً.

خوارزمّية القيصرتستخدم نفس املفتاح للتشفري وفّك الّتشفري.

Caesar Cipher يبّدل كّل حرف باحلرف الثّاين الذي يليه.

تفيد خاصّية اإلكمال التلقائّي يف محاية احلساب.

امأل االستبيان اآليت وفقاً لدرجة استيعابك ملعلومات الدرس.

الّتقويم
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ما النافذة املفتوحة يف الّصورة اآلتية؟

ما حمتويات النافذة اآلتية؟

ما حمتويات الّشهادة يف الّصورة اآلتية؟

اعتبارات األمان -2-
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نشاط

تعّلمت

شبكة محلية
شبكة واسعة

جدار نار

• ادخل إىل إعدادات متصفح chrome وحدد أمر الّشهادة الرقمية.
• ادخل إىل خصائص اإلنرتنت الستكشاف حمتويات الّشهادة الرقمية.
• يستخدم التوقيع الرقمي عملية الّتشفري وضح ذلك مستعيناً بالّشابكة.

 تعّلمت أنَّ الّشهادَة الّرقمّية: هي وثيقة رقمّية حتتوي على جمموعة من املعلومات اّليت  تقود إىل الّتحّقق 
من هويّة الّشخص أو املنّظمة أو املوقع اإللكرتويّن و تشّفر املعلومات.

• ماذا ميّثل كّل من جانيب جدار الّنار؟
• ما وظيفة هذا اجلدار؟

- بعد تصّفح اإلنرتنت، شعرت بتغيريات غريبة يف أداء اجلهاز. قّدم حاّلً مناسباً لذلك.
.control panel استكشف إعدادات جدار الّنار يف لوحة حتّكم حاسوبك -

- قم حبجب املواقع اّليت  تسيء لبلدك.

أنعـِْم الّنظر يف الّصورة اآلتية مثَّ أجْب:

نشاط

أّن جدار الّنار هو نظاٌم يوفِّر محايًة للّشبكة

 احبث يف الّشابكة حول برامج تعمل عمل اجلدار الّناري حلماية احلاسوب، ناقش األمرمع الّزمالء.

إثراء

تعّلمت
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- قدم حبثاً مستعيناً بالّشابكة حول أنواٍع أخرى للجدار الّنارّي.
- قدم حبثاً أمام زمالئك حول قانون التوقيع الرقمي الذي صدر يف سوريّة مستعيناً بالّشابكة.

ضْع صح أمام العبارة الّصحيحة وصّحح املغلوط فيها:

يستطيع مالك الّشهادة الرقمّية الوصول إىل معلومات وخدمات حمّددة عرب اإلنرتنت

حيمي اجلدار الّنارّي احلاسوب من الفريوسات ضمن الّشبكة

بوجود اجلدار الّنارّي تتخّلص من كاّفة املخاطر اّليت  هتّدد احلاسوب

من حمتويات الّشهادة الّرقمية تاريخ اإلصدار وانتهاء الّصالحّية

 استبيان:

ممتازةجّيدةمقبولة
الّشهادة الّرقمّية

جدار الّنار
بعد تقييمك لنفسك: انطلق من إحساسك باملسؤولّية إىل مراجعة املعلومات اّليت مل تصل فيها اىل الّسوية 

العلمّية اّليت  تطمح إليها.

امأل االستبيان اآليت وفقاً لدرجة استيعابك ملعلومات الدرس.

نشاط ال صفّي

الّتقويم
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تقويم الوحدة

أواًل: ضْع صح أمام العبارة الّصحيحة وغلط أمام العبارة املغلوط فيها:
تتّم عملّية الّشراء والبيع يف موقع اإلعالن الّتجاري بطريقة تقليديّة.

أسعار منتجات الّتجارة اإللكرتونّية أخفض من أسعار منتجات املتاجر الّتقليديّة.

مصاريف إعداد وصيانة مواقع الّتجارة اإللكرتونّية أكرب من بناء أو صيانة شركة جتاريّة.

تكتسب مواقع الّتجارة اإللكرتونّية ثقة كبرية من القوانني والّرقابة اّليت  ختضع هلا.

ميكنك الّسحب من بطاقة debit card حسب األموال املوجودة يف حسابك. 
ميكنك الّسحب من بطاقة credit card َكَدين إن انتهى احلساب املوجود.

يستخدم يف الّتشفري ثنائي االجّتاه مفتاحني. 
ُيستخدم بروتوكول http لالّتصال اآلمن عند تصّفح املواقع. 
تُعّد بعض النوافذ املنبثقة برسائل غريبة من أساليب االحتيال.

يعمل جدار الّنار على احلماية من املخاطر داخل الّشبكة نفسها.

حيظر جدار الّنار امللّفات اّليت  حتتوي على شيفرة حصان طروادة.
ثانياً: ضِع العبارات اآلتية ضمن نطاق تعاملها الّصحيح يف اجلدول:

حجزغرفة يف فندق.  o
حجز تذكرة سفر إلكرتونّياً.  o

مواقع املزادات على شبكة اإلنرتنت.  o
شركة إنتاج الّسيارات مع وكالئها.  o

بيع شركة dell أجهزهتا للّشركات.  o
موقع أمازون.  o

مواقع الّتوظيف.  o
ثالثاً: صّنف املعطيات اآلتية وفق قسمها الّصحيح يف اجلدول:

o حتميل برنامج إلكرتويّن من اإلنرتنت.
o شراء كتاب ورقّي من اإلنرتنت.

o شراء جمّلة إلكرتونّية من اإلنرتنت.

مشروع الوحدة

صمـّم على الورق موقعاً للتجارة اإللكترونّية مبيناً: المنتجات الّتي  اخترتها، أسلوب عرضها، أسعارها، سبل الدفع، وماهية الخدمات المقّدمة.

جتارة إلكرتونّية جزئّيةجتارة إلكرتونّية حبتة

B2CB2BC2CC2B
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معناهاملصطلح

الوحدة األوىل: قواعد البيانات
databaseقاعدة معطيات

Foreign Keyمفتاح أجنيب

Formالنموذج

Many To Manyمتعدد إىل متعدد

One To Manyواحد إىل متعدد

One To Oneواحد إىل واحد

Primary Keyمفتاح أساسي

Queryاستعالم

Recordسجل

Relational Databaseقاعدة معطيات عالقاتّية

Tableجدول

الوحدة الثّانية: اخلوارزمّيات

Algorithmاخلوارزمّية

Constantثابت

Functionالّتابع

Languageلغة

Programبرنامج

Recursiveالعودية
 The Simple
 Conditional
Instruction

الّتعليمة الّشرطّية البسيطة

Typeنوع

Valueقيمة

Variableمتحول
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واجهات املستخدم الرسومّية
button1_Clickحدث الّضغط على الّزّر

Check Boxمربَّع االختيار
   Checkedاختيار
ComboBoxمربَّع سرد وحترير

formواجهة
  item عنصر

Lableنّص

List Box القائمة

MessageBox الّرسائل

propertiesخصائص

RadioButtonمربَّع الرّاديو

text Boxمربَّع الّتحرير

toolboxقائمة األدوات

Uncheckedعدم االختيار

الوحدة الثّالثة: األجهزة اخلليويّة

APK. ) Android (املستخدم يف نظام الّتشغيل ) التنسيق اخلاّص بامللّفات ) الالحقة

 App StoreAppleمنصة توزيع رقمية مت تطويرها جلهازى آي فون وآي بود تاتش ومؤخراً آي باد صنعته ومتلكه شركة

Cloud storage
منوذج للّتخزين على شبكة اإلنرتنت حيث يتم ختزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة، بدال من أن استضافتها 

على خادم حمدد.
  Google Play.منصة توزيع رقمية على شبكة اإلنرتنت ملنتجات جوجل

  IPadجهاز لوحي ُصمم ويسوِّق من قبل شركة أبل . وتدعم شاشته الّلمس املتعدد ويقوم بتشغيل عدة أنواع من الوسائط

   IPod touch. مشغِّل وسائط حممول، ومساعد رقمي شخصي، وجهاز واي فاي متنقل تصممه وتسوقه شركة أبل
 Open Handset

Alliance
جتمع أربعة ومثانون شركة اّتصاالت ومصنعي املعدات والربجمّيات امللتزمة بتطوير املعايري املفتوحة للهواتف 

Smart boardالّسبورة الذّكّية نوع من الّلوحات أو الّسبورات البيضاء احلّساسة الّتفاعلية اّليت  يتّم الّتعامل معها بالّلمس

Snapdragon.معاجل متطور من انتاج شركة كوالكوم األمريكية

 SQLiteSQL مكتبة بلغة سي عبارة عن حمرك قواعد بيانات
 Windows Phone

 Store
منصة توزيع رقمية  مت تطويرها من قبل مايكروسوفت لويندوز فون  
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الوحدة اخلامسة: الّشبكات

ADSL.أي خط اشرتاك رقمي غري متماثل Asymmetric digital subscriber line

Bluetoothموجات راديوية قصرية تسمح لألجهزة االّتصال مع بعضها البعض

IP addressعنوان بروتوكول االنرتنت ويشري إىل موقع احلاسوب على الّشبكة احلاسوبية

Wi-Fiوتستخدم للتعبري عن الّشبكات الالسلكّية wireless fidelity اختصار للعبارة

الوحدة الّسادسة: استثمار إمكانات وخيارات اإلنرتنت
 Asymmetric
Cryptography

تشفري المتماثل

Cartسّلة املشرتيات
Categoriesفئات

Certification 
Authority )CA(

شهادة صادرة عن سلطة)هيئة(

Departmentأقسام املخزن

e-commerceجتارة إلكرتونّية
Encryptionالّتشفري

Feedbackتقييم الزّبائن للبائع

FireWallجدار الّنار
Fraud protectionمحاية من االحتيال

Free shippingشحن جّماين
Issuedصادر

Paymentالدفع
Priceسعر

Private Keyمفتاح خاص

Public Keyمفتاح عام
Refurbishedمعاد تصنيعه

Sold byمباع بواسطة
Storeمتجر

 Symmetric
Cryptography

تشفري متماثل

TrackNumberتتبع الّشحنة

Usedمستعمل
Validصالحّية
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