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المقدمة

أُلِّــَف كتــاب تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للصــف الثامــن األساســي انطالقــاً مــن املعايــر الوطنيــة ملــادة تقانــة 
املعلومــات، علــى أســاس ترســيخ مفاهيــم التقانــة وعملياهتــا؛ وتفعيــل التفكــر واإلبــداع واالبتــكار؛ وتنميــة التواصــل 

والتعــاون؛ وترســيخ املواطنــة الّرقميــة وبالتــايل يُتوقــع مــن املتعلّــم يف هنايــة دراســته الصــف الثامــن أن:
يكتسب املهارات األساسية يف التعامل مع تقانة املعلومات.  •

.يستخدم التجهيزات احلاسوبية احلديثة بفعالية.  •
يوظف تقانة املعلومات يف تعّلم املفاهيم الدراسية وترسيخها.  •

يعزز لديه حب العمل املنتج ضمن اجلماعة ويف املشاريع التعاونية والتشاركية.  •
يستخدم مهارات التفكر يف عمليات احملاكاة.  •

ينسجم مع النظم والتشكيالت املعرفية وتطبيقاهتا يف حقول العلوم عامة.  •
حيرتم امللكية الفكرية.  •

حيدد نوعية وعمق املعلومات اليت حيتاجها.  •
يتحول إىل ثقافة املشاركة واالبتكار اليت تتضمن أعلى قدر من اإلجيابية.  •

مــن خــالل دراســة بنيــة احلاســوب وأنظمــة العــد والربامــج التطبيقيــة كربامــج حتريــر الصــور والفيديــو، وفنــون التواصــل 
واالتصــال علــى الشــابكة، باإلضافــة إىل لغــة الربجمــة ++C، واجلــداول اإللكرتونيــة ونظــم التشــغيل، مــع مراعــاة 
الفــروق الفرديــة ووضــع أحبــاث إثرائيــة يف هنايــة الكتــاب للمتميزيــن مبتابعــة أحــدث املســتجدات التقنيــة، وزيــادة اخلــربة 
 Google Drive يف تطبيــق أكشــن ســكريبت، وقــد مّت رفــع درس تنصيــب الوينــدوز إىل مصــادر التعلــم يف
وفقــاً للباركــود املرفــق يف الكتــاب لالســتزادة والفائــدة. حيــث ُعــزِّزت كل وحــدة درســية بعــدة أنشــطة منهــا أنشــطة 

إبداعيــة، وقــد اختــرت لذلــك النســخ الســهلة والقابلــة للتنفيــذ.
أمــاًل يف أن حيقــق املنهــاج اهلــدف املرجــو منــه، ويتبــع الزمــالء املدرّســون طرقــاً وإســرتاتيجيات فعالــة للتشــجيع علــى 
التعلــم. حيــث تســعى مناهجنــا املطــورة بــكل األنشــطة لتنميــة اإلبــداع واالعتمــاد علــى جهــد الطالــب وتوليــد اإلبــداع 

لديــه وتشــجيع املبــادرة الذاتيــة، ليكتشــف بنفســه وبإشــراف املــدرس املعلومــات واحلقائــق. 
ونأمل من الزمالء املدرسني موافاتنا باقرتاحاهتم وآرائهم، لإلفادة منها.

واهلل ولي التوفيق.                                                                              
  المؤلفون
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يف الصور السابقة جزء من أجزاء احلاسوب اذكر امسه.• 
هل مجيعها متشاهبة من حيث النوع والشكل؟• 
برأيك خصائصها متشاهبة؟• 

لنستعرض خصائص جهاز الكمبيوتر ونبحث عن مواصفات املعاجل.

Intel(R) core(TM)i5-4210U CPU @1.70GHz 2.40GHz
                1               2     3                               4

امأل الفراغات باألرقام المناسبة:

�������������������� جيل المعالج �������������������� سرعة المعالج

�������������������� فئة المعالج   �������������������� الشركة المصنعة        

وحدة المعالجة المركزية

من أشهر الرشكات املصنعة للمعالجات
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امأل الجدول اآلتي بما يتناسب وخصائص حاسوبك.

الشركة المصنعةفئة المعالججيل المعالجسرعة المعالج

يوجد طرق أخرى لقراءة خصائص المعالج حاول أن تستكشفها:

صنف األعمال حسب: ) إدخال، معاجلة، إخراج (

لدى استخدامك لربنامج اجلداول اإللكرتونية.
1- كتابة أمساء املتسابقني وأرقامهم ) املسافة، الزمن، النتيجة (.

2- تعبئة اخلاليا، تنسيق اخلط، حدود.
3- حساب معدل املسافة اليت يقطعها املتسابق خالل فرتة الزمن.

4- احلصول على ورقة مطبوعة بواسطة الطابعة.

يعــد املعــاجل نــوع مــن أنــواع الــذكاء الصنعــي، وهــو اجلــزء املســؤول عــن إجــراء العمليــات احلســابية واملنطقيــة 
جديــدة. عمليــات  يف  الســتثمارها  أو  لإلخــراج  وجتهيزهــا  املدخلــة  البيانــات  معاجلــة  عنهــا  ينتــج   والــيت 

يعترب املعاجل أسرع وحدات احلاسوب حيث ميكنه تنفيذ مليارات من العمليات يف الثانية الواحدة.

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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اذكر وظائف أخرى للمعالج:

يوجد عدة أنواع للمعالج تبعاً لعدد النواة لنستكشفها من خالل الصور اآلتية:

نوع المعالج تبعاً لنواتهعدد الطرقطرق معالجة البيانات )النواة (

إما ذهاب أو إياب

معالج أحادي النواة

ذهاب              إياب

ذهاب    ذهاب     إياب   إياب

إذا علمت أن املعاجل ال يعمل بكل طاقته، هل ميكننا رفع قدرة املعاجل وحتسينها؟
لنتبع اخلطوات اآلتية: 

Win + R :نضغط مفاتيح

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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تقويم نهائي

1 – ضع  أمام العبارات الصحيحة و  أمام العبارات املغلوطة:

يعد املعاجل مكون برجمي.. 1

املعاجل مسؤول عن التنسيق بني أجزاء احلاسوب.. 2

معاجل ثنائي النوى: طرق معاجلة البيانات ذهاب أو إياب.. 3

تقاس سرعة املعاجل ب غيغا هرتز.. 4

نشاط الصفي

ابحث في وظائف مكونات المعالج.

ناقل العناوين

ناقل املعطيات

الذاكرة

ناقل التحكم

وحدة احلساب واملنطق

وحدة التحكم

وحدة التحكم المركزية

السجالت

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 



الوحدة األولى 13

عندما نفتح عّدة برامج ملاذا يصبح أداء احلاسوب بطيء وأحياناً يتوقف عن العمل؟

لنحّلل الّصورة اآلتية:

برأيك ما سبب بطء عمل احلاسوب؟

أحببــت املشــاركة يف جملــة احلائــط برســم خريطــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية حتــّدد عليهــا األماكــن األثريــة والثــروات 
الباطنيــة. ذهبــت إىل مكتبــة املدرســة واصطحبــت أدواتــك لتنجــز عملــك. الحظــت أن الطاولــة الــيت ستســتخدمها 
صغــرة فاســتعرت املصــور اجلغــرايف وأخــذت البيانــات الالزمــة وأعدتــه مث اســتعرت كتابــاً عــن آثــار ســورية ومجعــت مــا 

يلزمــك مــن بيانــات مث بــدأت العمــل.
حاول أن تقارن بني عملك وما يعمله احلاسوب من عمليات إلجناز عمله وأكمل املخّطط االيت:

المعالج – القرص الصلب – الذاكرة العشوائية

نفتح إدارة المهام

Ctrl + Alt + Delete

ذاكرة الوصول العشوائي
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أجب عن األسئلة اآلتية:
حترر البيانات املوجودة على ذاكرة الوصول العشوائي عند:• 

           1- إعادة تشغيل                 2- إفراغ سلة احملذوفات          3-  تسجيل خروج     
تعد ذاكرة الوصول العشوائي: • 

          1- مكون مادي                2- من أجزاء الـ CPU               3- مكون برجمي
البيانات املوجودة ضمن ذاكرة الوصول العشوائي:• 

           1- مستندات املستخدم            2- تعليمات الربنامج احلايل        3- ختزن بشكل دائم      

صغ بكلماتك الخاصة ما تعّلمته عن ذاكرة الوصول العشوائي:

                                                                                                  

       

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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أردت تنصيب برنامج على حاسوبك، له امليزات اآلتية:

ماهي احتياجات الربنامج؟

املساحة على القرص الصلب
سرعة املعاجل

RAM حجم ذاكرة ال
نظام التشغيل
دقة الشاشة

لتحديد حجم الذاكرة RAM املوجودة على حاسوبك نتبع اخلطوات اآلتية:

هناك طرق أخرى لتحديد حجم الذاكرة RAM اذكرها؟

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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وجدت أن حجم ذاكرة RAM يف حاسوبك ال تكفي لتنصيب الربنامج، ماذا تفعل لزيادة حجمها؟
لنتبع اخلطوات اآلتية:

  

ُعد إىل التعليمات والدعم يف نظام التشغيل ملعرفة ما املقصود بالذاكرة الظّاهرية.

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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تقويم نهائي

ضع  أمام العبارة الصحيحة و  أمام العبارة الغلط: 

يقاس حجم ذاكرة الوصول العشوائي بواحدة غيغابايت.• 
ال ميكن زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي يف احلاسوب.• 
تفقد الذاكرة RAM حمتوياهتا عند انقطاع التّيار الكهربائّي عنها.• 
 •.RAM مربع حوار الذاكرة الظاهرية يتيح زيادة حجم الذاكرة
 •.RAM ال يقلع احلاسوب إذا كان هناك مشكلة بالذاكرة

نشاط الصفي

احبث عن أنواع الذاكرة RAM واستخداماهتا.

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 
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تساءلت وزمالئي
ما هي الشاشات التي يتتابع ظهورها عند إقالع الحاسوب؟ ولماذا تظهر قبل ظهور سطح المكتب؟

أثنــاء حبثــي عــن أقســام اللوحــة األم: وجــدت نــوع مــن الذواكــر املدجمــة، أحضــرت املعلومــات وناقشــتها مــع 
زمالئي ومعلمي.              

BIOS

شرحية مادية ختزن نظام الدخل واخلرج األساسي الذي حيتوي مجيع التعليمات والربامج لعمل اللوحة األّم. وهي 
.ROM جزء من

عند ضغط زر الطاقة يقوم املعاجل بتنفيذ أمر JUMP للتوجه إىل BIOS ليبدأ عمله.
عملية POST: تعين فحص كافة أجزاء احلاسوب وعند اكتشاف خطأ يصدر احلاسوب صفارات أو يُظهر 

رسائل نصية حسب نوع اخلطأ. مث يتم فحص نظام التشغيل وحتميله.

ROM الذاكرة
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 لنصّنف أجزاء الذاكرة ROM، وفق املخطط اآليت:

CMOS

  �BIOS شريحة مادية تخزن المعلومات الخاصة بـ   

  �ROM وهي جزء من الذاكرة 

  �BIOS تحتفظ بالمعلومات الواردة من شريحة 

تحتفظ بمعلومات الوقت والتاريخ�

لالحتفــاظ األم  اللوحــة  علــى  موجــودة  صغيــرة  بطاريــة   تســتخدم 

الظاقــة فصــل  عنــد  بمحتوياتهــا 

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 

ROM

يقوم بـ يقوم بـ

تقسم إىل
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تقويم نهائي

1- ضع  أمام العبارة الصحيحة و  أمام العبارة الغلط: 
رسائل اخلطأ تظهر خالل مرحلة حتميل الّنظام.• 
 •.CMOS يف POST حتفظ نتائج االختبار
متسح معلومات CMOS عند فصل الطاقة.• 

2-اخرت اإلجابة الصحيحة:
جمموعة برامج غر قابلة للتعديل بالطرق العادية

BIOS -3       CMOS -2           CPU -1
عند ضغط زر الطاقة أول إشارة كهربائية تصل إىل:

BIOS -3       CMOS -2           CPU -1

نشاط الصفي

احبث يف داللة أصوات الصفارات اليت يصدرها احلاسوب عند اكتشاف خطأ.

نشاط إثرائي

setup  هو: أحد برامج الـ BIOS احبث عن عمل الربنامج.
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اهتمت الشعوب بأنظمة العّد، واستعملت الكثر منها، فالبابليون استخدموا نظام العّد الستيين، بينما استخدمت 
شعوب أخرى نظام العّد الثاين عشر والنظام الروماين.

واســتخدم العــرب قدميــاً احلــروف اهلجائيــة يف متثيــل األعــداد، أمــا العــرب املســلمون فقــد برعــوا يف هــذا اجملــال حيــث 
أخــذوا مــن اهلنــود فكــرة األعــداد وحــددوا هلــا أشــكااًل، وأضــاف العــامل اخلوارزمــي يف القــرن التاســع امليــالدي الصفــر حــى 
أصبحــت األرقــام )9     8     7     6     5     4    3     2     1       0( تســمى األرقــام العربيــة وهــي ال 

تــزال تســتخدم يف معظــم أرجــاء العــامل حــى يومنــا هــذا.
وتربز أمهية أنظمة العّد، الســتعماهلا بكثرة يف احلوســبة ومعاجلة البيانات ويف القياســات وأنظمة التحكم واالتصاالت 
والتجــارة، وذلــك ألهنــا متتــاز بالدقــة لــذا جــاءت هــذه الوحــدة للرتكيــز علــى أهــم األنظمــة العدديــة املســتخدمة يف 

احلاســوب.

        

أنظمة العّد
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حلّــل الّصورتــني اآلتيتــني، واســتنتج كيــف يرّمــز احلاســوب البيانــات، مث تعــاون مــع رفاقــك ومبســاعدة 
مدّرسك لإلجابة عن األسئلة:

    

 ما الرتميز الظّاهر يف الّصورة األوىل؟• 
 ما الرتميز الظّاهر يف الّصورة الثانية؟• 
 ما اسم نظام العّد اّلذي يستخدم األحرف مع األرقام؟• 
 ما أساس الّنظام الّست عشرّي وما هي مكوناته؟• 
 عّلل استخدام احلاسوب الّنظام الّست عشرّي؟• 

هــذه  تكــون  قــد  الرمــوز،  مــن  جمموعــة  العــددي:  الّنظــام 
مــن  مبجموعــة  معــاً  مرتبطــة  حروفــاً،  أو  أرقامــاً  الرمــوز 
العالقــات، وفــق أســس وقواعــد معينــة، لتشــّكل األعــداد 

املتعــددة. واالســتخدامات  الواضحــة  املعــاين  ذات 
ومتثــل أنظمــة العــّد يف احلاســوب منهجــاً متكامــاًل لكيفيــة 
تعامــل احلاســوب مــع البيانــات الّرقمّيــة، هّيــا لنتعــرف علــى 
هــذه األنظمــة حــى يتســى لنــا معرفــة املنهــج الّــذي يســلكه 
احلاســوب يف حتويــل بياناتنــا املختلفــة )نــص، أرقــام، صــور، 
صــوت، فيديــو...( إىل لغــة يفهمهــا، فنحــن ندخــل بيانــات 
نظــام  إىل  بعــد حتويلهــا  إال  معناهــا  احلاســوب  يــدرك  وال 

ثنائــي أو ســت عشــرّي.

املســتخدمة  الرمــوز  عــدد  عــّد حســب  نظــام  يســّمى كل  تذكــرة: 
فيــه. األعــداد  لتمثيــل 

 أســاس أي نظــام عــّد، يســاوي عــدد الرمــوز املســتخدمة لتمثيــل 
األعــداد فيــه. أعــط أمثلــة توضــح ذلــك. 
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 تعلم:

ميثل الّنظام الّست عشرّي طريقة أخرى لتمثيل البيانات ضمن احلاسوب وهو يعتمد على األساس 16 ومكوناته هي:

F     E    D    C    B    A    9     8     7     6     5     4    3     2     1       0

والشــبكات  الربجمــة  يســتخدم يف  الذاكــرة، كمــا  البيانــات يف  بعــض  الّســت عشــرّي يف عمليــة ختزيــن  الّنظــام  يســتخدم 

وغرهــا مــن املفاهيــم املتقدمــة. ولــه فوائــد كبــرة أمههــا تقليــل عــدد اخلانــات وتســهيل قــراءة األعــداد املمثلــة بالنظــام الثّنائــّي.

الحظ عدد اخلانات فيما يأيت:

)F7 (16  =  )11110111(2

 مكونــات أي نظــام عــد جيــب أال تكــون مركبــة، هلــذا نســتعمل رمــزاً آخــر يف متثيــل األعــداد أكــرب مــن 9 
يف الّنظام الّست عشرّي.

ماذا ميثل كل حرف من مكونات الّنظام الّست عشرّي؟• 
 لنكتب جبانب كل حرف ما ميثّله يف الّنظام العشرّي:• 

الّنظام الّست عرشّيالّنظام العرشي

A

B

C

D

E

F

 امأل اجلدول اآليت:

الرموزاألساسنظام العّد

9.......100,1,2العشري

الثّنائّي

7.......0,1,2الّثمايّن

الّست عشرّي
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الحظ نظام العّد العشري يف اجلدول اآليت ولنكتب ما يقابله يف نظامي العّد الثّنائّي والست عشرّي:

الّنظام العشريالّنظام الثّنائّيالّنظام الّست عشرّي

00
11

102
113

1004
5
6

77
8
9

A10
B11
C12
D13

14
15

1016
1117
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التقويم النهائي

أواًل: أكمل الفراغ مبا يناسبه:
1. عدد أرقام نظام العّد الثّنائّي ............................، بينما عدد أرقام الّنظام الّست عشرّي .............................

2. أساس الّنظام الّست عشرّي ............................، بينما أساس الّنظام اخلماسي   .............................
3. نظام العّد الثّنائّي يستخدم األرقام .............................. .

4. نظام العّد اّلذي يستخدم األرقام  0، 1، 2، 3 يكون أساسه .................... ويطلق عليه ........................ .
5. يف اخلانة الثنائّية الواحدة ميكن ختزين قيمة واحدة إما 1 أو.............................. .

6. الرقم 1 يف نظام عمل احلاسوب يعين .............................. .

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة:
عدد الرموز يف أي نظام يسمى:  .1

           أ - األس   ب - املوقع  ت - األساس
الفكرة اليت يرتكز عليها أي نظام عددّي هي:   .2

          أ - األساس فقط  ب - األس فقط   ت - األساس واألس
مُسّي الّنظام العشرّي هبذا االسم ألن فيه:  .3

ت - أعداد خمتلفة           أ - عنصرين فقط  ب - عشرة عناصر فقط  
يتم حتويل البيانات املدخلة للحاسوب إىل:   .4

ت - الّلغة العربية           أ - لغة اآللة       ب - الّلغة االنكليزية 
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كيف ميكن كتابة أي عدد باستخدام الصيغة التفصيلّية؟• 

ما عالقة قيمة كل رقم مبوقعه يف العدد؟• 

ما قيمة كل خانة يف الّنظام العشرّي؟• 

ليكن لدينا العدد 3B4F(16(كيف يتم حتويله للنظام 

العشرّي:

F4B3العدد الّست عرشّي

xxxx

قيمة كل خانة160161162163

ناتج رضب الخانة بالرقم1564281612288

ناتج جمع كل عملية10 )15183( 

  

ميكن أيضاً القيام هبذه العملية بالشكل اآليت:

 )7D (16= 7 X 161 + 13 X 160 = 112 + 13 = )125 (10
 )7D0(16=7 X 162 + 13 X 161 + 0 X 160=1792 + 208 + 0= )2000(10

لنجّرب أعداداً أخرى:

)6 A 4(16 = ............................................................= )          ( 10

)89(16 = ................................................................= )          ( 10

)210(16 = ..............................................................= )          ( 10

الرقم )Digit(: رمز واحد من الرموز 
األساسية )0،1،2،3،4،5،6،7،8،9( 

تستخدم للتعبر عن العدد اّلذي حيتل 
خانة )منزلة( واحدة.

العــدد )Number(: املقــدار الّــذي مُيثّــل 
برقــم واحــد أو أكثــر، ومــن مث، فــإن كل رقــم 
هــو عــدد، مثــل 0، 1، 2، 3 هــي أرقــام 
وميكــن عّدهــا أعــداداً، وليــس كل عــدد رقــم،  

مثــل 436 هــو عــدد وليــس رقمــاً.

   )3B4F(16 =  )15183(10  

التحويل بين أنظمة العّد
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للتحويل من الّنظام العشري إىل الّنظام الّست العشري
نقوم بقسمة العدد العشري على 16 وحنّول الباقي إىل الّست عشرّي.  .1

نكرر اخلطوات إىل أن يصبح املقسوم 0.  .2
كما يف اجلدول اآليت:

املقسوماملقسوم عليهالباقي
41636
2162

0
  

املقسوماملقسوم عليهالباقي

C= 1216364
61622
1161

0

  

لنجرب أعداداً أخرى:

)124(10 = )          ( 16

)85(10 = )          ( 16

)293(10 = )          ( 16

) 364 (10  = ) 16C (16
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قاعدة التحويل من الّنظام الّست عشرّي إىل الّنظام الثّنائّي:
1- نبــدأ مــن اليمــني، نعتــرب كل رقــم مــن أرقــام العــدد الّســت عشــرّي عــدداً عشــرياً وحنولــه إىل مــا يكافئــه بالنظــام 

الثّنائــّي.
2- جيب أن تكون النتيجة مكونة من أربعة أرقام، وإذا كانت أقل من ذلك فإننا نضيف أصفار إىل جهة اليسار 

لتكون النتيجة مكونه من أربعة أرقام.
3- عند تجميع الناتج حنصل على العدد بالنظام الثّنائّي.

لنحلــل اجلــدول اآليت مث نكتــب قاعــدة لتحويــل الّنظــام الّســت عشــرّي إىل الّنظــام العشــري وبالعكــس 
)باستخدام الّنظام الثّنائّي كوسيط(

F5عدد ست عشرّي

الّنظام الثّنائّي11110101

الّنظام العشري59

استنتج قاعدة التحويل من الّنظام الثّنائّي إىل الّنظام الّست عشرّي.

حول األعداد اآلتية:
)D4(

16 
=)                                                          (

2 = )          ( 
10

)58(
10 

=)                                                          (
2 = )          ( 

16

)93(
16 

=)                                                          (
2 = )          ( 

10

الحــظ أن: كل رمــز مــن الّنظــام 
الّســت عشــرّي حيتــاج باألكثــر 
الّنظــام  مــن  خانــات  ألربعــة 
ذلــك  علــى  واعتمــاداً  الثّنائــّي، 

النظامــني. بــني  التحويــل  يتــم 
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التقويم النهائي

أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:
يتم ختزين البيانات يف احلاسوب بالنظام: . 1

الّثمايّن العشري     الثّنائّي         
أي األعداد اآلتية ال ميكن أن تكون ثنائية:. 2

110100    11021    11011   
العدد املقابل 10) 23( يف الّنظام الّست عشرّي:. 3

17                 18            20   
مكافئ العدد 2)10110011( يف الّنظام الّست عشرّي هو:. 4

B2              B5            B3   

ثانياً: اكتب ناتج ما يلي:
)BB5(16 = )                                                                                 (

2
   

)D2B(16 = )                                                                                (
2
   

ثالثاً: رتّب األعداد اآلتية تصاعدياً:
           )11(

16                -              )11(
10               -          )1110(

2
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تقويم الوحدة

RAM  والذاكرة ROM 1 – قارن بني الذاكرة
من حيث:أ - حمتويات التخزين.

           ب- تأثرها بفصل الطاقة.
           جـ - طريقة تثبيتها على اللوحة األم.

2 – فسر ما يأيت:
     أ - تأخر احلاسوب يف جاهزيته للعمل بعد ضغط زر الطاقة.

     ب - بقاء الوقت والتاريخ الصحيحني باحلاسوب عند فصل الطاقة.
     جـ  - وصول الطاقة أواًل إىل املعاجل.

3- احبث يف استخدامات النظام الست عشري يف احلاسوب. 

نشاط الصفي

1 – احبث وامجع صوراً عن املكونات اآلتية: واصنع جمسمات هلا
CPU – RAM – ROM

2- أجري لقاء مع خبر ختتاره من حميطك االجتماعي، وتوثيق ذلك عن طريق مقابلة صوتية أو مرئية تبحث معه 
حول طريقة ترميز الصور واأللوان والفيديو يف احلاسوب.
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 الوحدة الثانية
تحرير الصور والفيديو

https://drive.google.com/open?id=1wTg2HNffC8U7dhd8Ie1xezmlgL89AQVy
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نرباس طالب جمتهد لديه هواية التصوير، يرغب يف تطوير مهاراته ليصبح مصوراً بارعاً.
 لنساعد نرباس يف اختيار الربنامج املناسب لتحرير الصور وإخراجها بالشكل األمثل.

Adobe Photoshop هناك العديد من التطبيقات تستخدم يف  حترير الصور ومنها برنامج

لنتعرف واجهة الربنامج، ونكتب تسمياهتا. 
شريط األدوات    -  شريط القوائم      - شريط خصائص األداة      - األلواح - أداة التحريك

 لنالحظ الصور اآلتية ونكتشف أداة إزالة اللون األمحر من العني.

  
جرب خصائص أداة إزالة اللون األمحر من العني.

ADOBE PHOTOSHOP 1
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لنالحظ الصورة اآلتية، ونكتشف كيفية إزالة ندبة من الوجه.

حتتاج هذه األداة حتديد 
مصدر العينة املراد نسخها 
بالضغط على ALT  مث 

الضغط يف املكان املراد تعديله

    

استعن خبيارات األداة لتغير مصدر العينة.

لنالحظ الصورة اآلتية، ونكتشف كيف ُأضيف التأثر على طبقة النص.
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للرجوع خطوة نستخدم Ctrl+Z، لنكتشف من الصورة اآلتية كيفية الرتاجع عن عدة خطوات ال نريدها.

احفظ امللف باسم "طفل" على سطح املكتب للمتابعة يف الدرس القادم.

التقويم النهائي

افتح صورة علم اجلمهورية العربية السورية وأضف عليها عبارة "محاة الديار عليكم سالم" مع التأثرات والتنسيقات املناسبة.
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هل ميكن دمج عدة صور يف صورة واحدة؟

لنفتح الصورتني اآلتيتني: 

    
لنستخدم أداة التحديد املناسبة لنقل القارب من الصورة األوىل إىل الصورة الثانية.

ADOBE PHOTOSHOP 2
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ما عدد الطبقات )Layers( اليت تشكلت يف الصورة اليت نقلت إليها القارب؟ 
لنغّر حجم القارب. 

لنغّر موقع القارب يف الصورة.
كيف نتيح التعديل على طبقة  Background يف الصورة السابقة؟ 

لنالحظ الصورة اآلتية، مث نضع ظل للقارب.

غّر حجم مساحة تأثر األداة إىل 25.
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الحظ الصورة اآلتية، واكتشف اخليار املناسب لدمج كافة الطبقات بطبقة واحدة.

الطبقات يف برنامج 
Photoshop تزيد من 

حجم امللفات.

 

 لنالحظ الصور اآلتية، ولنكتشف كيف ميكن تطبيق "الفلرت" على الصورة.
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يف بعض الُنسخ ميكن الوصول إىل 
الفلرت من القائمة Filter مث خنتار 

Filter Gallry
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جّرب استخدام "الفلرت" اخلاص بزيادة حّدة الصورة.

لنحفظ امللف بالحقة psd باسم طبيعة على سطح املكتب، لنتمكن من متابعة التعديل عليه يف الدرس القادم.

التقويم النهائي

أدرج هاتني الصورتني من مصادر التعلم وقم بالتعديالت املطلوبة:

   
قم بتحديد األرنب بأحد أدوات التحديد. • 
ضع األرنب على العشب. • 
غّر حجم وموقع األرنب على العشب. • 
ضع خيااًل لألرنب ليبدو كجزء من الصورة باستخدام أدوات التنقيح والتهذيب.• 
احفظ العمل الذي قمت به على سطح املكتب.• 
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لنالحظ الصورة اآلتية، ونستنتج عمل وخيارات األداة احملددة مث نطبقها:

لنالحظ الصورة اآلتية، ونكتشف األداة املناسبة لطبع القارب بسهولة دون إعادة اخلطوات السابقة.

بعد اختيار األداة 
نضغط ALT  مث 
النقر على القارب 
مث ننقر على الزر 

األيسر من الفأرة مع 
التحريك.

  

ADOBE PHOTOSHOP 3
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CMYK إىل  RGB لنالحظ الصورة اآلتية ونكتشف كيف يتم تغير منط األلوان من

RGB
ألوان أساسية يف احلاسوب 

CMYK
ألوان تستخدم للطباعة

  

لنالحظ الصورة اآلتية ولنكتشف كيف يتم تغير أبعاد الصورة ودقتها.

.PNG لنحفظ الصورة بنوع
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التقويم النهائي

أدرج الصورة اآلتية من مصادر التعلم، وقم بإجراء التغيرات املناسبة لتصبح الصورة األوىل كرمسة فنية كما يف الصورة الثانية:

        
اخرت أداة التحديد املناسبة لتحديد األزهار وغّر لوهنا.  -

قم بإزالة الكتب، وعّدل خلفية الصورة.  -
اخرت "فلرت" يعجبك للصورة.  -

احفظ الصورة على سطح املكتب بعدة لواحق.  -
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شاهْدت مع رفاقك يف املدرسة اإلعالن اآليت:

 اقرتح لرفاقك اسم برنامج لصناعة الفيديو...

لنتمّعن يف واجهة الربنامج املوّضحة بالصورة اآلتية:

 * ما اسم الربنامج املستخدم؟
* ما اخليارات املتاحة للحصول على الوسائط )صورة، صوت، مقطع فيديو( للبدء باملشروع؟

                     تحت شعار »اكتشف سورية«
تعلن إدارة املدرسة عن مسابقة أفضل فيلم ابداعي قصر يعرض أهم املعالـِم األثريّة يف سورية...

 * ُمـّدة الفيلم ال تتجاوز  5 دقائق.
* عرض ما ال يقل عن َمعَلم أثري يف كل حمافظة سوريّة. 

* كتابة اسم املعَلم األثري على كل صورة.
* اختيار إحدى األغاين الوطنّية لعرضها خالل الفيلم.

* وضع شعار )Logo( للفيلم ) خريطة اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة عليها الَعَلم الّسوري(.
* مقّدمة وخامتة اختياريّة للفيلم.

باملســابقة  الفائزيــن  الطــاّلب  ســيحصل 

رحلــة  إىل  باالضافــة  قّيمــة  جوائــز  علــى 

علمّية إىل إحدى املعامل األثرّية يف سورية

    معبد بلقلعة دمشق   قلعة حلب   نواعري حامه   مرسح برصى  الجرس املَُعلّق  معبد عمريت الجامع األموي   دير صيدنايا  معبد هليوس  مملكة أوغاريت   قلعة الُصبْيبة جرس عني ديوار  قلعة جعرب مملكة ايبال

صناعة الفيديو 1
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* لنحــّدد مــن واجهــة الربنامــج اخليــار املناســب الســتراد صــورة “معبــد بــل” مــن جملّـــد “املعالِـــم اآلثريـّـة” املوجــود علــى 
ســطح املكتــب كمــا يف الّصــورة اآلتيــة:

 
أين مّت ختزين صورة              

"معبد بل" وأين مّت إدراجها؟

لنستورد بطريقة أخرى صورة “قلعة حلب” من جملد “املعالِـم اآلثريّة” وندرجها يف خّط الّزمن.

واألغنيــة الّصــورة  إدراج  مــكان  بــني  الفــرق  ونالحــظ  بــالدي”  يــا  امســك  “بكتــب  أغنيــة  ملشــروعنا  لنضــف   * 
 يف خّط الزمن.
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لندرج الصور يف خط الزمن، بالرتتيب املوضح يف الّصورة اآلتية مث نتعاون مع رفاقنا لتنفيذ اآليت:

 1- حذف الّصورة املكرَّرة رقم7. 
 2- نقل الّصورة رقم 3 ليصبح ترتيبها 2. 

 3- تغير املـُّدة الزمنّية لعرض الصور لتصبح  10ثوان.
 4- تكرار الّصورة رقم 5.

5- الرّتاجع عن آخر خطوة قمت هبا.  

لنكتشف احلركة االنتقالّية بني الصورتني األوىل والثانية املدرجتني يف خّط الزمن ونطّبقها على مشروعنا.

 

 * كيف ميكن معاينة ما مت تنفيذه باملشروع؟ وما فائدة أزرار التحكم اآلتية:  
 * من خالل الّصورة الَسابقة: 

1- لنجّرب مثّ نستنتج  الفرق بني أدايت احلذف  و  بعد حتديد إحدى العناصر املدرجة )صورة       

         أو تأثر انتقال(.

   2- لننقر على األداة  ونكتشف اسم املنطقة اليت ُتظهر الصور وتأثرات االنتقال املدرجة بينها.
        

 لنحفظ املشروع على سطح املكتب باسم " املعامل األثريّة يف سورية " ملتابعة العمل يف الدرس القادم.

لنستعرض أمناط 
تأثرات االنتقال ونضيف ما 
نراه مناسباً بني الصور املدرجة 

 يف خّط الزمن.

1 2 3 4 5 6 7
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التقويم النهائي

 أواًل -  اخرت اإلجابة الصحيحة يف كلٍّ ممّا يأيت:
1-  ُتستخدم األداة  يف:

أ- الرتاجع عن آخر خطوة مت تنفيذها    ب- حفظ املشروع     جـ - تغير املّدة الزمنّية للعرض

2-  ُتستخدم األداة  يف:
أ- حفظ املشروع          ب- الرتاجع عن آخر خطوة مت تنفيذها   جـ - اضافة تأثرات انتقال    

3-  حلذف كل العناصر املدرجة يف منطقة storyboard خنتار:

       أ-               ب-               جـ - 

ثانيًا- امأل الفراغات بالكلمات املناسبة:

 Delete Object             Duplicate Object      Move Left

1- لتحريك العنصر املدرج يف خّط الزمن إىل اليسار خنتار: ............

2- حلذف العنصر املدرج يف خّط الزمن خنتار:..................

3- لتكرار العنصر املدرج يف خّط الزمن خنتار:............
نشاط الصفي

 افتح مشروع “املعالـِم األثريَّة يف سورية “ واستورد باقي الصور من جملد “املعالـِم األثريّة” وأدرجها يف خّط الزمن 
 بالرتتيب املوّضح بالصورة اآلتية: 

 ثـمَّ: 1- أضف تأثرات انتقال خمتلفة بني الصور اليت أدرجتها يف خّط الزمن.
      2- اجعل املّدة الزمنّية لعرض كل صورة ُمدرجة يف خّط الزمن 10 ثوان.

      3- احفْظ التغيرات اليت أجريتها على املشروع.
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 لنفتح مشروع “املعالـِم األثريّة يف سورية” اّلذي حفظناه يف الدرس السابق ونتابع العمل

صــورة إلدراج  املناســب  الزمــن  خــّط  املعاينــة  شاشــة  مــن  نســتنتج  مثّ  اآلتيــة  الّصــورة  لنتمّعــن 
“خريطة سورية”.

ما اسم خط الزمن الذي أدرجنا فيه ) خريطة سورية (؟ وكيف تُعرض الصورة عند إدراجها هبذا اخلط؟

لنجِر التعديالت املناسبة، كي يظهر شعار “خريطة سورية”  كما يف الّصورة اآلتية:

  

لنجعل الشعار "خريطة سورية" يظهر يف مجيع الصور أثناء عرض الفيديو.

صناعة الفيديو 2
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املناســب الزمــن  خــّط  علــى  إدراجــه  بعــد  الّصــورة  علــى  نــصٍّ  آليّــة كتابــة  رفاقنــا  مبســاعدة  لنســتنتج 
مث نكتب باالستعانة بالصورة اآلتية عبارة “معبد بل” مع مراعاة التنسيقات املستخدمة.

لنشاهد اخلطوات اليت 
نَفذناها من خالل شاشة 

العرض.
   

 لنجعل العبارة “معبد بل” تظهر أثناء عرض الصورة احملددة فقط.

لنكّرر العملية ونكتب اسم املـَعلم األثرّي على كلِّ صورة من الّصور املدرجة يف خّط الزمن.

باالستعانة بالصورة اآلتية لنبحث مع رفاقنا يف إمكانية تصدير ملف فيديو باسم “اكتشف سورية”  
والحقة “AVI” مع مراعاة مكان احلفظ على سطح املكتب.

  

 ما الّلواحق اليت ميكن أن حنفظ هبا الفيديو.
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التقويم النهائي

 أواًل-  حّل الكلمات املتقاطعة اآلتية:
 عمودي:

 1- أداة ُتستخدم لتحرير النص.
2- أداة لتصدير ملف الفيديو.                         

 أفقي:
)Logo( 3- أداة ُتستخدم لتحرير الشعار

 ثانيَا-  إمأل الفراغات باالجابات املناسبة:
 line for texts( -1( هو خّط الزمن املخصص إلدراج ................

 line for video overlays( -2( هو خّط الزمن املخصص إلدراج ................
3- من أمناط النّص املتاحة ............. و................. و................. 

نشاط الصفي

ُعْد إىل مصادر التعّلم وتعّرف على ميزة capture screen يف برنامج avs مث سّجل فيديو تشرح فيه ما 
تعّلمته  يف الّدرسني السابقني واعرضه على رفاقك يف الّصّف.
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شاهْدَت يف إحدى مواقع الّتواصل اإلجتماعي فيديو يعرض القالع األثريّة يف سورية.

 * كيف ميكنك اقتطاع مقاطع القالع األثريّة املوجودة يف فيديو “اكتشف سورية” الذي قمت بصناعته سابقاً؟
* كيف تسجل صوتك على الفيديو؟

لنستورد فيديو “اكتشف سورية” اّلذي صنعناه يف الّدرس الّسابق ونستنتج مكان إدراجه يف خط الزمن. 

 

ما خطوط الّزمن األخرى املتاحة إلدراج الفيديو؟ وكيف سُيعَرض الفيديو يف كل منها؟  

 تحرير الفيديو 1
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لنكتشف من خالل الصورتني اآلتيتني اخلطوات املّتبعة يف جتزيء الفيديو مث نطّبقها يف مشروعنا.

 

ما األداة املستخدمة يف جتزيء الفيديو، وما عدد املقاطع اليت مّت جتزئتها؟

لنستنتج اخلطوات اليت مّت تنفيذها على مقطع الفيديو األول، لعرض قلعيت دمشق وحلب فقط.

  
                      قبل التعديل                                            بعد التعديل
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بالتعــاون مــع الزمــالء لنجــِر الّتعديــالت الالزمــة علــى مقطــع الفيديــو الثــاين حبيــث يعــرض القلعــة األثريّــة 
فقط علماً أّن: زمن البداية: 00:01:30:000   زمن النهاية: 00:01:34:000 

قبل التعديل
  

بعد التعديل

لنحفظ املشروع باسم “القالع األثريّة يف بلدي” ملتابعة العمل يف الّدرس القادم.
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التقويم النهائي

أواًل- ضع  أمام العبارات الصحيحة و  أمام العبارات املغلوطة وصححها.

 1- ميكن االنتقال من لقطة ألخرى باستخدام االطارات )الفرميات(.           
 2- ُتستخدم األداة )Mark out( لقص بداية الفيديو.

3- ُتستخدم األداة )Mark in( لقص هناية الفيديو.

 ثانيًا-  اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت:
 1- تستخدم األداة     يف:

 أ- جتزيء الفيديو                     ب- حذف الفيديو        ج - إدراج الفيديو       

:  2-  ميكن من خالل نافذة  
 أ- قص)تشذيب( الفيديو      ب- إدراج الفيديو        ج - تصدير الفيديو

 3- خط الزمن )line for main video( خمّصص الدراج:
  أ- الصور والفيديو           ب- الفيديو                 ج-  الصوت

نشاط الصفي

عّدل مقطع الفيديو الثالث حبيث يَعرض “قلعة جعرب” ، مبّدة زمنية قدرها 4 ثوان،  واحفظ التغيرات اليت 
أجريتها على مشروع “القالع األثريّة يف بلدي”.
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 لنفتح مشروع “ القالع األثريّة يف بلدي” اّلذي حفظناه يف درس سابق...

لنالحظ من خالل الّصورة اآلتية التأثر املضاف للفيديو ونستنتج خّط الزمن املناسب إلدراجه.

  

 لنجعل املّدة الزمنّية لتأثر الفيديو مساوية ملّدة عرض مقاطع الفيديو الثالث.

ذلــك.  لنجــّرب  الفيديــو؟  مقاطــع  بــني   )Transitions( انتقــال  تأثــرات  إدراج  ميكــن   هــل 

لنجِر التعديالت املناسبة ليظهر تأثر الفيديو كما يف الّصورة اآلتية:

لنعاين ما نفذناه يف مشروعنا. 
    

تحرير الفيديو 2
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احبث يف إمكانّية تسجيل اسم املـَعلم بصوتك على مقاطع الفيديو مستعيناً بالصورة اآلتية.

    

لنتصّفح تبويبات تسجيل الصوت ونكتشف اخليارات املتاحة.

الّصــورة  الفيديــو األساســي. الحــظ  بتســجيله دون مســاع صــوت  قمــت  الّــذي  الصــوت  أرْدَت مســاع 
واكتشف من القائمة األمر املناسب.
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لنقــارن بــني الصورتــني اآلتيتــني ونســتنتج التغيــر الّــذي طــرأ علــى زمــن مقطــع الفيديــو األول بعــد تغيــر 
سرعته، مثّ لنطّبق ذلك على مشروعنا.

    
التقويم النهائي

 أواًل-  اخرت اإلجابة الصحيحة ممّا يأيت:

1- من خالل األداة    ميكن:

أ- تسجيل الصوت.               

 ب- إدراج تأثرات ملقاطع الفيديو.         
جـ - حترير تأثر الفيديو املضاف.

2- من خالل األداة     ميكن:

   أ- إدراج تأثرات ملقاطع الفيديو.  
 ب- إدراج تأثرات انتقال بني مقاطع الفيديو. 
جـ - حترير تأثر الفيديو املضاف.            

3- من خالل األداة    ميكن: 

 أ- حترير تأثر الفيديو املضاف.
 ب-  تغير املّدة الزمنّية لتأثر الفيديو املـُضاف. 

جـ - تغير سرعة عرض الفيديو.           
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ثانيًا- ضع  أمام العبارات الصحيحة و  أمام العبارات املغلوطة وصححها.

.Mute1- ميكن إخفاء الصوت الصادر عن الفيديو أو املقطع الصويت املدرج باختيار األمر 
 2- عند تغير سرعة عرض مقطع الفيديو إىل 2x تتضاعف املّدة الزمنّية لعرض املقطع. 

3- باحلالة االفرتاضّية يبدأ تسجيل الصوت بعد تأّخر زمين قدره ثانتني.
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مشروع الوحدة

اخرت أحد املشاريع اآلتية:

املشروع األول: 

عنوان املشروع: تصميم رياضي.

هدف املشروع: استخدام برامج حترير الصور يإتقان.

أمهية املشروع: تنمية احلس الرياضي.

مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب مثبت عليه أحد برامج حترير الصور، ومّتصل باإلنرتنت. 

املطلوب:

افتح صورة امللعب باستخدام برنامج حترير الصور.  -1

عدل خلفية الصورة باستخدام األداة املناسبة.  -2

أضف صورة الالعب إىل امللعب، وغر حجمها.   -3

اكتب اسم الالعب و أضف عليه بعض التأثرات.  -4

احفظ الصورة  باسم "العيب املفضل"، وبعدة لواحق.  -5

املشروع الثاين:

عنوان املشروع: “األهازيج الشعبّية”

هدف املشروع: استخدام برامج حترير الفيديو بإتقان. 

أمهية املشروع: االعتزاز برتاث بالدي.

مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب مثّبت عليه أحد برامج حترير الفيديو، ومّتصل باإلنرتنت.
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 واملطلوب:
 1- تصميم شعار يُعرّب عن عنوان املشروع باستخدام أحد برامج حترير الّصور.

 2- مجع الّصور والفيديوهات واملعلومات الكافية للموضوع.
 3- تسجيل صوت تذكر فيه عنوان األهزوجة واحملافظة اليت تشتهر هبا. 
 4- إضافة الّشعار اّلذي صّممته لُيعرض كشعار )logo( يف املشروع.

 5- كتابة العنوان يف بداية املشروع على إحدى اخللفيات املتاحة يف الربنامج. 
 6- كتابة أمساء الّطالب املنّفذة للمشروع يف هناية العرض.

.”WMV“ 7- تصدير الفيديو باسم "سوريّة الفرح" والحقة

 املشروع الثالث:
عنوان املشروع: القدس عاصمة فلسطني األبديّة.

هدف املشروع: تصميم فيديو باستخدام أحد برامج حترير الفيديو.

أمهية املشروع: يتعّرف املعالِـم الّتارخيّية ملدينة القدس.

مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب مثّبت عليه برنامج حترير فيديو، ومّتصل باإلنرتنت. 

 واملطلوب:
 - البحث بالشابكة عن صور للَمعالِـم التارخيّية يف مدينة القدس.

 - كتابة نّص “القدس عاصمة فلسطني األبديّة” يف بداية عرض املشروع على إحدى اخللفيات املتاحة.  
 - إدراج الصور ) اليت حبثت عنها ( يف خّط الزمن املناسب.

 - إضافة تأثرات انتقال بني الصور املدرجة.
 - إضافة صورة “العلم الفلسطيين” كشعار للفيديو.

 - تسجيل صوت للتعريف باملعَلم الّتارخيّي اّلذي يتم عرضه.
 - إضافة الّنشيد العريب الفلسطييّن للمشروع.

 - كتابة أمساء الّطالب املنّفذة للمشروع يف هناية العرض.
- تصدير ملف الفيديو باسم والحقة اختياريني.
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 عدد من الموظفين يعملون في مكتب واحد في شركة،أرادوا   

طباعــة التقاريــر علــى طابعــة واحــدة وإرســالها إلــى باقــي فــروع 
الشــركة.

مــا الطريقــة األســهل واألســرع واألقــل تكلفــة التــي ســيتبعها 
ذلــك؟ لتحقيــق  الموظفــون 

الشبكة هي ربط بين جهازين أو أكثر

ما طريقة الّربط بين الجهازين في كل صورة؟

  

الّشبكات
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 1- لنخرت بعض األجهزة اليت ميكنها االتصال بشبكة واحدة:

  

2- لنخرت بعض امللفات اليت يتم تشاركها عرب الشبكة.

  

   

                من خالل ما سبق صغ بأسلوبك تعريفاً للشبكة                             

 لكل جهاز على الشبكة رقم فريد خاص 
IP :به يسمى
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التقويم النهائي

ضع  أمام العبارة الصحيحة و  أمام العبارة الغلط: 

أ-ميكن عرب الشبكة ربط جهازين أو أكثر من نفس النوع فقط                )           (.

ب-ميكن لألجهزة املوجودة على شبكة واحدة االتصال سلكياً أو السلكياً   )            (.

.)            (                  IP  جـ- تشرتك األجهزة املوجودة على شبكة واحدة بعنوان

نشاط الصفي

مستعيناً مبصادر التعلم والشابكة احبث يف الفرق بني

Router راوتر  
Switch سويتش

Bluetooth بلوتوث  
WiFi واي فاي

2- جهازي

1- تقنييت
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تصنيف الشبكات

تصنف الشبكات السلكية والالسلكية:

أوالً: حسب المساحة الجغرافية

 

Personal Area Network

- شبكة شخصية صغرة املدى ال تتجاوز 10 أمتار.
- تربط بني عدة أجهزة يف مكان واحد، كربط أجهزة احلاسوب يف غرفة واحدة.                   

Local Area Network

           

Metropolitan Area Network

           

Wide Area Network
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من خالل التصنيف السابق صنف الشبكات باستخدام اختصار كل اسم وفق املخطط اآليت:

PAN
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ثانياً: حسب نوع الربط
 أمعن النظر يف الصور اآلتية:

    

لنتعاون مع رفاقنا لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

- ما وجه الشبه بني الصور السابقة؟

- ما أوجه االختالف من حيث نوع الربط؟

- ماذا نسمي كل طريقة من طرق الربط السابقة، وملاذا؟

لنكتب جبانب كل صورة التصنيف املناسب هلا من حيث نوع الربط.

استعن باملصادر والشابكة للتعرف على أنواع أخرى لطرق الربط عرب الشبكة.
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الشبكة السلكية والالسلكية:

الشبكة الالسلكية:

طة بقنوات 
ت المرتب

جموعة من الوحدا
م

المعلومات 
السلكية بهدف تبادل 

ر بينها.
واالشتراك في المصاد

مستعيناً بالشابكة أصل بني نوع الشبكة يف العمود األول والتقنية املناسبة هلا يف العمود الثاين

الشبكة الشخصية
PAN

الشبكة المحلية
LAN

الشبكة المدنية
MAN

الشبكة الواسعة
WAN

أقمار صناعية

WI-FI

BLUETOOTH

WI-MAX
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تقويم نهائي

أواًل: صل بني اسم كل نوع ربط مع املعى املناسب له:

ثانياً: اكتب نوع الشبكة حسب املساحة اجلغرافية يف كل مما يأيت:
1- ربط أجهزة احلاسوب يف قاعة احلاسوب يف املدرسة بشبكة واحدة .......................

2-ربط جهاز احلاسوب املوجود يف املدرسة مع جهاز احلاسوب يف غرفة مدير املدرسة ...............
3- ربط جهاز احلاسوب يف املدرسة مع جهاز احلاسوب يف مديرية الرتبية يف حمافظيت....................

4-ربط جهاز احلاسوب بني وزارة الرتبية يف دمشق مع أجهزة احلاسوب يف مديريات الرتبية يف كافة احملافظات 
 ................................

نشاط الصفي

) WWW ( والشبكة العنكبوتية ) WAN ( احبث يف العالقة بني  الشبكة الواسعة

RING

STAR

BUS

يكــون وســط النقــل هلــذه الشــبكة عبــارة عــن قطعــة واحــدة، تتصــل بــه مباشــرة مجيــع األجهــزة 
املكونــة للشــبكة.

يكــون وســط النقــل يف هــذا النــوع مــن الشــبكات علــى شــكل حلقــة تتكــون مــن اتصــال كل 
جهــاز باجلهــاز اجملــاور لــه مــع وصــل اجلهــاز األخــر بــاألول. 

تتصل األجهزة املكونة للشبكة بنقطة مركزية واحدة.
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تعاون مع رفاقك يف كتابة بعض فوائد الشبكة مستعيناً بالصور فيما يأيت:

         

        

      

                   

الشبكة في حياتنا
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اكتب فوائد أخرى للشبكة.
تعاون مع رفاقك يف كتابة مزايا وعيوب الشبكة يف كل من االختصاصات التالية:

العيوباملزايااجملال

التعليم
الصحة 

التسلية واأللعاب

     
احبث يف مزايا وعيوب الشبكة يف جماالت أخرى.

تقويم نهائي

أواًل: امأل املخطط اآليت مبا يناسب:
تصنيف الشبكات

الربطاملساحة اجلغرافية

LANstar

ثانياً: ضع  أمام العبارة الصحيحة و  أمام العبارة الغلط: 
1-يف الشبكة اخلطية تتصل األجهزة املكونة هلذه الشبكة بنقطة مركزية واحدة )         (.
2-من عيوب الشبكة أهنا ال تصل ملسافات بعيدة                            )          (.
3-دخلت الشبكة كافة جماالت حياتنا                                       )          (.
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حلقة بحث

عنوان حلقة البحث: املكونات املادية للشبكة.
أمهية البحث: يتعرف املكونات املادية الالزمة إلنشاء شبكة.

مستلزمات البحث: جهاز حاسوب أو هاتف جوال – إنرتنت.
األهداف: 
يتعرف بطاقة الشبكة.• 
يعدد أنواع الكابالت املستخدمة.• 
مييز خصائص الكابالت.• 
حيدد وظيفة كل املكونات.• 

املطلوب: مشاركة نتائج حبثك مع النتائج اليت توصل إليها رفاقك.
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في العالم االفتراضي )اإلنترنت(:في العالم الحقيقي هل:

تشارك معلوماتك الشخصية مع أشخاص خترب الغرباء امسك؟ سكنك؟ رقم هاتفك؟
غرباء!

تريد مشاركة معلومات عن حياتك اخلاصة 
مع أكثر من..�مليون شخص؟

تشارك صور أصدقائك دون إذن منهم، 
هل تساءلت فيما لو كانوا ال يرغبون 

بذلك؟!

تكون سعيداً إذا قام صديقك بنشر 
صورك اخلاصة يف املدرسة كّلها؟

يشاهد منشوراتك أشخاص غرباء 
ويقومون باستغالهلا إذا مل تضبط إعدادات 

حساباتك

 

أنا زياد سأقّدم لكم تقريراً عن أمن املعلومات 
سأطرح بعض األسئلة على جمموعة من أصدقائي 

وميكنكم التفكر واملشاركة باإلجابات

أمن المعلومات 1
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 هل وصلتكم إحدى هذه الرسائل؟ ماذا نسّميها؟ ناقش ذلك.

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

  

 ما اآلليات اليت تستخدمها حلماية معلوماتك، سّجل جبانب كّل صورة اآللية اليت تعرّب عنها.
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 ما القواعد اليت تستخدمها لإلحبار اآلمن عرب اإلنرتنت.

 ألديكم إجابات أخرى؟

 

السريّة

وصول بريد إلكرتوين

التأكد من مصدر املعلومات
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ال بد أنكم حصلتم على بعض اإلجابات، لندون ما حصلنا عليه ونصغه كتقرير.

   

نشاط الصفي

Windows Defender

Windows 10 هو برنامج مضاد للفيروسات  مدمج مع نظام تشغيل

ابحث عن هذا البرنامج وكيفية تفعيله عبر مصادر التعلم.
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برأيك: أّي من اجلمل اآلتية تُعدُّ من أخالقيات اإلحبار عرب اإلنرتنت ناقش رأيك مع رفاقك.

اقرتح أخالقيات مل يتم ذكرها يف الدرس وتبادل النصائح مع رفاقك.

 أفّكر جيداً قبل أن أنشر أي معلومة على شبكة اإلنرتنت، فما أنشره يعرب عن 
ذايت، جمتمعي، وحضاريت.

األذيّة يف العامل االفرتاضي حقيقية ومؤملة جداً، متاما كما هو احلال يف العامل احلقيقي.

أكون على وعي تام بأنه ما من هدايا جمانية يف العامل االفرتاضي، وبالتايل لن أسّجل 
أيّة تفاصيل شخصية يف رسائل ربح اجلوائز.

أقابل أّي شخص غريب تعرفت عليه عرب اإلنرتنت دون معرفة والدّي.

أخرتق حسابات اآلخرين هبدف التسلية أو اإليذاء.

أمن المعلومات 2
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تقويم نهائي

أواًل: شّكل من األحرف واألرقام اآلتية كلمة مرور:

  ةفيعض ةملك 

 ةيوق ةملك 

 

 

 
Computer 

3 4 5 9 7  

# $ ^ * @ %  

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
1-الفائدة من استخدام نسخ احتياطي للبيانات عند استخدام األجهزة احلاسوبية:

مساعدة املستخدم على تنظيم امللفات يف جهاز احلاسوب.	•
إمكانية الوصول السريع للبيانات.	•
املساعدة يف العثور على احلاسوب احملمول يف حال فقدانه أو سرقته.	•
املساعدة على محاية البيانات املوجودة يف جهاز احلاسوب يف حال تعرضها للتلف أو الفقدان.	•

2-  كنت ترغب بشراء إحدى املنتجات عرب اإلنرتنت وتريد التأكد من أن املوقع اإللكرتوين اّلذي تقوم بزيارته 
هو موقع آمن ما الرمز اّلذي يساعدك يف ذلك مستعيناً بالصورة اآلتية:

Computer

 7 9 5 4 3

# $ ^ * @ %

كلمة ضعيفة

كلمة قوية
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- ما اّلذي جعل العامل قرية صغرة؟

- ما اّلذي ختّلل حياتنا يف كافة اجملاالت وأصبح جزءاً منها؟ 
  - هل تتخّيل حياتك دون هذا التطور احلاصل؟        

أنعم الّنظر يف الّصور اآلتية:

   

باالستعانة بالّصور الّسابقة، ُصغ تعريف الّشابكة )اإلنرتنت( بكلماتك اخلاصة:

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

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

الّشابكة )اإلنترنت(
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الحظ املشكلة يف الصورة األوىل واعمل على حلها من خالل حتليل الصورة الثانية.

          
- مستعيناً بالّصورة الّسابقة استنتج مستلزمات الّدخول إلى )اإلنترنت(؟

  

   
 Internet Service Provider :)ISP(  

موّفر خدمة االتصال باإلنترنت، هي 
الّشركة الّتي توفر لعمالئها إمكانية 

الوصول إلى اإلنترنت

- يتم استعراض المحتوى الّذي يتم نشره على اإلنترنت بوساطة........................
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أنعم الّنظر يف الّصور اآلتية مثّ دّون بعض اخلدمات اليت تقدمها الشابكة ) اإلنرتنت (:

    

      

    

    
- احبث عن خدمات أخرى للّشابكة )اإلنرتنت( من واقعك.

التقويم النهائي

صّحح العبارات اآلتية:
-  يعترب املستعرض من أسباب عدم االتصال باإلنرتنت.

.ISP يقدم اإلنرتنت خدمات عديدة مثل خدمة -
- يعترب جهاز Modem وسيلة لالتصال باإلنرتنت من احلاسب إىل اخلادم.

نشاط الصفي

احبث عن كيفية ضبط إعدادات الراوتر، وكيفية تغير كلمة املرور لالتصال بالراوتر شاركها مع رفاقك.
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مهارات البحث في الشابكة )اإلنترنت( )1(

               

                              

طلبــت املدّرســة مــن املتعلمــني التحضــر للــدرس القــادم وهــو شــعبة اإلســفنجيات فيمــا خيــص أنواعهــا وألواهنــا وأمهيتهــا 
والبيئــة الــيت تعيــش هبــا، حيــث وزعــت األدوار عليهــم كاآليت: جمموعــة تبحــث عــن املعلومــات وجمموعــة تبحــث عــن 
الفيديوهــات وجمموعــة تبحــث عــن الّصــور، فكانــت مهمتــك يف جمموعتــك البحــث عــن صــورة اإلســفنج البحــري 
ذو اللــون الربتقــايل، حبجــم كبــر. كيــف ســتبحث عــن تلــك الّصــورة حمــددة املواصفــات وبســهولة؟ وكيــف ســتحفظها 

لتشــاركها أصدقائــك؟

لنفتح حمّرك البحث Google ونقوم بعملية البحث كما يف الّصورة اآلتية:
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أضُع الرقم املناسب يف الفراغ املناسب:

  اختيار نوع البحث 

 احلصول على أدوات تصفية إضافية للبحث بشكل أفضل 

   احلصول على املزيد من خيارات أنواع البحث

 اختيار حجم الّصورة 

 التأكد من أن البحث اآلمن مشغل 

ماذا تالحظ بعد النقر على الّصورة املطلوبة؟ ..........................................................
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الحظ الّصورة اجملاورة، ولنذكر طريقة حفظها على سطح املكتب.

ما نوع الّصورة؟
كانت مهمة صديقك سليم مجع املعلومات عن »اإلسفنج البحري« حيث استخدم مهارة تضييق 

البحث مث قام حبفظها كصفحة ويب على سطح املكتب.

- لنمأل الفراغات باخلطوات اليت اتبعها سليم حلفظ الصفحة.

قائمة
ملف 

مكان حفظ امللف .........
.........اسم امللف ......حفظ كنوع ......يف......
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لنجرب أنواع امللفات حلفظ صفحة الويب على سطح املكتب مث أصل:

) txt. ( ملف نص               

)htm. - html.( صفحة موقع ويب كاملة            

)mht.( صفحة املواقع اإللكرتونية، لغة توصيف نص تشعيب فقط             

)htm. - html.(أرشيف املواقع اإللكرتونية، ملف واحد              

كانت مهمة صديقك سامر يف جمموعته البحث عن فيديو حول اإلسفنج البحري. 

   -اكتشف نوع البحث اّلذي استخدمه سامر واألدوات اخلاصة هبذا النوع.
..................................................................................    

   -ما األمر اّلذي استخدمه سامر للقيام بعملية البحث اآلمن؟ 
...................................................................................   
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تقويم نهائي

حّدد آلية البحث اليت تراها مناسبة عن هذا الفيديو داخل املتاهة لتحصل عليه يف النهاية:

نشاط الصفي

نشاط الصفي

أردت وأصدقــاؤك الذهــاب يف رحلــة إىل معــرض دمشــق الــدويل لكنكــم حباجــة ملعرفــة موقــع وخريطــة للمــكان، 
Google  حــاول االســتفادة مــن
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مهارات البحث في الشابكة )2(

أفتُح الصفحة الرئيسية Google وأحدُد خيار صور مث أقوم بعملية البحث العكسي      

البحث العكسي )Reverse Search(: وهو البحث حبسب ...... يف  google بداًل من النص
لنسخ عنوان URL  للصورة 

انقر بزر املاوس األمين على 
الّصورة:

Chrome: نسخ عنوان 
URL  للصورة

 :Internet Explorer
اخلصائص < نسخ عنوان 

URL املعروض 

Firefox: نسخ موقع الّصورة 
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من الصورتني السابقتني، نستطيع القيام بعملية البحث العكسي بثالث طرق لنذكرها:    

          
                                    

:Google Chrome يوجد طريقة أخرى يف البحث العكسي باستخدام متصفح            

 ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT   ICT    ICT    ICT    ICT    ICT   ICT   ICT 



الوحدة الثالثة 87

الحظ الّصورة اآلتية:

حصلت نتيجة البحث العكسي على معلومات ختص الصورة مثل:
.........................................
.........................................

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

ما نوع البحث اّلذي نقوم به يف الّصورة اآلتية؟
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نالحظ نتيجة هذا البحث الصويت 
مماثلة لـ.....................................

                                                                                                                     

الحظ الّصورة اآلتية مث احبث عن إجيابيات وسلبيات منع العناصر املنبثقة ونظمها يف جدول:

السلبياتاإليجابيات
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التقويم النهائي

اشطب كل اسم بحث تجده في الخاليا مع وضع الرقم المناسب له من الّصورة اآلتية:

شّكل من األحرف املتبقية عبارة مفيدة .......................
نشاط الصفي

ابحث في Google عن اسم هذا النوع من األسماك المبين في الّصورة اآلتية:
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ورقة عمل

استعن بالشابكة الختيار اإلجابات الصحيحة عن اآلتي:

عملية ترميز للبيانات والمعلومات وتحويلها إلى صيغة غير مفهومة. � 1
عملية إعادة تحويل البيانات إلى صيغتها األصلية باستخدام المفتاح المناسب  � 2
سلســلة مــن رمــوز) حــروف، أرقــام..( تســتخدم للتأكــد مــن هويــة الشــخص � 3

الحاســوب. مــوارد  إلــى  الوصــول  إذن  علــى  للحصــول  المخــول 
احتياطــات تمنــع األشــخاص مــن الدخــول إلــى المواقــع ذات المحتــوى غيــر � 4

المرغــوب.
رمــز تشــفير يــدل علــى صحــة الرســالة ويتيــح إمكانيــة التحقــق مــن مرســل الرســالة � 5

كمــا أنــه يســاعد فــي التحقــق مــن أن الرســالة لــم يتــم تغييرهــا.
بيانات تتم معالجتها لتصبح ذات معنى عند الشخص اّلذي يستقبلها. � 6
هويــة رقميّــة تســتخدم مــن قبــل متصفحــي اإلنترنــت لتجنــب االحتيــال عليهــم مــن � 7

خــالل التأكــد مــن هويــة الموقــع المــراد الدخــول اليــه.

فك التشفر
رقابة أبوية
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ثانياً: عرّب عن رأيك يف كل مما يأيت:
1- أعط تعليقاً مناسباً لكل من الصورتني:

2- هل يمكن االستغناء عن اإلنترنت في حياتنا؟

 نعم

اقرتح بدائل عن وجود اإلنرتنت يف حياتنا� 

ال

اقرتح حلول لالستفادة من ميزات وجود اإلنرتنت يف 
حياتنا والتقليل من األضرار النامجة عنه� 

احلياة قبل اإلنرتنت
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مشروع الوحدة

اخرت أحد املشروعني اآلتيني:

املشروع األول:

اسم املشروع: اعمل مبهارة.

أهداف املشروع: استثمار العمل على اإلنرتنت حلاجات مفيدة. 

أمهية املشروع: استخدام املهارة الذاتية يف تنزيل وحتديث بعض  برامج احلاسوب.

مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، إنرتنت.

املطلوب: 1- حتديث املتصفح املستخدم من قبل املتعلم.

          2- اختيار برنامج مضاد للفروسات وتنصيبه على جهازك.

          3- إذا وجد برنامج مضاد الفروسات مسبقاً على اجلهاز فاملطلوب: حتديث الربنامج من خالل موقع     

             الربنامج األساسي.        

املشروع الثاين:

عنوان املشروع: اإلحبار يف اإلنرتنت. 

أهداف املشروع: استخدام عمليات البحث يف الشابكة )اإلنرتنت( لتصميم جملة حائط حول التوعية من  )التدخني(.

أمهية املشروع: تنمية مهارات البحث يف الشابكة )اإلنرتنت( لدى املتعّلمني.

مستلزمات املشروع: حاسوب، إنرتنت، ألوان، كرتون. 

املطلوب:

 1- اســتخدام عمليــات البحــث يف Google واالســتفادة مــن إمكانــات خيــارات البحــث يف اإلنرتنــت 
للحصــول علــى أفضــل النتائــج وأحدثهــا 

 2- توثيق املعلومة اليت يتم احلصول عليها حبفظ الرابط أو الصفحة املتعلقة هبا وتارخيها.
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https://drive.google.com/open?id=1vG9jPUMpu94qWNXqRInuE8w1aYWW895x
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هل رغبت يوماً يف تعّلم الربجمة ومل تعرف من أين تبدأ؟• 
بعد أن تعّلمت اخلوارزميات يف الصف السابع هل تستطيع حتويل اخلوارزميات اليت درستها إىل ترميز برجمي؟• 
ما الربجمة؟ كيف نستفيد منها يف تطوير عاملنا؟ • 

نعلــم أّن اللغــة الوحيــدة الــيت يفهمهــا احلاســوب هــي لغــة اآللــة املؤلفــة مــن الرمزيــن )1-0(، ومــن غــر املمكــن أن 
نتعامــل حنــن البشــر هبــذه اللغــة، إذن مــا احلــل؟ 

مت اخــرتاع لغــات جديــدة تقــوم بتحويــل التعليمــات إىل لغــة احلاســوب هــذه اللغــات تســمى لغــات عاليــة املســتوى، 
حتتــوي علــى مرتجــم ˝compiler  يقــوم برتمجــة النــص الربجمــي الــذي نكتبــه إىل لغــة اآللــة. 

برناجمك مكتوب بلغة عالية 
املستوى 

   
compiler

  

the executable
exe.الربنامج

يوجد مرتجم لكل لغة من اللغات عالية املستوى مهمته حتويل هذه اللغة إىل لغة اآللة 

ســندرس يف هــذه الوحــدة لغــة الربجمــة ++C، وهــي مــن اللغــات الفريــدة الــيت جيــب أن يعرفهــا كل مربمــج، ويوجــد عــدد 
من لغات الربجمة الشائعة األخرى مثل Python وbasic و C و # C و .....

C++  الخطوات األولى مع
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لنخــرت  Code::blocks وهــو برنامــج مفتــوح املصــدر وجمــاين يعمــل علــى أنظمــة تشــغيل خمتلفــة، 
سهل االستخدام ومتواجد على عدة منصات.

لندّون تسميات واجهة البرنامج كمافي الصورة: 

.1

.2

.3

.4
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.console application لننشئ مشروعًا جديدًا، ثّم نختار  

خنتار لغة الربجمة ++c مثّ حنّدد اجمللد الذي نريد حفظ ملفاتنا فيه.
• نكتب اسم املشروع األول.	

: c++بعد النقر على إهناء تظهر شيفرة أّول مشروع لك يف لغة
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لننفذ الربنامج بالنقر على األداة احملددة يف الصورة اجملاورة

واآلن سنقوم بإجراء تغيرات على هذه الشيفرة.

 جّرب أن تكتب امسك بداًل من  !Hello world  وأعد التنفيذ.

هتانينا لقد خطوت خطوتك األوىل يف عامل الربجمة. 
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يف الدرس السابق تعلمنا كيف نظهر رسالة على الشاشة  واآلن سنتعرف املتغّرات يف الربجمة. 
كيف نعطي احلاسوب األرقام اليت حيتاجها كي يعمل هبا أو يتذكرها؟

كيف ختّزن هذه األرقام يف الذاكرة؟
تعّلم أّن:

المتغيرات: هي مكان يف الذاكرة ختزن فيه البيانات وتُعطى امساً معيناً. 
تتعدد املتغرات حبسب نوع البيانات اليت خُتزن داخلها ونذكر منها األعداد الصحيحة، السلسلة النصية.

قاعدة كتابة املتغرات: 

Type Name = Value;

int  x = 20;
double  db = 10.5;
string  st ="Odai Yasser";

 
طريقة التصريح عنه املتغر

نصي
 صحيح
حقيقي

لننفذ الشيفرة اآلتية 

cout >> استنتج عمل التعليمة  -
 cout >> "number";    والتعليمة  cout >> number;    ما الفرق بني التعليمة  -

 cout>>endl;  استنتج عمل التعليمة  -

المتغيرات والثوابت
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التقويم النهائي

قم بتحويل خوارزمية إلجياد ناتج مجع عددين إىل شيفرة برجمّية   - 1
C,A,B قم بتعريف املتغّرات  .1

A ,B أدخل قيمة  .2
C=A+B احسب  .3

C اطبع  .4
اكتب برنامج بلغة ++c  يقوم حبساب مساحة املستطيل حيث: مساحة املستطيل = الطول * العرض  - 2

C,A,B قم بتعريف املتغّرات  .1
A ,B أدخل قيمة  .2
C=A*B احسب  .3

C اطبع  .4
اكتب برنامج بلغة ++c  يقوم حبساب املتوسط احلسايب لثالثة أعداد.  - 3

اكتب برنامج بلغة ++c  يقوم حبساب مساحة وحميط دائرة.  - 6
اكتب برنامج بلغة ++c   يقوم بطباعة الشكل اآليت   - 5

*****
****
***
**
*

نشاط الصفي

.c++ احبث يف الشابكة عن الكلمات احملجوزة يف لغة
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كتل التحكم

نقصــد بكتــل التحكــم األوامــر الشــرطية واحللقــات التكراريــة، والــيت مــن خــالل فهــم آليــة عملهــا نســتطيع إتقــان الربجمــة، 
ولكــن قبــل ذلــك البــد مــن التعــرف علــى العالقــات الــيت نســتخدمها يف هــذه األوامــر.   

عمليات املقارنة العالئقية: 

)X=20( :إذا علمت أن )true or false( لنقرأ اجلدول اآليت ونكتب نتيجة كل شرط منطقي
.)y=10(و

نتيجة الشرطمعى املثالاملثالاملعامل
>x> 55 أكرب من x

>=x>= yy أكرب من أو تساوي x

>x>yy أصغر من x

>=x>= 77 أصغر أو تساوي x

==x == yy تساوي x
!=x != 11 ال تساوي x

.if لننّفذ الشيفرة املبينة يف الصورة اآلتية، ونستنتج الشكل العام للتعليمة الشرطّية
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التقويم النهائي

- اكتب برنامج بلغة  ++c  يقوم بقراءة عالمة طالب مثّ خيترب العالمة إذا كانت أكرب من 60 يطبع ناجح، وإاّل    
   يطبع راسب 

- اكتب ناتج تنفيذ الربنامج الذي يظهر يف الصورة اآلتية:
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لدينــا فريقــني مــن الالعبــني كل منهمــا حيــوي 50 العبــاً ومت ترقيمهــم مــن 1 اىل مئــة حيــث يتبــارى الالعبــون ذوي 
األرقــام الفرديــة مــع بعضهــم كيــف ميكــن طباعــة أرقــام الالعبــني الفرديــن باســتخدام الربجمــة

لننفــذ الربنامــج اآليت الــذي يقــوم بطباعــة األرقــام الفرديــة بــني 1 و 100 يف ســطر، وطباعــة جمموعهــا يف 
السطر الثاين.

.for لننّفذ الشيفرة الربجمّية اجملاورة، مث استنتج الشكل العام للحلقة

ما الفرق بني احللقتني؟

التقويم النهائي

اكتب برنامج بلغة ++c يقوم بقراءة عدد مث يطبع قوامسه.. 1
اكتب برنامج بلغة ++c  يقوم حبساب جمموع األعداد الفردية بني 2  – 50.. 2

الحلقات التكراريّة 
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مشروع الوحدة

اكتــب برناجمــاً بلغــة ++C يقــوم بطباعــة رســالة ترحيبيــة، ويطلــب إدخــال عــدد مث يقــوم بطباعــة جــدول الضــرب لــه 
ويظهــر عبــارة تســأل املســتثمر إذا كان يريــد املتابعــة أم اخلــروج مــن الربنامــج، فــإن ضغــط املســتثمر املفتــاح y مــن لوحــة 

املفاتيــح يعيــد طلــب إدخــال العــدد مــرة أخــرى وإال ينهــي تنفيــذ الربنامــج.
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 الوحدة الخامسة
وحدة استثمار التطبيقات

هل تعلم؟

 Ubuntu أن كلمة

تعين اإلنسانية ألجل اآلخرين

تعود جذور هذا املصطلح للغات البانتو اجلنوب أفريقية

https://drive.google.com/open?id=1aW-CRRFVPmC8llMUUuCnV33MV3jeqqFx
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لننشئ مصنفاً جديداً، مث نضع إشارة صح أمام التنسيقات اليت قمنا بتنفيذها.

       
دمج خاليا أفقيًا

دمج خاليا عمودي
توسيط النص أفقي وعمودي
احتواء تلقائي لعرض العمود

احتواء تلقائي الرتفاع الصفوف
تعبئة خاليا

حدود اخلاليا

اجعل عرض العمود A  يساوي 4 سم.

برنامج الجداول االلكترونية 1

نسيقات أخرى:
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الحظ الّصورة واجعل اخلاليا المحددة ال تقبل قيمة أكرب من 100.

1- احبث عن خيارات أخرى لقواعد التحقق من الصحة.
2- غّر عنوان ونص وشعار رسالة التنبيه للخطأ.

اختفى صف العناوين يف الصورة األوىل، لنجعله يظهر بشكل دائم كما يف الصورة الثانية.
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جّرب جتميد العمودين )A و B( مثّ دّون خطوات العمل اليت قمت هبا:

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

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

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

التقويم النهائي

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة:

- ميكن تنسيق األعمدة من تبويب:

إدراج      -   صفحة رئيسية      - ختطيط الصفحة	 

- يتم الوصول إىل خيار التحقق من الصحة من خالل تبويب بيانات مثّ:

االتصاالت   - فرز وتصفية    - أدوات البيانات	 

س2: لتجميد الصف 1 و 2 والعمود A حندد اخللية:

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



108الوحدة الخامسة

عمــود  يف  ممتــاز  كلمــة  إلظهــار  الالزمــة  اخلطــوات  املناســبة  الّدالــة  باســتخدام  لننّفــذ 
ذلــك. مــن  أقــل  كان  إذا  وجيــد   90 مــن  أكــرب  الطالــب  معــّدل  كان  إذا  التقديــر 

لنستخدم الّدالة املناسبة إلظهار عدد الّطالب البالغ أيام دوامهم أكثر من 175 يوماً؟

                                           
باستخدام الدالة countif ما عدد الّطالب اّلذين حصلوا على معّدل يساوي 100؟

برنامج الجداول االلكترونية 2
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مســتعيناً بالّصورة اآلتية اكتشــف طريقة حســاب النســبة املئويّة لدوام الطالب إذا علمت أن عدد 
عشــريّة. فواصــل  بــدون  تظهــر  األرقــام  ولنجعــل  يومــاً،   180 هــي  الكلّــي  الــدوام  أيــام 

بالتعاون مع رفاقك أظهر  رمز % لنسب الدوام. 
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يريد صاحب شركة بيع األجهزة اخلليوية معرفة مبيعاته، لننشئ املصنف املطلوب كما يف الصورة اآلتية:

لنساعد صاحب الشركة يف معرفة مبيعات كل نوع من أنواع األجهزة، من خالل تطبيق عامل التصفية. 

الِغ عامل التصفية حسب "نوع اجلهاز".

برنامج الجداول االلكترونية 3
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لنالحــظ الصــورة اآلتيــة، ونكتــب الصيغــة املناســبة حلســاب أربــاح جهــاز Samsung ونطبقهــا تلقائيــاً 
حلساب أرباح األجهزة األخرى.

عند سحب مقبض اخللية من  f3 إىل f11، هل تغرت مراجع اخلاليا؟ • 

يريــد صاحــب الشــركة صــرف مكافــأة للمنــدوب تشــمل نصــف أربــاح اجلهــاز مضافــاً إليهــا املبلــغ يف اخلليــة 
:G1

1-  لننفذ املطلوب.
             2-  اكتشف سبب اخلطأ يف الصورة األوىل، واعمل على حّله كما يف الصورة الثانية.

    
 •G3:G11 يضاف إىل اخلاليا  G1 بني كيف جعلنا مبلغ اخللية
 •)G$1( ،)$G1( ماذا نسمي مرجع اخلاليا
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الــيت  اخلليــة  نســمي 
خليــة  مرجعهــا  يتغــر 

نســيب مرجــع  ذات 

نسمي اخللية اليت ال يتغر مرجعها خلية 

ذات مرجع مطلق
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التقويم النهائي

1- لتطبيق عامل التصفية خنتار األداة: 

2- صل بني العمود األول ما يناسبه من العمود الثاين؟

$H1 عمود مطلق وصّف مطلق

H$1 عمود مطلق وصّف نسيب

$H$1 عمود نسيب وصّف مطلق

3- بني سبب اخلطأ اآليت: 

نشاط الصفي

1- باستخدام ميزة مراجع اخلاليا املطلقة والنسبية أكمل جدول الضرب

2- احبث يف أخطاء اإلكسل اآلتية:
. #VALUE! و , #REF! و  #NUM! و  #NULL! و  #NAME? و  #N/Aو DIV/0! #
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بــدأت وزارة الرتبيــة مشــروعاً تعليميّــاً يُعــى بدمــج التعليــم 
التقليــدي بالتعليــم اإللكــرتوين، برأيــك مــا هــي الصفــات 
هلــذا  املناســب  التشــغيل  نظــام  يف  توافرهــا  الواجــب 

املشــروع؟
  

تعاون ورفاقك...
 linux و windows النتقاء نظام الّتشغيل األكثر مالءمة وذلك بعد املقارنة بني نظامي التشغيل

من حيث: 

• اخلصوصية.	

• األمان.	

• املالءمة ملواصفات احلواسيب املدرسية.	

• التحديثات.	

-1-   )Ubuntu ( linux  نظام التشغيل
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كّلنــا يتقــن العمــل علــى نظــام التشــغيل Windows، لنبحــر يف نظــام التشــغيل Linux توزيعــة  
Ubuntu  ونتعرف عليه أكثر:        

لنعّدل معاً الواجهة الرسومية يف Ubuntu: ولنكتب يف كل قصاصة ما قمنا بتغيره من خالل الّتبويبات الّثالثة 

    

ثبت مسات وخطوط جديدة.

بدأ كنان وجمموعته توثيق املعلومات اليت حصلوا عليها على احلاسب إالّ أهّنم مل جيدوا الّلغة العربية

لنساعدهم يف إضافتها وجعلها يف املرتبة األوىل:

ملاذا يدعم  Linux وتوزيعاته
  أكثر من 100  لغة عاملية؟

   

هــل تعلــم ملــاذا تعتمــد أنظمــة الرّتفيــه علــى مــن الطائــرات )تلــك الــيت تســمح لــك مبشــاهدة 
الربامــج الّتلفزيونيــة واألفــالم، وتصفــح اإلنرتنــت، واأللعــاب اإللكرتونيــة مــن مقعــد الطائــرة 

اخلاصــة بــك(، اعتمــاداً كامــاًل علــى نظــام الّتشــغيل  لينوكــس Linux؟
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دّون اخلطوات اليت قمت هبا لتغير اللغة:
-2                                                -1
-4                                                -3

                                                -5
للتبديل بني الّلغات يف لوحة املفاتيح عادًة نستخدم االختصار ........................................................... غّره  ليصبح 

super + space 
مُثَّ دّون خطواتك:

-1
  -2
 -3
-4
-5

تعاون مع رفاقك إلنشاء حساب مستخدم جديد من نوع مسؤول وآخر عادي.

    

 Super يماثل عمل 

 Automatic login ال ينصح بتفعيل الدخول التلقائي 
أبدا  فهو يسمح ألي شخص بالدخول لذاك الحساب دون 

معرفة كلمة السر الخاصة به.
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لننشئ ملفاً يف كال احلسابني ونقارن بني صالحيات املستخدمني يف ُكلٍّ منهما:
 

نوع املستخدم

صالحياته 
StandardAdministrator

حذف املستخدمني وإضافتهم 
تغير إعدادات الّنظام 
تثبيت وإزالة الربامج 

لتكتشف استخدامات الزر األوسط للفأرة بالنسبة:

         - لنسخ نص ما.
         - التنقل بني نافذيت برناجمني مفتوحني. 

���������������������������������������������������������������������               

عند مرور الفأرة فوق ملفات الصوت ماذا تالحظ؟	•

 لنبق نافذة libre office impress   ظاهرة على الشاشة ومبقدمة الربامج األخرى املفتوحة	•

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
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تقويم نهائي

أنشئ واجهة رسومية خاصة بك واجعل لغة لوحة املفاتيح األوىل هي الفرنسية.. 1
2. أنشئ حساباً عادياً جديداً وضْع صورتك الشخصية صورة للحساب. 

3. ما فائدة وجود خيار حسابات املستخدمني يف نظام التشغيل؟
.............................................................................................

نشاط الصفي

 Ubuntu أضف املزيد من مسات اجلمال واخلصوصية من خالل تثبيت برنامج “سكرينلت”  من مركز برجميات
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قرر كنان دعم حبثه مبلف فيديو إالّ أنّه مل جيد برناجماً لتشغيله يف Ubuntu  لنساعده يف تثبيت 
برنامج.

 Ubuntu software center    

لنفتح مركز برجميات Ubuntu   ونالحظ أقسام نافذته

لنقرتح عماًل مناسباً لكل عنصر من العناصر املرقمة: 

................................................................................. :1

................................................................................. :2

.................................................................................. :3

................................................................................ :4

............................................................................... :5

.............................................................................. :6

     Ubuntu مركز برمجيات
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 :Mplayer لنثبت برنامج

ضع الّرقم املناسب حسب تسلسل خطوات تثبيت الربنامج.

الحظ ظهور زر التقدم، عند النقر عليه ماذا نشاهد؟
...............................................................................

ستظهر رسالة االستيثاق اكتب الـ Serial number لنظام التشغيل 
)اسأل مدرسك عنه( مث انقر على استوثق لتبدأ عملية الرتكيب  

احبث يف إمكانية تثبيت برامج 
جديدة دون احلاجة لإلنرتنت !
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احتاج كنان برنامج  Basic 256 ، لنبحث عنه من خالل التبويب املناسب؟

احبث فيما يتضمنه القسم التعليمي من التصنيفات وثّبت الربامج اليت حتتاجها.

احبث يف إمكانية تثبيت برنامج تعلم عمله وال تعلم امسه.
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 liberoffice الــيت تشــاركت هبــا مــع جمموعتــك واســتنتج منهــا طريقــة إزالــة برنامــج نظّــم أفــكارك 
Ubuntu املثبت يف  Math

إلزالة برنامج نتبع اخلطوات اآلتية:
  -1
 -2
 -3
 -4

تقويم نهائي

 ضع إشارة  أمام العبارة الصحيحة و   أمام العبارة الغلط:
ميكن الوصول إىل الربامج املثبتة من خالل زر مثّبت يف نافذة برجميات Ubuntu فقط.	•

•	.Ubuntu حنتاج إىل الّشابكة عند تثبيت أي برنامج يف

ميكننا الوصول إىل الربامج املثبتة يف Ubuntu بعدة طرق.	•

نشاط الصفي

.Ubuntu  يف windows احبث يف طريقة تثبيت برامج 

ماذا يظهر بعد نقر زر أزل؟ 
عالَم يدل ذلك؟
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terminal سطر األوامر

 Linux أراد كنان دعم فكرته من خالل البحث عن أهم الّدول اليت تستخدم نظام التشغيل
وأسباب استخدامه إالّ أن حاسوبه توقف عن العمل ومل يعد يستجيب ألي أمر مما أفقده بعض ملفاته.
ما احلل اّلذي يقّدمه نظام التشغيل Linux حلماية امللفات من الضياع، وزيادة السرعة يف العمل؟

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

لنفتح سطر األوامر، ونتعرف مكوناته:

إالَم  تشر مكونات هذا السطر؟

ضع الّرقم املوافق لكل مكّون  من مكّونات الّسطر يف اجلدول اجملاور
$~UbuntuMaster

1- اسم املستخدم ) اسم احلساب(. 
2- اسم نظام التشغيل.

3- املوقع احلايل ) جملد املنزل (.
4- نوع املستخدم  )العادي (.

سطر األوامر يف Linux هو طريقة للتخاطب مع الّنظام
بواسطة األوامر يف حال حدوث مشكلة 

ما اّلذي يقابله يف Windows؟

تســتخدم عالمــة )~(  للداللــة علــى جملــد املنــزل كمــا تســتخدم 
.)Root( للداللــة علــى جملــد اجلــذر  )/(  العالمــة
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األوامر اّليت جيب أن أتعلمها كي أُتقن التعامل مع سطر األوامر.             

 :man 1- األمر

 enter  مث نضغط مفتاح   terminal  يف نافذة  man ls $   لنكتب هذا األمر
:man وظيفة األمر

…...........................................................…………… 

...............................................................................  ls وظيفة األمر 

                   
لننفذ األمر  ls ماذا نالحظ؟

اكتشف اخلطأ يف الّصورة اآلتية، ماذا تستنتج؟

يمكنك النقر على Tab  لعرض جميع 
األوامر التي تبدأ بالمحارف نفسها
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لنستخدم األمر man يف التعّرف على وظيفة كل من األوامر اآلتية وطريقة كتابتها:
مُثَّ ننفذها.

cd mkdir clear pwd cp

.Ubuntu ناقش مع رفاقك طريقة كتابة املسار يف
ما اّلذي تعلمته عن سطر األوامر؟
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تقويم نهائي

أّواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:
ملعرفة حمتويات جملد يف لينوكس نستخدم األمر:• 

clear – ج            pwd            – ب     ls   – أ
إلنشاء جمّلد جديد نستخدم األمر:• 

ls  - ج        mkdir   – ب     rm -أ
ملسح شاشة سطر األوامر نستخدم األمر:• 

   cp -ج       clear -ب      CLEAR – أ

ثانياً: ضع   أمام العبارة الصحيحة و   أمام العبارة الغلط:  
 •.alt+ctrl+t :للوصول إىل سطر األوامر نضغط
نستخدم األمر pwd   حلذف ملف.• 

نشاط الصفي

Ubuntu احبث يف مصادر التعلم عن أوامر أخرى ُتسّهل التعامل مع امللفات يف
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تقويم الوحدة

1- اكتشف اخلطأ يف العبارات اآلتية: 
ميكن للمستخدم العادي حذف مستخدم آخر. . 1
يستخدم األزرار الّتالية Ctrl + alt + f 2  للعودة إىل الواجهة الّرسومية.. 2
يشر الّرمز /  إىل جملد املنزل.. 3
4 ..ls للتعريف مبحتويات األمر  MAN ls $ يستخدم األمر
يتيح لك مركز برجميات Ubuntu  تثبيت الربامج عند االتصال باإلنرتنت فقط. . 5

 Windows و    Ubuntu التشــغيل  نظامــي  بــني  للمقارنــة  مناظــرة  إلجــراء  رفاقــك  مــع  بالتنســيق  2-قــم 
تتضمن النقاط اآلتية:

ميزات الّنظام.. 1
األمان.. 2
إدارة امللفات.. 3
تثبيت وإزالة الربامج.. 4
إدارة املستخدمني.. 5
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 درست العام املاضي برنامج ُيستخدم لتصميم وحتريك الرسوم ثنائية األبعاد. ما اسم هذا الربنامج؟ 
ما الطريقة للتحكم بالتصميم بشكل أكرب؟ وما هي اللغة الربجمية اليت يستخدمها هذا الربنامج؟

هل ميكن االستفادة من هذا الربنامج يف التعليم؟ كيف ذلك؟ 
أال ميكن استخدام الربنامج يف صناعة األلعاب؟

دعونا نكتشف ذلك معاً...
قــام مــدرس الفيزيــاء باســتخدام ملــف فالشــي لتوضيــح فكــرة يف درس التيــار الكهربائــي املتواصــل، فرغــب أحــد الطــالب 

بتصميم دارة مشاهبة.

من أين سيبدأ التصميم؟ 
ما الطريقة الستراد الصور وامللّفات إىل مكتبة الربنامج أو إىل املسرح مباشرة؟

ما الكائنات اليت جيب استخدامها يف التصميم؟
كيف ميكن التحكم بعمل تلك الكائنات؟

ACTION  SCRIPT-1
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لنستورد الصور الالزمة إىل برنامج الفالش. 
  

 

ما الفرق بني import to stage  و import to library؟
بني كيف يتم إدراج الصور من املكتبة إىل املسرح؟

لنقم بتحويل صورة مقياس األمبر إىل Movie clip لكي يسهل التحكم هبا عرب الشيفرة 
املصدريّة الربجمي.

amper اجعل اسم الكائن واالسم الربجمي إىل
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جيب رسم مؤشر مقياس األمبر حبيث يتحرك من األعلى ويبقى ثابتاً من األسفل، لنالحظ الّصورة 
اآلتية ونكتشف كيف يتم ذلك:

بنّي كيف حددنا نقطة دوران املؤشر؟
مانوع احلركة اليت قمت باختيارها يف الطبقة الثانية )املؤشر(؟

بنّي كيفية العودة إىل املشهد الرئيسي؟
 عند جتربة املشهد ظهرت مشكلة، لنحددها مث نقرتح احلل املناسب هلا.  
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يوجد الكثر من األوامر الربجمّية اجلاهزة يف برنامج فالش لنخرت األمر املناسب اّلذي جيعل حركة مؤشر 
املقياس تقف عند اإلطار )40(.

  

حدد طرق أخرى ميكن من خالهلا الوصول إىل األوامر الربجمية ) code snippets(؟

نّفذ اخلطوات الالزمة إليقاف احلركة يف اإلطار1
ما اسم الطبقة اجلديدة اليت ُأضيفت تلقائياً؟

ماذا ميثل النص باللون الرمادي اّلذي يظهر بني عالميت )/* ……*/(؟ 
استبدل الشيفرة املصدريّة ); )( stop( بـ ); )( Stop( ماذا تستنج؟

بنّي كيف يتم عرض نافذة action بعد إغالقها.
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احفظ امللف السابق باسم amper  على حاسبك كي نتابع العمل به.

 التقويم النهائي

1 - رّتب خطوات استراد ملف إىل مسرح الفالش.

 االنتقال ملوقع امللف   
     File
   Import to stage
   Open حتديد امللف مث

 Import
   

2 - اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت:

النوع الواجب حتويل الكائن إليه ليستخدم يف التحريك هو 
Graphic   Movie clip   Button  

أمر إيقاف العرض هو
stop)(       Stop )(             Stop  

نشاط الصفي

مستفيداً مما تعلمته يف الدرس السابق أضف إىل مقياس األمبر مصباحاً كهربائياً مث اجعله movie clip واجعله 
ينــر عنــد اإلطــار 15
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لنفتح ملف amper اّلذي قمنا بإنشائه يف الّدرس الّسابق مث نكمل العمل كما يف الّصورة اآلتية:

جّرب تغير االسم الربجمي للّزر احملّدد إىل on ماذا تالحظ؟ وملاذا؟
بنّي كيف ندرج أزرار جاهزة من مكتبة الفالش

ACTION  SCRIPT-2
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أضفنا زرّين للدارة: األول للتشغيل والثاين لإليقاف، وقمنا بربجمتهما، لنالحظ الّصورة اآلتية:

من خالل الّصورة السابقة ما احلدث اّلذي سينّفذ األمر الربجمي؟
trace)»فّسر الشيفرة املصدريّة )»الدارة تعمل

من شريط األدوات لنافذة action script جّرب فحص الشيفرة املصدريّة.

طُلب مّنا فتح وإغالق الدارة من خالل زر واحد، وهلذا حنتاج وسيطاً يقوم بتخزين قيم تعرّب عن 
حاليت الّدارة وهو ما يسمى يف لغات الربجمة بـ ) املتغّر (.

من خالل الّصورة السابقة: 
رمز املتغّر: ...............................

قيمة املتغّر: ...............................
نوع املتغّر: ...............................
اسم املتغّر: ...............................
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بعد حجز املتغّر جيب اختبار حالة الدارة )مفتوحة، مغلقة( عن طريق if الشرطية، لنالحظ الّصورة 
اآلتية:

اكتب اخلوارزمية اليت برجمنا من خالهلا حالة الدارة ) مفتوحة، مغلقة(.
صّدر تصميمك إىل swf فالش و html بالوقت نفسه.

رّتب األمر الربجمي اآليت بشكل صحيح: 
.amper)20(gotoAndStop;

  التقويم النهائي

اخرت اإلجابة الصحيحة ممّا يأيت:
الشكل الصحيح لوظيفة الّذهاب إلطار حمّدد والوقوف عنده هو

gotoAndPlay)(;  gotoandstop)(;  gotoAndStop)(;
أياً من األمساء اآلتية ميكن أن يكون امساً برجمياً للكائن: 

trace                   on                      on1

رّتب التعليمة الّشرطّية اآلتية بصورٍة صحيحة:
else     
{ trace)”راسب“(;}   
{trace)”ناجح“(;}   
if)grade >=50(   
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أنعم النظر في الصورتين اآلتيتين:

فّكرت يوماً أنه بإمكانك استخدام مصابيح اإلنارة )LED( الستخدامات أخرى غر اإلضاءة؟• 
أحببت حتميل فيلم طويل ومنعك بطء شبكة اإلنرتنت من ذلك؟• 
ما التقانة اليت تؤمن هذه املزايا ومزايا أخرى؟• 

Light Fidelity :المستجدات في التقانة
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)Li	Fi( مستعيناً بالصورة اآلتية وضح مبدأ عمل تقنية

تعمل تقنية )Li-Fi( باالعتماد على: ..................................................................................................

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

)Li-Fi( لندقق في الصور اآلتية ونبّين بعض االستخدامات المميزة لتقنية
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ختّيل معنا: 

قريبــك أو جــارك رجــل مســّن يســكن مبفــرده يف املنــزل أصابــه 
عــرب  بذلــك  وعلمــت  الفــراش،  ألزمــه  مفاجــئ  صّحــي  عــارض 
أو  رســالة  لــك  يرســل  اخللــوي  هباتفــك  مرتبــط  يرتديــه  جهــاز 

حمــددة.  ســاعات  بعــد  وضعــه  يتحســن  مل  إذا  اســتدعاء 

إىل  للخــروج  وتســتعد  صباحــاً  مالبســك  ترتــدي  وأنــت 
وعناويــن  الطقــس  حبالــة  الذكيّــة  املــرآة  تطالعــك  عملــك 
مــن  وغرهــا  الطــرق  وحالــة  العمــالت  وأســعار  األخبــار 

األمــور.

إنترنت األشياء

فرشــاة  وأخربتــك  صباحــاً  أســنانك  غســلت 
أســنانك الذكيــة كــم مــن الوقــت اســتخدمتها 

جيــد0 بشــكل  أســنانك  نظّفــت  وهــل 

إنترنت األشياء
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لدى والدك غداء عمل والشوارع مزدمحة فرتسل سيارته رسالًة نصيًة للطرف اآلخر ختربه أنه سيتأخر.• 
وأنت تستعد للنوم، ميكنك أن تقوم من خالل هاتفك بإغالق مجيع األبواب اخلارجية املزودة بأقفال إلكرتونية • 

مرتبطة باإلنرتنت تسمح لك بتحديد أوقات القفل والفتح أوتوماتيكياً وحتديد أي األشخاص ميكنه فتح 
الباب بغيابك.

ما األشياء يف إنرتنت األشياء؟
أي شيء ميكن أن يضاف له وحدة معاجلة وخاصية اتصال باإلنرتنت )ُمعّرفات واتصال السلكّي( يعترب شيء يف 	•

عامل إنرتنت األشياء0
متتلك هذه األشياء قابلية االتصال باإلنرتنت إلرسال واستقبال البيانات ألداء وظائف حمّددة.	•

دقق النظر يف الصورتني اآلتيتني واستنتج جماالت تطبيق إنرتنت األشياء يف الزراعة.
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1- سألت نفسك يوماً ما هدفك يف احلياة؟
2- فّكرت كيف ميكنك أن ُتسهم يف بناء وطنك؟

3- متنيت أن تكون صاحب شركة إنشاءات تساعد يف إعمار مدينتك؟
4- حدّد ما حتتاجه لتحقيق حلمك؟

لننطلق معاً يف رحلتنا وحنلل بدايًة الصور اآلتية مع مراعاة التسلسل:

BIM
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دّون ما استنتجته:

في الرسم اآلتي أمور تساعدنا للوصول لهدفنا بدقة ونجاح، لنكتشفها معاً:

                                           

)Building Information Modeling( :منذجة معلومات البناء

حتديد املكان املناسب
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شاهدت فتاة روبوتية جتمع بني اجلمال اإلنساين وقدرهتا على الكالم وفهم اللغة البشرية؟• 
فّكرت أنه بإمكانك تعّلم قيادة الطائرة قبل االنطالق العملي يف الواقع؟• 
شّجعت فريقك املفّضل يف بطولة كرة قدم عاملّية مجيع أعضاء ِفرِقها من روبوتات NAO؟• 

توّقع املفاهيم الداّلة على السلوكّيات السابقة.
لنفّكر معاً مثّ خنرت اإلجابة الصحيحة:

اّلذي يقوم بلعب كرة القدم هو )إنسان، روبوت( وهو )منوذج، صورة( لإلنسان.• 
متكن الرجل اآليل من اللعب بواسطة )قدرات ذاتية، لغة برجمة( خمزنة بداخله جتعله يتصرف مثل العب كرة القدم.• 
يعّد برنامج ال )AutoCAD , Access( أحد أهم برامج النمذجة احلاسوبية.• 
يعّد برنامج ال )Movie Maker , MATLAB( أحد أهم برامج احملاكاة احلاسوبية.• 
تعّد لعبة )Need For Speed , Solitaire( من أشهر ألعاب احملاكاة احلاسوبّية ونظام اآلندرويد.• 

بعض تطبيقات النمذجة والمحاكاة
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 النمذجــة )Modeling(: متثيــل مرئــي للمعرفــة يســاهم يف تبســيط األفــكار وجتربتهــا بشــكل أويل قبــل التطبيــق 
العملــي ومنهــا منــاذج املبــاين.

احملــاكاة )Simulation(: هــي عمليــة تقليــد ألي عمليــة فيزيائيــة أو أداة حقيقيــة هبــدف دراســة النتائــج املتوقعــة 
منهــا ومثاهلــا جهــاز حمــاكاة الطــران.

دقق النظر يف الصور اآلتية وعرّب بكلماتك يف املربعات اجملاورة عّما تراه من تطبيقات النمذجة 
واحملاكاة:

نشاط إثرائي

اذكر أمثلة عثرت عليها الستخدامات المحاكاة في حياتنا؟
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تأّمل الصور اآلتية:

    

دخلت غرفة يف فندق والحظت إنارهتا بشكل أوتوماتيكي؟• 
فّكرت يوماً أنه مبقدورك تعديل حرارة منزلك للدرجة املثالية قبل وصولك إليه؟• 
فّكرت أنه بإمكانك تزويد منزلك بأجهزة استشعار للدخان والغاز تعلمك مبجّرد وقوع ضرر مفاجئ؟• 
ما اّلذي يؤّمن منطقياً مجيع املزايا السابقة؟• 

البيت الذكي
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 البيــت الذكــي )Smart Home(: هــو نظــام متكامــل يضــم أجهــزة حتكــم متطــورة )شاشــات تعمــل باللمــس 
مثبتــة علــى احلائــط أو متحركــة كاآلي بــاد واآلي فــون ( وأزرار حتكــم، يتــم مــن خالهلــا التحكــم ومراقبــة كافــة األجهــزة 
الكهربائيــة واإللكرتونيــة باملنــزل مثــل اإلضــاءة، والســتائر، والتكييــف، والتلفــاز، والنظــام الصــويت والكامــرات، واألبــواب 

الكهربائيــة، وأنظمــة احلمايــة مــن الســرقة واحلريــق ســواًء كنّــا داخــل املنــزل أو خارجــه.

لنحلل الصور اآلتية ونستنتج كيفّية التحّكم بتجهيزات البيت الذكي

  

  

دون ما استنتجه:
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لنتأمل الّصورة اآلتية:

ما المؤشرات التي ينبغي أن نحققها لنجعل مدينتنا مدينة ذكية؟
تتبع األرقام في الّصورة  السابقة والجدول اآلتي ودّون اجابتك في الحقول الفارغة

 Internet of Things (IOT) إنترنت األشياء 
الحكومة الذكّية 5 1

6 2
الحركة الذكّية 7 3

8 4
9- البيــــانات المفتوحـــــة

نشاط الصفي

استزد من مصادر التعلم وحدد مزايا إضافية ترغب بوجودها في بيتك الذكي ومدينتك الذكّية في 
المستقبل القريب.

المدينة الذكية
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 ميكن استخدام تقنية )Li-Fi( يف:
 -1
 -2
-3

نشاط الصفي

مستعيناً بالصور اآلتية ومصادر التعّلم قارن بني تقنييت )Wi-Fi & Li-Fi( من حيث املزايا والسلبيات

نشاط إثرائي

 )Li-Fi( ابحث في اآلفاق المستقبلية لتطور تقنية

السلبيات:المزايا:
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مشروع الوحدة:

حينمــا يتعلــق األمــر بدمــج التكنولوجيــا يف التعليــم، ينطلــق العقــل البشــري ليبــدع بــال حــدود، وينتــج أفــكاراً مبتكــرة 
 Augmented( AR جتعــل أشــياء كانــت يومــاً مــا جــزءاً مــن اخليــال العلمــي واقعــاً حمسوســاً. وتقنيــة الواقــع املعــزز

Reality( ال ختــرج عــن هــذه القاعــدة، لذلــك فــال حــدود لألفــكار املتعلقــة بكيفيــة توظيفهــا.

اســتخدم مهاراتــك واســتعن بالشــابكة لتصميــم فيديــو بســيط خاصــاً بــك يوضــح منــاذج اســتخدام هــذه التقنيــة وغرهــا 
مــن التقانــات املتقدمــة مســتقباًل يف تعليمنــا جلعلــه أكثــر تفاعليــًة وإبداعــاً.

عّزز يف التعليم. 
ُ
عنوان المشروع: مناذج من استخدامات تقنيّة الواقع امل

 Augmented هــدف المشــروع: تصميــم فيديــو بســيط خاصــاً بــك يوضــح منــاذج اســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز
Reality)AR وغرهــا مــن التقانــات املتقدمــة مســتقباًل يف تعليمنــا جلعلــه أكثــر تفاعليــًة وإبداعــاً.

طريقة تنفيذ المشروع: ميكن أن يتم العمل يف جمموعات صغرة أو بشكل إفرادي. 
مســتلزمات المشــروع: برنامــج صنــع فيديــو مناســب – املصــادر واملراجــع املناســبة الــيت حتتــوي معلومــات الفيديــو – 

الصــور املناســبة.
خطــة المشــروع: يتــم توزيــع املهــام علــى أعضــاء اجملموعــة يف حــال كــون املشــروع مجاعــي مــع مراعــاة زمــن كل خطــوة 

إلجنــاز املشــروع ضمــن الوقــت احملــدد لــه وذلــك مبتابعــة املــدرس املشــرف.
مخرجات المشروع: عرض الفيديو وتقييمه من قبل الزمالء واملدّرس وفق معاير أساسية اتُفق عليها مسبقاً. 
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