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املقدمة
أُلِّـَف كتـاب تكنولوجيـا املعلومـات واالّتصـاالت للّصـف الّتاسـع انطالقـاً مـن املعايـر الوطنيّـة ملناهـج الّتعليـم 
للّتطويـر  الّشـاملة  الّتبويّـة ضمـن خطّتـه  املناهـج  لتطويـر  الوطـّي  أقّرهـا املركـز  الّـي   قبـل اجلامعـّي  مـا  العـامّّ 
الّتبـوّي، علـى أسـاس ترسـيخ مفاهيـم الّتقانـة وعملياهتـا؛ وتفعيـل الّتفكـر واإلبـداع واالبتـكار؛ وتنميـة الّتواصل 

والّتعـاون؛ وترسـيخ املواطنـة الّرقميـة 
وابلتايل يُتَوقَّع من املتعّلم يف هناية دراسته يف الصف الّتاسع أن: 

يكتسب املهارات األساسّية يف الّتعامل مع تقانة املعلومات واالّتصاالت.. 1
يستخدم الّتجهيزات احلاسوبّية احلديثة بفعالّية.. 2
يوّظف تقانة املعلومات واالّتصاالت يف تعّلم املفاهيم الّدراسّية وترسيخها.. 3
يعّزز لديه حّب العمل املنتج ضمن اجلماعة ويف املشاريع الّتعاونية والتشاركية.. 4
يستخدم مهارات الّتفكري يف عملّيات احملاكاة.. 5
ينسجم مع الّنظم والّتشكيالت املعرفّية وتطبيقاهتا يف حقول العلوم عاّمة.. 6
حيرتم امللكّية الفكريّة.. 7
حيّدد نوعّية وعمق املعلومات اّليت  حيتاجها.. 8

يتحّول إىل ثقافة املشاركة واالبتكار اّليت  تتضّمن أعلى قدر من اإلجيابّية.	. 

وذلك من خالل دراسة اخلوارزمّيات والربجمة بلغة ++c وأنظمة العّد والعملّيات عليها واستثمار الربامج الّتطبيقّية 
كربامــج حتريــر الصــور  واجلــداول االلكتونّيــة مفتوحــة املصــدر وخيــارات البحــث يف االنتنــت  واحلوســبة الّســحابّية 
ابإلضافــة إىل أحــدث املســتجّدات الواجــب علــى الطالــب معرفتهــا مــن انحيــة ختّصصــات احلاســوب والشــهادات 

العامليّــة،  وقــد ُعــّزِزت كل وحــدة أبنشــطة وأنشــطة إبداعيّــة  ودروس إثرائيّــة للّتوســع حســب رغبــة الطّالــب.

أمــاًل يف أن حيّقــق املنهــاج اهلــدف املرجــّو منــه، نرغــب إىل الزمــالء املدّرســن إتّبــاع الطّــرق الفّعالــة للّتشــجيع علــى 
الّتعلــم، والّتكيــز علــى مشــاركة الطــاّلب يف األنشــطة واألنشــطة اإلبداعيــة واملشــاريع، وتشــجيع املبــادرة الذاتيّــة، 

ليكتشــف الطّالــب بنفســه وإبشــراف املـُـدّرس املعلومــات واحلقائــق.

وأنمل من الزُّمالء املدّرسن موافاتنا ابقتاحاهتم وآرائهم، لإلفادة منها.
وهللا ويلُّ الّتوفيق.                        

املؤلفون
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الوحدة اخلامسة
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الربجميات مفتوحة املصدر 
املقارنة بني احلزم الربجمّية مفتوحة املصدر واحلزم املغلقة 

Libre Office Calc برانمج
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الوحـدة األوىل
نائيّ

ُّ
ظام الث

ّ
العمليّات األربع على الن

مدخل إىل البوابات املنطقيّة

أهداف الوحدة
سأمتكن يف هناية هذه الوحدة أن:

أنّفذ العمليات احلسابّية األربعة على النظام الثنائّي.. 1

أحّدد خصائص األنواع الرئيسّية للدارات املنطقّية.. 2

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SVNcJeDBTyaUX4uXGCPZKUrAVwnpqx8m

مصادر تعلم الوحدة
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الدرس األول:
نائي

ّ
 الث

ّ
العمليّات احلسابيّة األربع يف نظام العد

لننظر إىل هاتني الّصورتني ولنقارن بينهما:

)صورة مدينة – الّلوحة األم(متّثل الّصورة اليمىن

-------------متّثل الّصورة اليسرى

هل احلاسوب عبارة عن مدينة كاملة؟
والّشــرائح  املنطقيّــة،  الــّدارات  أبنيتهــا  واحليويّــة  ابلّنشــاط  مفعمــة  متكاملــة  مدينــة كاملــة  عــن  عبــارة  احلاســوب  نعــم 
اإللكرتونيّــة، وتربــط بينهــا املســارات وســّكاهنا اإلشــارات اإللكرتونيّــة والّنبضــات الكهرابئيّــة املمثّلــة ابلّنظــام الثنائــّي 

تعمــل بدقّــٍة وتناغــم اتّم.

)قد تبدو مدينة، ولكّنها دارة الكرتونّية(
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نظام العّد الثّنائي: نظام عّد ُيستخدم يف احلاسبات الرقمّية واألجهزة اإللكرتونّية.
أساسه:  وعناصره:   

يدّل على عدم مرور نبضة كهرابئّية )إشارة كهرابئّية(0

يدّل على مرور نبضة كهرابئّية )إشارة كهرابئّية(1

تذكر

لننظر إىل اجلدول اآليت، ولنتذّكر نظام العّد الثّنائي، مث لنجب عن األسئلة الّتالية:
                        

10 	 8 7 6 5 4 3 2 1 0 العشري

1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 الثنائي

لنحّول عمرك ابلّسنوات من الّنظام العشري إىل الّنظام الثّنائي:
 

لنكتب الّصيغة الّرايضية الّتالية ابستخدام نظام العد الثّنائّي: -
5          +          3

---------- + ----------
اكتب عدد إخوتك وأخواتك ابستخدام نظام العد الثّنائّي: -

                  ------------ أخ ،   ----------- أخت
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نائي
ّ
 الث

ّ
: اجلمع يف نظام العد

ً
أوال

لنقرأ املراحل اآلتية معاً ونفّكر:

              100 
       +   10

          110

    100
+    10      

حاول صياغة املراحل الّسابقة إبسلوبك:

-----------
-----------

-------

-----------
-----------

-------
    

نائي:
ّ
 الث

ّ
قواعد اجلمع يف نظام العد

حاول إكمال العملّيات يف نظام العّد الثّنائي يف الّشكل اجملاور:

0 + 0 =

1 + 0 =

0 +1 =

1 + 1 =
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توجيه: ميكن إجناز اجلمع وفق أحد األسلوبني اآلتيني:

وفق الّنظام العشري مث حتويل الّناتج إىل الثنائي:
مثال :يف الّنظام العشري:    2 =1+1   

يف الّنظام الثّنائي :           2 ) 10 (

وفق الّنظام الثنائي :

0
+1

1
+1

10
+1

11

لنتأمل الّشكل مثّ نرّكب القطع الرتّكيبّية اآلتية:

بعد ترتيب القطع وقراءة املراحل نالحظ انزايحاً حنو اليسار )خانة إضافّية(.
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 لننجز الّتمرين اآليت يف نظام العّد الثّنائّي: 

    1 1 1 0 0
+  1 0 0 1 1

     لنفّكر سواّيً حبّل الّتمرين اآليت:
    1 1 0 0 1
+     1 1 0 1

        
    1 1 0 0 1
+     1 1 0 1    

                
من املرحلتني الّسابقتني وجدان أنّنا نستطيع )اجلمع مع احلمل( كما يف الّنظام العشرّي متاماً.

يّ
ّ
نشاط ال صف

نّفذ عملّية اجلمع اآلتية يف نظام العّد الثّنائي:
  1 0 1 0 1 1
  1 1 0 1 1 1
+1 1 0 1 1 0  
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نائي
ّ
 الث

ّ
رح يف نظام العد

ّ
:الط

ً
ثانيا

لنتفّكر يف عملية الطّرح اآلتية:

   1 1
- 0 1

   1 1
- 0 1

   1 0 

نستطيع تدوين قواعد الطّرح يف الّنظام الثّنائّي: 

ال ميكننا طرح الواحد من الّصفر، كيف سنحّل هذه املشكلة؟ 

لنتذّكر عملّية الطرح يف الّنظام العشري .... ولنقرر ما العمل؟    

يف نظام العّد العشرّي حنتاج إىل )االستالف من املرتبة األعلى(.

0 –  0 = 

1 –  0 =  

0   –  1 =
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رح مع االستالف
ّ
الط

بعد قراءة الّتمرين اآليت ماذا نالحظ؟ .................................................................

     0  10
     1 0 1 1 0
 -  0 1 1 0 0

     0 1 0 1 0

فّكر معنا:
كيف ميكن متثيل األعداد الّسالبة يف الّنظم املنطقّية والّنظام الثّنائي؟ 

نرمز إلشارة العدد املوجب ابلّرمز
0

نرمز إلشارة العدد الّسالب ابلّرمز
1

توضع على يسار العدد عند متثيله يف الّنظام الثّنائي يف )بت اإلشارة(

لنحّول العددين اآلتيني للّنظام الثّنائّي مراعياً )بت اإلشارة(:

+

0 1 1 0 1 0 0

52

31

1 0 1 1 1 1 1

-

بت اإلشارة

+52

-31
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نائي
ّ
رب يف نظام العد الث

ّ
: الض

ً
ثالثا

0 x 0 = 0

1 x 0 = 0

0 x1 = 0

1 x 1 = 1

قواعد الّضرب يف الّنظام الثّنائي:            

اعتمد على قواعد الّضرب لنتّم حل الّتمرين اآليت:

           11              
x         11
            11
+      11  

    .........

حتّقق من فهمك:

لنكمل احلدود الّناقصة فيما أييت:

        111              
x      101

  000
+  111  
    .........
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نائي
ّ
 الث

ّ
سمة يف نظام العد

ّ
: الق

ً
رابعا

أتّمــل خطــوات عمليــة قســمة عدديــن يف نظــام العــّد الثّنائــّي، وحــاول مــع زمالئــك بنــاء عملّيــة الّقســمة يف نظــام العــّد 
الثّنائــّي، وتدويــن اخلطــوات مــع املناقشــة.

       

    نالحظ أّن:  -------------------------------------------

      نالحظ أّن:  ---------------------------------------------------

لنكمل الّتمرين اآليت يف نظام العّد الثّنائّي:
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الدرس الثاني

البوّابات املنطقيّة

البوّابة املنطقيّة: عنصر إلكرتوين يسمح مبرور الّتيار أو ال يسمح مبروره.

وهي الوحدة األساسّية لبناء األنظمة االلكرتونّية، وتعتمد يف عملها على الّنظام الثّنائّي )-- ، --(. 

AND   -   OR   -   NOT       :منّيز ثالثة أنواع رئيسّية للبّواابت املنطقية

AND البوابة األوىل

تعرّب عن عملّية الّضرب املنطقّي، متعّددة املداخل وهلا خمرج واحد.

الّشكل اجملاور يعرّب عن بوابة مبدخلني وخمرج واحد:

 X=A.B :معادلتها

رمز البوابة: ) 0 (

جدول احلقيقة )عالقة الدخل ابخلرج(:

مداخل
Input

خمرج
Output

A B X=A.B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

مدخل أول

مدخل ثاين
 X=A.B
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البوابة الثانية

OR

بوابة متعّددة املداخل وهلا خمرج واحد، وتعرب عن عملّية اجلمع املنطقي.

معادلتها: X=A+B  الّشكل اجملاور يعرّب عن البّوابة:  

رمز البّوابة:     ) + (

جدول احلقيقة:

مداخل
Input

خمرج
Output

A B X=A+B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
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البوابة الثالثة
NOT

هي بوابة هلا مدخل واحد وخمرج واحد، تقوم بعكس إشارة الّدخل. فإذا كانت إشارة الّدخل )0( يصبح اخلرج )---(

X= A   :معادلتها

شكلها:                                                       

رمزها:    )  ـــــــــــــــــــــــــ  (

جدول احلقيقة:

مدخل
Input

خمرج
Output

A X= A
0 1
1 0

اخترب ذكاءك:
لنمأل اجلدول اآليت أبمساء البّواابت املنطقّية وجداول احلقيقة املناسبة هلا.

0

1

0

0
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تقويم نهائي

لننّفذ الّتمارين اآلتية يف نظام العّد الثّنائي:
علماً أننا نرمز لعملّية الضرب  ×    ولعملّية القسمة  /

1100101-100101 =100101+1100101 =

11001 / 101 =1110110 × 11001 =

11110000 + 100011 =11110000 / 1111000  =

10010001 × 101 =1111111 - 101101 =

مشروع الوحدة

- .) NAND – NOR (  :احبث عن طريق الّشابكة عن أنواع أخرى من البّواابت املنطقّية مثل

ارسم الّدارات املمثّلة هلا، واكتب جداول احلقيقة املناسبة هلا. -

نّظم عرضاً تقدميياً ابملعلومات الّسابقة، واعرضهم على زمالئك يف الّصف. -
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الوحدة الثانية
حترير ومعاجلة الصور
 Photoshop

أهداف الوحدة

سأمتكن يف هناية هذه الوحدة أن:

أمّيز بني الصور النقطّية والشعاعّية.. 1

أتعامل مع الطبقات.. 2

أحّرك صورة ابستخدام أدوات برانمج حترير ومعاجلة الصور. . 3

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1	IFhE7rLTMhfWQehZ71sMBu3iLmmQHdL

مصادر تعلم الوحدة
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الصور النقطيّة والشعاعيّة

  لندقّق النظر يف الصورتني اآلتيتني مثّ جُنب: )االستعانة مبصادر التعّلم أو الشابكة(.

ما االختالف 
الناجم عن 

تكبر الصورتن؟

ملاذا؟
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   لنّدون الفرق بني الصور النقطّية والشعاعّية يف اجلدول اآليت: )االستعانة مبصادر التعّلم أو الشابكة(.

الصور الشعاعّيةالصور النقطّيةمن حيث

الربامج اليت تنتجها أو حتّررها.

الاّلحقة اخلاّصة بكلٍّ منهما.

اإلجيابّيات.

السلبّيات.

أتثري الضغط والتحجيم على جودة كلٍّ منهما

   لنضع إشارة يف العمود املوافق للخاصية: )االستعانة مبصادر التعّلم أو الشابكة(.

صور شعاعّيةصور نقطّيةاخلاصّية
ال يتأثر وضوح الصورة بدرجة دّقة الشاشة. 

إمكانّية تكبري أو تصغري الصور دون التأثري على وضوحها.

تتعامل الّصور مع األلوان املتداخلة واملتدّرجة.

حتتل الّصور مساحة كبرية من ذاكرة اجلهاز.

.jpg, gif, png, tiff, bmp  الحقة الّصور

.ai, cdr, dxf  الحقة الّصور

ال حتتاج مساحة كبرية لتخزينها. 

تتعامل مع املنحنيات واخلطوط.

.pixels تتعامل مع النقاط الضوئّية

مناسبة ملعاجلة الصور الفوتوغرافّية.
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الصورة النقطّية: تتكّون من جمموعة من النقاط الضوئّية pixels، تتعامل مع الصور الفوتوغرافّية  والرقمّية.

وامتداداهتــا:  -  ....Paint  ,Photoshop النقطيــة:   الصــور  إنشــاء  يف  تســتخدم  الــيت  الربامــج  مــن 
.bmp,  jpg.…

الصورة الشعاعّية :تتكون من خطوط ومنحنيات، تتعامل مع القصاصات الفنّية والشعارات واخلطوط.

-  Illustrator, CorelDraw  ..… الشــعاعّية:   الصــور  إنشــاء  يف  تســتخدم  الــيت  الربامــج  مــن 
.cdr ,ai:وامتداداهتــا

تعّلمت

لننشئ صورة نقطّية وأخرى شعاعّية ابستخدام برانمج مناسب لكّل منهما.
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Layers الطبقات

لندرج صورة يف مساحة عمل برانمج Photoshop، ونتعّرف على لوح الطبقات.
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شريط أدوات لوح الطبقات:    

لُنفرغ جزءاً من الصورة:

        

     

ابستخدام األداة       Quick Selection Tool  حنّدد الشجرة.
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 من القائمة املختصرة عليها أنخذ أمر fill، مث ok من مربع احلوار.
  

 
    

  لتصبح الصورة على الشكل اآليت:



27

لُنِضف طبقًة جديدًة يف لوح الطبقات.

  

لنمأل الصورة بلون مناسب، ماذا نالحظ؟
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لنجعل اللون شفافاَ ابستخدام األمر  opacity يف خيارات املزج، ماذا نستنتج؟

لُنِعد ترتيب الطبقات, وذلك بسحب طبقة background لألعلى. ماذا نالحظ؟
 برأيك، ما السبب الذي مينع إعادة الرتتيب؟

 ما العمل لتاليف ذلك؟
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لنستنتج عمل قفل الطبقة.

ماذا نالحظ ابلنسبة السم طبقة )الصورة(؟

لُنِعد تسمية الطبقات حسب حمتواها.
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لنرفع طبقة background أعلى صورة countryside مث خنفيها.

 هل يعمل إخفاء الطبقة على حذفها؟

ماذا لو أردان إظهار الطبقة اثنية؟

ما العمل إذا أردان تعديل مكان عنصر موجود يف إحدى طبقات صورة مع إبقاء املسافات بني عناصرها يف ابقي 
الطبقات اثبت.

لنحفظ امللف املنجز، وُنب على ما أييت:              

ما الاّلحقة االفرتاضية للربانمج؟

ما ميزات امللف احملفوظ هبذه الاّلحقة؟
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   لُنِضف جزءاً من صورة إىل صورة اثنية: 
              مثاًل: لنقتطع الطري من الصورة األوىل ونضعه يف فضاء الصورة الثانية.

.Copy/Cut/delete لتحديده، مث   Quick Selection Tool   ابستخدام األداة

لتصبح الصورة على الشكل اآليت:               
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ماذا لو أضفنا عّدة طبقات يف امللف، ما أتثري ذلك على حجمه؟
ما العمل لتاليف زايدة حجم امللّف الناتج؟

ما فائدة تصميم صورة من عّدة طبقات من حيث إمكانّية التعديل عليها؟

  بفرض لدينا ثالثة صور )هنر، مشس، طبيعة خضراء(:

        

     

1. لُنضف صوريت النهر والشمس لصورة الطبيعة يف مواقع مناسبة ابستخدام األدوات:

      
          

2. لنستخدم أمري Scale و Rotate من القائمة الفرعية ألمر   transform  للتحجيم والتدوير.
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3. لُنزِد عدد األشجار ابلنسخ واللصق، ونستخدم التحجيم عند احلاجة.

لتصبح الصورة على الشكل اآليت:    

4. ماذا نالحظ يف لوح الطبقات؟        
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  لنمّيز من قائمة Filter املؤثّرات املتعددة اليت ميكن تطبيقها على الطبقة ورؤية نتائج ذلك على الصورة.

ميكن تشكيل صورة مرّكبة ابستخدام الطبقات. -

ميكن إظهار وإخفاء الطبقة ابلنقر على   يف لوح الطبقات. -

ملنع أي تعديل على الطبقة نستخدم القفل  يف لوح الطبقات. -

لتحديد عنصر ما من الصورة نستخدم أيضاً األداة   . -

ُتضاف طبقة يف لوح الطبقات للعنصر الذي مت لصقه ضمن الصورة. -

إن الطبقات تزيد من حجم امللّف لذا جيب عمل تسطيح flatten  أو merge دمج للصورة عند  -
االنتهاء من تشكيلها.

تعّلمت

يّ
ّ
نشاط ال صف

لنستعرض خيارات املزج blending options ومنّيز بينها.. 1

لنبحث يف أمهّية قناع الطبقة Layer Mask من خالل تطبيق عملي نقّدمه أمام الزمالء. . 2

لنقارن بني الّلواحق اليت أيخذها الربانمج، من خالل ذكر مّيزات كل منها.. 3
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ورقة عمل

ابستخدام أدوات الربانمج نريد:

تشكيل قصة قصرية من )صورتني على األقل(، وإضافة أتثريات مع كتابة عبارات مناسبة.1. 

تصّميم   Business card لعملك املستقبلّي الذي هتدف للوصول إليه متضمناً:2. 

 امسك، شهادتك، طبيعة عملك وعنوانه.

 ماذا لو أردان:

a. عزل جزء من الصورة دون التأثري على اخللفية.

b. إخفاء أحد طبقات امللف.

c. إظهار طبقة خمفية.

d. إعادة ترتيب الطبقات.

e. إعطاء شفافية للون اخللفية.

f. إعادة تسمية طبقة.
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حتريك الصور

  لَنقم بتحريك كرة على الشاشة حبيث تقفز على األرض وترتد مكررة احلركة حىت تصل إىل الطرف اآلخر.
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 .1.Timeline أمر  Window لندرج كرًة يف مساحة العمل. من قائمة 

لنكّرر اإلطار            Duplicates selected frames  أربع مرات.
لنّغري موضع الكرة يف كل إطار حسب احلركة اليت نريدها مث ننقر تشغيل     لنرى النتيجة.. 2

 جلعل حركة الكرة تبدو طبيعية:3. 
 .     Tweens animation frames نكّرر من كّل إطار مخس نسخ .a

b. حنّدد لكّل إطار زمن أتخري كأجزاء من الثانية )حسب السرعة اليت تريد(.
c. ننقر تشغيل    ونرى النتيجة بعد التعديل.
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1 .:mp4 لنحفظ امللف بالحقة
:Render Video أمر export أنخذ من القائمة الفرعية لـ file من قائمة

ننقر Render من مربع احلوار اآليت:
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:gif 2. لنحفظ امللف بالحقة

.save for web من قائمة ملف أنخذ أمر

.Save وللحفظ ننقر Done. يظهر مربع حوار خنتار منه اإلعدادات املطلوبة مث ننقر
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 لفتح ملف فيديو ضمن الربانمج: 

.video frames to layers أمر import أنخذ من القائمة الفرعية لـ file من قائمة

.open ّيظهر مربع حوار: حّدد امللف، مث

.Ok ّمث ،Import Video To Layers بعدها يظهر مربع حوار
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من خالل برانمج  Photoshop  نستطيع:
 .gif أو صورة متحركة بالحقة mp4  إناز فيديو بالحقة 

تعّلمت

  لنستخدم إمكاانت Photoshop لنصّمم صورة وجه ضاحك مث جنعله يغمز بعينه.

لَنقم بتحميل صورة ساكنة للطبيعة فيها حبرية مع شاّلل من مصادر التعّلم، مث نعاجل الصورة فنجعل مياه الشالل والبحرية 
كأهنا تتحرك.
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نشاط إثرائي

مواكبــًة لتطــور برامــج حتريــر الصــور يف إصداراهتــا اجلديــدة، لنبحــث يف أهــم التعديــالت الــيت طــرأت عليهــا لنبقــى علــى 
إطــالع دائــم علــى املســتجّدات.

تقويم الوحدة
السؤال األول:

1. قارن بن كّل مما أييت من حيث:

Psd*.jpg.*انتج فتح امللف

اإلظهار/اإلخفاء

التعديل
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2.ما وظيفة كّل من األدوات اآلتية:

       

3.لنمّيز بن الصور النقطّية والشعاعّية:

الصور النقطّيةالصور الشعاعّيةمن حيث

اعتماد وضوحها على دقة الشاشة

املساحة التخزينّية اليت حتجزها

أتثري حتجيم الصورة على جودهتا

السؤال الثاين: نريد حاًل لكّل مما أييت:

الرتاجع عن عّدة خطوات من العمل املنجز.. 1

اقتصاص جزء من الصورة دون التأثري على خلفّيتها.. 2

3 ..Timeline إظهار شريط
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مشروع الوحدة

لنعمل يف جمموعات على إناز أحد املشروعن اآلتين:

املشروع األول:

 عنوان املشروع: “املدرسة مصدر النور لعقولنا”.
.Brochure هدف املشروع: تصميم 

 املستلزمات: حاسوب، برانمج حمرر صور، أو ورق رسم وأقالم ملونة.
 املطلوب: صّمم بروشوراً Brochure  مميزاً ملدرستك ُتظهر فيه ما أييت:

اسم املدرسة، علم وطننا احلبيب، شعار وزارة الرتبية، عنوان املدرسة ورقم اهلاتف، صورة للمدرسة، نبذة عن اترخيها 
وسبب تسميتها، كفاءة املدرسني، ونسب النجاح.

املشروع الثاني:

 عنوان املشروع: “لنحافظ على البيئة”.
 هدف املشروع: تصميم جمّلة حائط.

 املستلزمات: حاسوب، برانمج حمرر صور، أو ورق رسم وأقالم ملونة.
 املطلوب: صّمم جمّلة حائط يظهر فيها ما أييت:

أنواع امللّواثت البيئّية، احلفاظ على البيئة، أمهية استخدام الطاقة املستدامة، خماطر عدم محاية البيئة، احلماية من 
خمّلفات احلرب.
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الوحدة الثالثة
ذية الكهربائيّة يف احلاسوب

ّ
املكوّنات املاديّة: وحدة التغ

كي
ّ
اهلاتف الذ

أهداف الوحدة
سأمتكَّن يف هناية هذه الوحدة أن:

أحّدد األقسام اخلارجّية لوحدة الّتغذية الكهرابئّية يف احلاسوب.1. 

أمّيز بني أنواع القطع االلكرتونّية املوجودة يف وحدة الّتغذية.2. 

أرسم خمّططاً لسري التـّّيار الكهرابئّي عرب وحدة الّتغذية.3. 

أحّدد مراحل الّتغرّيات اليت تطرأ على التـّّيار الكهرابئّي الّداخل إىل وحدة الّتغذية على املخّطط.4. 

أرسم املخّطط الّصندوقّي للهاتف النـّّقال.5. 

أحّدد العناصر االلكرتونّية الرئيسة املكّونة للهاتف النـّّقال.6. 

أرّتب الطّبقات املكّونة لشاشة اهلاتف النـّّقال.7. 

ُأحّدد نقاط الّتشابه بني وحدة املعاجلة املركزيّة يف اهلاتف النـّّقال واحلاسوب.8. 

ُأحّدد وحدات اإلدخال واإلخراج يف اهلاتف النـّّقال.	. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mu-_jK6kGd-fZaCUcZ1nUND3weXQvpQy
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غذية الكهربائيّة
ّ
وحدة الت

إذا علمت أّن:

AC.V 220 ،تّيار املدينة، متناوب

DC.وعّدة قيم أخرى V 12 ،تّيار مستمّر

حيث أن: V  وحدة قياس اجلهد الكهرابئي.

مستعيناً مبعلوماتك الّسابقة يف الفيزايء، احبث عن تعريف الّتيار املستمّر، واملتناوب، واعرضها على زمالئك وانقش.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

التيار املستمّر
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فّكر معنا
تياراملدينة املتناوب

AC
220 V

تياراملدينة املتناوب
AC

220 V

التيار املستمر
DC
12 V

لنستنتج فكرة الّصورتني الّسابقتني، ولنناقشها مع زمالئنا يف الّصف:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

مثّ نستنتج البنية اخلارجّية لوحدة التغذية الكهرابئّية
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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البنية اخلارجّية لوحدة التغذية الكهرابئّية

 ابالستعانة حباسوبك يف املدرسة، ضع يف اجلدول اآلتـي الّرقم املناسب، اعتماداً على صورة وحدة 
الّتغذية املبّينة أعاله.

مدخل مقبس الّتيار الكهرابئّي

صندوق وحدة التغذية

زر قطع الطّاقة عن وحدة التغذية

فتحة مروحة الّتربيد

كابالت تزويد الطّاقة الكهرابئّية

  أمعن الّنظر يف اجلدول اآليت:

بقية أجزاء املعالج

3.3 v

نواة املعالج

1.5 v
12 v 5v
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حتتاج مكوانت احلاسوب املختلفة جلهود خمتلفة، كيف ميكنه أتمني ذلك؟
...............................................................................................

الّلوحة االلكتونّية داخل وحدة الّتغذية الكهرابئّية

اعتماداً على الّشكل الّسابق، وابالستعانة مبصادر التعّلم ضع اسم القطعة أمام الوظيفة املناسبة هلا:

ختفِّض جهد التّيار الكهرابئّي إىل القيمة 
اّلي حيتاجها العنصر.

حتوِّل التّيار الكهرابئّي متغرّي اجلهة 
إىل تّيار متقّطع اثبت اجلهة.

جتعل التّيار الكهرابئّي منتظم الشّدة 
واجلهة.

ختفِّض شّدة التّيار الكهرابئّي.

هذه القطع تعمل معاً إلنتاج اجلهد الكهرابئي.

مكثفوشائعثنائي إلكرتوين

مقاومة كهرابئية
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  حّدد موضع عمل كل من املكّوانت االلكرتونّية الّسابقة ضمن مسار الّرحلة اآليت لتتعّرف على آلّية 
عمل وحدة التغذية:

ختفيض قيمة اجلهد الكهرابئي   مدخل تّيار متناوب

حتويل جهة التّيار من متغرّية إىل اثبتة

التّيار اثبت الشّدة

تنظيم اجلهد

إىل األجزاء املختلفة

هائي
ّ
قويم الن

ّ
الت

اخرت اإلجابة الّصحيحة فيما أييت:. 1

وظيفة هذا الّزر:  
1. تعديل قيمة اجلهد                  

املناسب
فصل الكهرابء عن . 2

وحدة الّتغذية
تشغيل مروحة . 3

الّتربيد

تعطي وحدة التغذية 
الكهرابئّية تّياراً كهرابئّيًا

3. كال الّنوعني2. مستمرًّا1. متناواًب

تستقبل وحدة التغذية 
الكهرابئّية تّياراً كهرابئّيًا

3. كال الّنوعني2. مستمرًّا1. متناواًب

يُغّذى املعاجل ابلطّاقة 
الكهرابئّية

1. من وحدة التغذية 
مباشرة

2. عن طريق الّلوحة األم
3. حسب نوع 

احلاسوب
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ضّع يف اجلدول قيم اجلهد املطلوبة لكلِّ جزء:  .2

نواة املعاجل

سّواقة االقراص الليزرية

USB منفذ

مروحة الّتربيد للحاسوب

Mouse
صل بني كل قطعة ووظيفتها:  .3

جعل الّتيار الكهرابئي منتِظم الّشدة واجلهد.وشيعة

ختفيض شدة الّتيار الكهرابئّي.ثنائي الكرتويّن

تعديل جهد الّتيار الكهرابئّي.ُمكّثف

حتويل الّتيار الكهرابئي من تّيار متغرّي اجلهة إىل تّيار اثبت اجلهة.ُمقاَومة

نشاط الصّفي

.)Laptop( أجنز عرضاً تقدميّياً مدّعماً ابلّصور عن آلّية عمل وحدة التغذية الكهرابئّية يف احلاسوب النّقال

ورقة عمل

 ،MAh 1- لنحضــر بطّاريّــة حاســوب نّقــال، ولنســّجل علــى ورقــة قيمــة اجلهــد الكهرابئــّي املدّونــة عليهــا، وقيمــة
.Mah ولنبحــث )مســتعيناً مبصــادر الّتعلــم والشــابكة( عــن مدلــول قيمــة

2- احبث ابستخدام مصادر الّتعّلم والّشابكة عن أنواع وحدات الّتغذية.
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قالة(
ّ
كيّة )الن

ّ
اهلواتف الذ

لنكتشف املّصطلح العلمي املوافق للعبارات اآلتية، مثّ لُنوجد كلمة الّسر بعد شطب املصطلحات.
............: تبادل الّرسائل الّنصّية القصرية.

............: تقنية االّتصاالت الاّلسلكّية قصرية املدى بني األجهزة.
............: شبكة حملّية السلكّية مداها قصري وسرعاهتا متفاوتة.

............: تبادل الرسائل النّصّية، والرسوم املتحرّكة، والفيديو.
............: يستخدم ملساعدة املستخدمني يف الدخول إىل شبكة اإلنرتنت.

TRAMSWSMS

HTOOTEULB

IF-IWBSMM

SRPGENOHP

كلمة اّلّسر هي: ......................
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املخطّــط الّصندوقــّي للهاتــف الذّكــّي: أتّمــل الّشــكل اآليت وحــاول تدويــن كّل جــزء مــع مايقابلــه مــن احلاســوب 
الشــخصّي: )مــن حيــث املكــّوانت(.

وحدة التخزين

شاشة العرض

لوحة املفاتيح

منافذ وتوصيالت

املعالج

الذاكرة العشوائية

البطّاريّة

وحدة املعالجة الرقميّة

الهوايّئوحدة الاّلسليك

SIM بطاقة

كامرياسّمعةميكروفون

اهلاتف النـّّقال احلاسوب الّشخصّي



54

بنية اهلواتف النـّّقالة:
ابســم حيلــم بتجميــع هاتــف نّقــال، حبــث يف الّشــابكة فوجــد الّصــور الاّلزمــة، وقــام بوضــع خمّططــات لِقطَــع اهلاتــف 

املختلفــة. لنســاعد ابســم يف حتقيــق حلمــه برتكيــب جمّســم للهاتــف النّقــال اخلــاص بــه،
لننسخ املخّطط اآليت على الورق املقّوى ولنقم إبجناز املهّمة.

اقرتح تصميمً لواجهة 

الّشاشة
الواجهة األساسيّة 

لتوضع الطبقات عليها

الواجهة األماميّة 

للّوحة األّم

الواجهة الخلفيّة 

للّوحة األّم

وحدة إرسال واستقبال 

راديوي
وحدة املعالجة 

الرقميّة للصوت

وحدة التخزين 

الّداخليّة

وحدة تضخيم اٌشارة 

الاّلسلكيّة
وحدة التّحكم بالهوايئ وحدة الاّلسليك رشيحة إدارة الطّاقة 

الكهربائيّة

RAMC.P.U

1- ثّبت الواجهة 
اخللفّية بعد لصق 

األجزاء عليها )وفق 
الّلون(.

2- مث ثّبت 
الواجهة األمامّية 
بعد لصق األجزاء 
عليها )وفق الّلون(.
3- الصق واجهة 

الّشاشة.

ثّبت الواجهة اخللفّية
بعد لصق األجزاء 

عليها 
)وفق اللون(

مثّ ثّبت الواجهة 
األمامّية بعد لصق 

األجزاء عليها )وفق 
الّلون(

لصق واجهة الشاشة
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شاشة اهلاتف الذكّي
ســقط هاتــف ايمســني النّقــال علــى األرض، وانكســرت شاشــته، فدفــع والدهــا مبلغــاً كبــرياً إلصالحهــا، ممّــا أاثر فضــول 
ايمسني ملعرفة مكّوانت الّشاشة بعد أن كانت تظّن أهّنا جمّرد قطعة زجاجّية، فبحثت يف الّشابكة عن مكّوانت الّشاشة 

ودّونتها.

طبقات شاشة الهاتف النّقال

طبقات شاشة العرض

غالف شفاف

طبقة عازلة

طبقة أكسيد األنديوم والقصدير للمحور 

Y ) طبقة التحسس(

غالف شفاف

الحافظة

طبقة أكسيد األنديوم والقصدير 
للمحور X طبقة االنبعاث

لصاقة شفافة

لصاقة شفافة

12
34
56
78
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مثّ وجدت صورة )طبقات شاشة العرض( حتديداً، مرتّبة كاآليت )لالّطالع(:

الحافظة

طبقة زجاج خلفيّة

طبقة موّصالت

طبقة أقطاب موجبة

طبقة ليّدات عضوية 

باعثة للضوء

طبقة أقطاب سالبة

غطاء أمامي شفاف

ورتّبت معلوماهتا كاآليت:
الطّبقــات احلّساســة لّلمــس: وتضــم طبقــة الّتحســس، وطبقــة االنبعــاث، املؤلفتــني مــن مــادة أوكســيد اإلنديــوم . 1

والقصديــر، وبينهمــا طبقــة عازلــة.
عنــد وضــع اإلصبــع علــى مــكان مــا مــن ســطح الشاشــة حيــدث تغــرّي يف الّشــحنات الكهرابئيــة، وتقــوم طبقــة االنبعــاث 
بنقل هذا التغري يف الّشحنة إىل طبقة الّتحسس، فيتم إرسال إشارة إىل معاجل اهلاتف الذي يقوم برتمجة هذه اإلشارة 

إىل بيــاانت حُتــّدد مــكان وضــع اإلصبــع علــى الّشاشــة.
ــة )OLED( تضــيء ابأللــوان األساســّية الّثالثــة، . 2 طبقــات شاشــة العــرض: وتتأّلــف مــن طبقــة ثنائيــات ضوئّي

وتقــع بــني طبقــيّت أقطــاب كهرابئيّــة تقــوم بتطبيــق اإلشــارة الكهرابئيّــة عليهــا، فتضــيء بشــّدة تتناســب مــع شــّدة 
ــق عليهــا لتنتــج األلــوان والّظــالل املختلفــة. ــار املطّب التّي

بعــد أن مجّعــت ايمســني املعلومــات الّســابقة والّصــور، أحبّــت رســم خمطّــط تفصيلــي عــن الّشاشــة لوضعــه يف جملّــة احلائــط 
يف الّصف، ســاعدها يف عملها.
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الطّبقات الحّساسة للّمس

طبقات شاشة العرض

........

........

........

........

........

........

الّشاشة

ساعد ايمسني يف البحث عن اخلطأ يف الّشكل اآليت وصّححه:

طبقات شاشة العرض

لصاقة شفافة

لصاقة شفافة

طبقة عازلة

غالف شفاف

طبقة أكسيد األنديوم والقصدير 

للمحورX طبقة االنبعاث 

غالف شفاف

حافظة

طبقة أكسيد األنديوم والقصدير 

للمحور Y طبقة االنبعاث 
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امليكروفون: لُنِعد ترتيب اجلمل يف الّشكل اآليت، للحصول على تعريف للميكروفون.

    

بفعل 

الذبذبات 

الصوتية

وتتحول 

االهتزازات

بفعل 

وشيعة
صفيحة 

تهتز إىل إشارة 

كهربائية

امليكروفون:

إثراء
احبث يف مصادر الّتعلم أو الّشابكة، عن آلية عمل امليكروفون بشكل تفصيلي، واعرضها على زمالئك يف الّصف.
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الكامرية الرقميّة
لنجّمع املعلومات من املتاهة، للوصول إىل تعريف الكامرية الرقمّية.

الكامرية

تعريف الكامرية

وقد يوجد أكثر من

تزود الكامرية بفالشحيّول اإلشارة

الضوئّية إىل رقمّية

بواسطة عدسات حّساس

يتم تشكيل خيال للمشهد

تلتقط الّصوربواسطة سطح

للضوء

على السطح

كامرية

اعات
ّ
السم

لنمأل الفراغات ابلكلمة املناسبة ممّا أييت، ولنناقش:

قابلة لإلهتزازاهتزازات صوتّيةمغناطيسوشيعةاإلشارات الكهرابئّية

تقــوم الّســماعة بتحويــل ......... إىل .......... مــن خــالل صفيحــة .........بتأثــري ....... تطبّــق عليهــا اإلشــارة 
الكهرابئيّــة و........ مّتصــل  ابلّصفيحــة.
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الوحدة املركزيّة

الذاكرة العشوائّية 
RAM

ROM

وحدة املعاجلة املركزيّة
CPU

الذاكرة

 العشوائّية

املعالج

ROM

الوحدة املركزيّة

املعاجل

استناداً إىل تعريف معاجل احلاسوب، لنمأل الفراغات:

يتأّلف معاجل اهلاتف الذّكّي: من وحدة ......، وحدة .............. ، .................. .

الذاكرة العشوائية

العشــوائّية عنــد قطــع  الّذاكــرة  العمــل هبــا، ومُتحــى حمتــوايت  أثنــاء  للبيــاانت والربامــج  الّتخزيــن ......  هــي مــكان 
.  ...... إغــالق  عنــد  أو   ،........

ROM: وهي شرحية ختّزن عليها إعدادات الّشركة الّصانعة للجهاز، كما حتوي على:

الّرقم الّتسلسلي للجهاز

الّرقم العاملي
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فّكر
ماوجه الشبه بني: الّرقم الّتسلسلي للجهاز، والّرقم العاملّي

ما الغاية من وجود هذين الّرقمني؟ )انقش(
........................................................................................

وحدات التخزين الداخليّة
اكتشف الغلط فيما أييت وصّححه: 

توجد يف اهلاتف الذّكّي، بطاقة ذاكرة إضافّية للجهاز خُتّزن عليها الربامج وامللّفات.
ونقوم أيضاً بوضع ذاكرة ُمدجَمة يف اهلاتف، هبدف زايدة سعة اجلهاز لتخزين البياانت.

وحدة املعاجلة الرقميّة
وهي عبارة عن شرائح تقوم بتحويل البياانت املدخلة إىل لغة اآللة، وابلعكس.

لنخرت العنصر الذي له نفس املهّمة يف احلاسوب.

املتجماملعاجل

SIM سلكيّ وبطاقة
ّ

وحدة الال

عمل وحدة الاّلسلكّي:

أتمني تواصل اهلاتف مع الّشبكة املزّودة للخدمة

تضخيم اإلشارات املستقبلة أو املرسلة

ويّتصل بوحدة الاّلسلكّي هوائيٌّ اللتقاط اإلشارة.

وحدة الاّلسلكي

وحدة معاجلة رقمية للّصوت

شرحية إدارة الطّاقة الكهرابئية
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SIM شرحية

حتتوي على:

ملّفات تعريف املستخدم

أرقام هواتف جهات االّتصال

 

ارية(
ّ
اقة )البط

ّ
وحدة ختزين الط

تصنع بعض بطّارايت اهلاتف النّقال من خالاي الليثيوم.                                    

وهي قابلة إلعادة الّشحن، كما توجد شرحية إلكرتونّية

إلدارة وتوزيع الطّاقة الّكهرابئية على أجزاء اهلاتف.

لنبحث يف مصادر الّتعلم والّشابكة عن خصائص )الليثيوم(.

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

إثراء

حيتــوي اهلاتــف النّقــال علــى حّساســات للحركــة واالهتــزاز، كمــا حيتــوي علــى حمــّرك صغــري إلحــداث حركــة اهتــزاز يف 
اهلاتــف.

ر معنا
ّ
فك

للحّساسات أنواع متعدّدة، وتتواجد يف كثري من الّتطبيقات قي حياتنا، احبث وانقش زمالئك.
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ات اإللكرتونيّة املستخدمة يف تصنيع اهلاتف
ّ
املعد

امجع أو ارسم صوراً للعناصر االلكرتونّية اآلتية املوجودة على اللوحة األّم، والصقها جبانب كل عنصر ضمن املربّع 
َخّصص.

ُ
امل

قطعة تقوم بتخزين شحنة كهرابئّية وله قطبني.املَُكثِّف

املُقاَومة
قطعة تقوم إبعاقة مرور التيار الكهرابئي من خالهلا، 

وتستخدم لتخفيف شّدة التّيار.

التانزستور
قطعة من ثالثة أقطاب، تستخدم للّتحّكم ابإلشارات 

وتضخيمها وهو العنصر األساسي يف بناء الّدارات 
املنطقّية يف احلواسيب واهلواتف النّقالة.

الثنائّي
عنصر من قطبني يقوم ابلّسماح للتّيار الكهرابئّي ابملرور 

يف جهة واحدة فقط.

عنصر إلكرتوين ُمصدر للضوء.الثنائّي الضوئّي

الّدارة املتكاِملة
جتميع لعدد كبري من القطع اإللكرتونّية يف قطعة واحدة 

لتوفري احلجم واملساحة.



64

هائيّ
ّ
قويم الن

ّ
الت

أ- ضع )صح( أمام العبارة الّصحيحة، و)غلط( أمام العبارة املغلوطة:

يتّم حتويل البياانت يف اهلاتف النـّّقال إىل األرقام العشريّة. . 1

حتوي مجيع اهلواتف النّقالة على أكثر من كامريا.. 2

يتّم ختزين البياانت يف بعض اهلواتف النّقالة على القرص الّصلب.. 3

 تعترب الّشاشة بكّل أجزائها وحدات إدخال وإخراج بنفس الوقت.4. 

ب_ اخرت اإلجابة الّصحيحة فيما أييت:
1- يتّم إصدار الّضوء وإظهار األلوان يف شاشة اهلاتف النّقال بوساطة:

C.مصابيح نيونB.كريستال سائلA. ثنائيات ضوئّية
خُتّزن إعدادات اجلهاز ورقمه الّتسلسلّي على شرحية:  .2

 RAM .AROM .BCPU .C

3- الوحدة اليت تقوم بتحويل البياانت املدخلة إىل لغة اآللة:

C. وحدة املعاجلة الّرقمّيةB. الّذاكرة العشوائّيةA. املعاجل

4 - خُتّزن ملّفات تعريف مالك اخلط ورقمه وأرقام هواتف جهات االّتصال:

 SIM.Aذاكرة اهلاتف .Bبطاقة الذاكرة اإلضافّية .C

نشاط الصّفّي

.SIM احبث مستخدماً مصادر التعّلم عن أنواع بطاقات

إثراء

.)......، Wi-Fi،Bluetooth ( 1-احبث يف مصادر الّتعلم أو الّشابكة عن تقنّيات االّتصال الاّلسلكّي
2-احبث ابستخدام الّشابكة عن االختالفات يف تركيب الطّرازات واألجيال املختلفة من اهلواتف النّقالة.
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تقويم الوحدة
سمِّ جزأين من اهلاتف النّقال يعتربان وحدة إدخال وإخراج ابلوقت ذاته.. 1

رّتب العبارات اآلتية لتحصل على تعريف امليكروفون:. 2

بفعل الذبذابت الصوتّية  - بفعل وشيعة -  وتتحول االهتزازات - صفيحة هتتز  -  إىل إشارة كهرابئية.

امليكروفون هو:..........................................................................

رّتب طبقات شاشة اهلاتف النـّّقال من اخلارج إىل الداخل:

1

2

3

4

5

6

7

     8

9
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مشروع الوحدة

اخرت أحد املشروعني اآلتيني:
املشروع األوّل:

عنوان املشروع: تطّور املكّوانت املاديّة للهاتف النّقال.. 1

هدف املشروع: أن يصنع الطّالب عرضاً تقدميّياً عن تطّور بنية اهلواتف النّقالة من حيث نوع وحدات . 2
اإلدخال واخلدمات اليت ظهرت تباعاً أثناء مسرية تطّور اهلاتف النـّّقال.

أمهّية املشروع: تنمية روح البحث والرّبط املنطقّي عند الطّالب، واالّطالع على مسار تطّور اهلواتف النـّّقالة.. 3

مستلزمات املشروع: حاسوب وشابكة.. 4

املطلوب:. 5
قم ابلبحث يف الّشابكة عن مكّوانت هاتف نّقال من أجيال متعددة.	 
قــارن بــني مراحــل تطّــوره عــرب األجيــال مــن حيــث: الّشاشــة، طريقــة إدخــال النّــص، طــرق االّتصــال الاّلســلكي، 	 

الكامــريا، وثبّــت النقــاط األساســّية علــى خــّط زمــّي.
نظّــم الّصــور واملعلومــات الــيت حصلــت عليهــا يف عــرض تقدميــّي PowerPoint  واعرضــه علــى زمالئــك يف 	 

قاعــة احلاســوب.
اني:

ّ
املشروع الث

عنوان املشروع: خمّطط لوحدة الّتغذيّة.. 1

هدف املشروع: تعزيز العمل التعاويّن والبحث.. 2

أمهّية املشروع: إنشاء وسيلة إيضاحّية جّيدة تعطي فكرة وافية عن طريقة عمل وحدة الّتغذية.. 3

املستلزمات: ورق مقّوى وأقالم رسم ومسطرة.. 4
املطلــوب: رســم خمطّــط علــى الــورق املقــّوى لبنيــة وحــدة الّتغذيــة وأقســامها، وســري الطّاقــة الكهرابئيّــة فيهــا، وتثبيــت 

الّلوحــة يف قاعــة احلاســوب.
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الوحـدة الرابعـة

C++ اخلوارزمـيـات ولغـة الربجمـة

أهداف الوحدة

سأمتكن يف هناية هذه الوحدة أن:

أعّدد مراحل تطّور الربانمج.1. 

أعّدد خطوات حل املسألة.2. 

أرّتب خطوات حل مسألة بشكل صحيح.3. 

أستخدم بىن التحّكم يف بناء خوارزمّية حلّل مسألة ما.4. 

أمّيز بني آلّية عمل احللقات يف كتابة اخلوارزمّية.5. 

 .6C++ أتعّرف على بيئة لغة الربجمة

أكتب وأنّفذ برانجماً ابستخدام لغة الربجمة ++C على احلاسوب.7. 

أستخدم املتحّوالت والثوابت.8. 

أعّدد أنواع البياانت.	. 

10.أستخدم التعابري واملعامالت احلسابّية.

11.أكتب برانجماً مستخدماً بىن التحّكم واملعامالت املنطقّية.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_EHMH5NuzOKavQ7CLC5beU1p82JIJsgW
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تطوير الربجميّات

عنــد البــدء يف أي مشــروع برجمــّي جديــد مــن املهــم التخطيــط اجليّــد لــه مثَّ التفكــري يف كيفيّــة تطويــره وصيانتــه، حيــث ميــّر 
املشــروع بعــّدة أطــوار، والعملّيــة الشــاملة للتطويــر مــن البدايــة إىل النهايــة تدعــى دورة حيــاة تطويــر الربجمّيــات، والــيت 

تتألــف مــن املراحــل اآلتيــة:

االختبارالتنفيذالتصميمحتليل املتطلبات

12345

التطوير

  اقرأ الفقرات اآلتية جيداً مثَّ ضع جبانب كل منها رقم املصطلح الذي يدّل عليها:
هذه اخلطوة األوىل، وفيها يتم دراسة وحتليل املشكلة لتحديد مدخالهتا وخمرجاهتا وطريقة احلل.	 
تقسيم الربانمج إىل أجزاء أصغر، ويستخدم الفريق الرسوم البيانّية التوضيحّية.	 
عادة يتّم فيها كتابة الرِماز Code بلغة عالية املستوى.	 
يتضمن ذلك اختبار الربانمج يف ظّل ظروف خمتلفة للتأّكد من أنه سيعمل بشكل صحيح.	 
الربانمج جاهز لإلطالق، ولكن بعد إطالقه، ستحتاج إىل التفكري يف كيفّية تطوير الربانمج.	 
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 املسائل
ّ
خطوات حل

هناك عدد من اخلطوات اليت تسّهل عملّية حل املسألة يف لغة الربجمة، يّتبعها املربمج االحرتايّف وهي:

فهــم  مــن خــالل  للحــل،  قابلــة  املســألة  إذا كانــت  مــا  مبعرفــة  يقــوم 
املدخــالت  عناصــر  حتديــد  مــع  عنهــا  املعلومــات  ومجــع  املشــكلة 

واملخرجــات. والعمليــات 

هــي جمموعــة مــن اخلطــوات الواضحــة، البســيطة، املنطقيــة، املتسلســلة، 
واملنتهيــة الالزمــة حلــّل مشــكلة مــا.

يرســم تتابــع األحــداث أبشــكال رمزيّــة وخطــوط متثّــل مســار عمليــات 
الربانمــج املنطقيّــة، وهــي ترمجــة ختطيطيّــة للخوارزميّــة .

عــادة يكتــب فيهــا الربانمــج بلغــة الربجمــة، ويســّمى الربانمــج املكتــوب 
.Source code  ابلربانمــج املصــدر

حتليل عناصر 
املسألة

كتابة 
اخلوارزمّيات

رسم املخّطط 
الّتدفقّي

الربجمة

ينّفــذ الربانمــج، ويدخــل عّينــة مــن البيــاانت، فــإذا كان الّناتــج صحيحــاً 
فالربانمــج صحيــح، وإاّل  ينبغــي مراجعــة الربانمــج وتصحيحــه.

االختبار وإصالح 
األغالط
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    رّتب خطوات حّل املسألة الربجمّية:

حتليل عناصر املسألة

كتابة اخلوارزميات 

البرمجة

رسم املخّطط التدّفقي

االختبار وإصالح األغالط
    

استاتيجية حل املسألة

2.  افهم
4.  حتّقق

3.  حّل1.  خّطط
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اخلوارزميات
تصــاغ اخلوارزميّــة بعــّدة طــرق، حبيــث ختتلــف هــذه الطــرق يف بســاطة الفهــم والّدقــة، وتلعــب دوراً هامــاً يف تعلّــم الربجمــة، 

ألهنــا تســاعد يف حتفيــز التفكــري املنطقــّي، والتخطيــط حلــّل املشــكالت احلياتيّــة والربجميّــة.
د طرائق احلل:

ّ
تعد

x

2x+2

x+1

قام أحد املهندسني بوضع خمّطٍط لبناٍء يف أرض مستطيلة الشكل              
أبعادها )x ،2x+2 ( وحميطها يساوي m 260 على أن يبقى

القسم ذو اللون األخضر حديقة جبانب البناء، واملطلوب: 
ترتيب اخلطوات الّصحيحة حلساب مساحة احلديقة، أبقصر الطرق،

وأقل جهد.
قام الطاّلب بتحليل عناصر املسألة ملعرفة طرائق احلّل وحتديد املدخالت

واملخرجات، مثَّ قّدم بعض الطاّلب حلواًل هلذه املشكلة على الشكل اآليت:

رميابسمسعيد
إجياد قيمة x ابستخدام قاعدة حساب 	 

حميط املستطيل.
حساب مساحة املستطيل الكبري.	 
نقسم مساحة املستطيل على العدد 2.	 
 	s=πr2   حساب مساحة الدائرة
نقسم مساحة الدائرة على العدد 2.	 
مساحة احلديقة = )مساحة نصف 	 

املستطيل( - مساحة نصف الدائرة.

حساب  نصف حميط املستطيل.	 
 	 .x حساب قيمة
حساب مساحة املستطيل الكبري.	 
نقسم مساحة املستطيل على العدد 2	 
 	s=πr2 حساب مساحة الدائرة
نقسم مساحة الدائرة على العدد 2.	 
مساحة احلديقة = )مساحة املستطيل 	 

÷2( - مساحة نصف الدائرة.

إجياد قيمة x ابستخدام قاعدة 	 
حساب احمليط.

 	s=πr2  حساب مساحةالدائرة
حساب مساحة املستطيل الصغري 	 

 .x+1 ذو البعد
نقسم مساحة الدائرة على 2.	 
مساحة احلديقة = مساحة املستطيل 	 

الصغري - مساحة نصف الدائرة.

  تعاون مع رفاقك يف قراءة خطوات احلّل السابقة واإلجابة عن األسئلة اآلتية: 1. 
أي من الطاّلب كانت اجابته هي األفضل برأيك؟  2. 
ما مالحظاتك على الطرق اليت اتبعها بقّية الطاّلب، ملاذا ال توافقهم الرأي؟  3. 
ماذا نسمي ترتيب اخلطوات السابقة؟4. 
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لنستنتج صفات اخلوارزمّية ونكتبها:

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

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

 .3...........................................................

 .4...........................................................

 .5 ...........................................................

ميلك سامر قطعة أرض مستطيلة الشكل طوهلا Length وعرضها  Width أراد بيعها بسعر x للمرت 1. 
املربّع، كم يكون سعر األرض؟ اكتب خوارزمّية احلل املناسبة.

 .2d: إىل القرص c: اكتب خوارزمّية نقل ملف من القرص

تذكر
مــن  هــي جمموعــة  اخلوارزميّــة: 
اخلطوات الواضحة، البســيطة، 
املنطقيّــة، املتسلســلة، واملنتهية 

الالزمــة حلــّل مشــكلة مــا. 

معايري املفاضلة بني اخلوارزميّات:
الفعالّية من حيث زمن التنفيذ واملساحة املستخدمة يف احلاسوب. -
عدم ارتباطها بلغة برجمة معّينة بل جيب كتابة اخلوارزمّية بطريقة ميكن استخدامها أبّي لغة. -
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Flowchart ّط التدفقي
ّ
املخط

 متثيل بياين خلوارزمّية احلل وميكن بوســاطتها مالحظة وتتبع التسلســل املنطقّي حلّل املســألة بكّل ســهولة، وعند رســم 
خريطــة ســري العمليّــات ملســألة معّينــة فإننــا نســتخدم جمموعــة مــن األشــكال الرمزيـّـة االصطالحيّــة اآلتيــة:

بداية / نهاية

Start / End

عملّيات

Processing
إدخال / إخراج

Input / Output

قرار منطقي

Logical decisionنقطة ربط

Connection

اتجاه  سري العمليات

حّلل املخّطط التدفقّي اجملاور:
لنتتّبع مسار األسهم يف املخّطط التدفقي من البداية Start وحىت

النهاية End، ونسّجل اآليت:
1 .

Start

Input Width, Length

Area = Length* Width

Ap = Area*Price

Print Ap

end

نقطة االنطالق هلا شكل ............ وهي دليل لبداية الطريق.
احملطّة الثانية شكلها ......... وفيها يتم .................. 2
أما احملطّة الثالثة على هذا املسار هلا شكل ........ . 3

     وفيها يتّم ...........
يف احملطّة الرابعة هلا الشكل وفيها مّت.......... 4
ابلتايل فإن وظيفة هذا املخّطط هي ............. 5
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اكتب خوارزمّية حساب مساحة دائرة ُعلَم نصف قطرها R، وارسم املخّطط التدفقّي هلا.. 1
اكتب خوارزمّية حساب الداّلة للمدخالت x واملخرجات y اآلتية ، مثَّ ارسم املخّطط التدفقّي هلا.. 2

654321X

362516	41Y

م
ّ
بىن التحك

حنتاج يف الربجمة إىل تعليمات وأوامر متّكننا من التحّكم مبسار الربانمج، مثل تكرار أمر ما، أو رمبا كنا نريد أن ننّفذ 
تعليمات حمدّدة إذا وقع حدث معنّي؟ 

ابلطبع، يف أي برانمج من احملتمل أن تستخدم كّل هذه العناصر جلعل جهازك الصغري يقوم مبا تريده، وهنا سوف 
نقوم بشرح هذه التعليمات اليت تثري اهتمامك.

تُقسم ُبىن التحّكم إىل قسمن: 

االختيار . 1

احللقات. 2

الحظ املخّطط اآليت، ولننطلق معاً يف رحلتنا املعرفّية.
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 ـ االختيار
ً
أوال

if 1.التعليمة الشرطيّة
بعد انتهاء مذاكرة الفصل الدراسّي األّول وأثناء عودهتما من املدرسة سأل وسيم صديقه شادي

ماذا ستفعل يف العطلة االنتصافّية؟
أجابه شادي: سأتّبع أحد دورات الروبوت إذا أقيمت يف النوادي املتواجدة يف حّينا،

وأنت اي صديقي ماذا ستفعل؟
أجابه وسيم: وأان أيضاً سأتّبع أحد دورات الروبوت، وإذا مل تنّفذ هذه الدورة، سأتّبع دورة يف املوسيقا، ألّن دورات 

املوســيقا تنّفذ بشــكل دائم يف النوادي وســأتعّلم العزف على العود.
أشكال التعليمة الشرطيّة 

 بعد قراءة ما سبق تعاون مع رفاقك يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل سيخضع شادي لدورة الروبوت حتماً؟. 1
ما الشرط الالزم توافره لذلك؟. 2
هل وسيم سيخضع إىل دورة حتماً؟ ملاذا؟. 3
إن مل جيد شادي نوادي تنّفذ دورات الروبوت، هل لديه خيار أخر؟. 4
ما اخلياران الّلذان ميكن لوسيم أن خيتار بينهما؟. 5

:
ّ
نستنتج أن

عند إنشــاء املخطط الّتدفقّي نســتخدم الشــكل املعنّي الختاذ ........ ما، إذا حتقق ........... حمّدد، ولكي يقوم 
if احلاســوب بذلك ســوف نســتخدم التعليمة الشــرطّية

ميكن كتابة هذه التعليمة بطريقتني: 
التنفيذ بشرط: إذا حتّقق شرط ما.. 1
التعليمة الشرطّية االختياريّة: تسمح ابالختيار بني طريقتني وذلك حسب الشرط املعطى.. 2
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  تعاون مع رفاقك وانقش اجلدول اآليت:

if الشكل العام لتعليمة

if..else الشكل  if الشكل البسيط

start

condition

الرشط

true false

end

Statements of if
تعليامت

Statements of else
تعليامت

start

condition

الرشط

true

false

end

 Statements

تعليامت
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  start

End

print c

c = a / b

b ≠ 0

True

false

input a,b

  لنقرأ وحنلل:                                        
إبدأ 1

a,b اقرأ 2

:b اخترب قيمة
إذا كانت b ≠ 0 نّفذ

3

c  = a /  b  احسب

c اطبع

النهاية 4

 

 تعاون مع رفاقك لإلجابة على األسئلة اآلتية:  
حاول أن جتّرب عّدة قيم للمتحّولني a,b يف اخلوارزمّية.. 1
إذا كانت قيمة b املدخلة تساوي الصفر، ماذا ينتج عن ذلك؟. 2
هل سينّفذ الربانمج الذي متثّله هذه اخلوارزمّية دوماً مهما تكن a وb؟ ملاذا؟. 3
هل سينّفذ الربانمج الذي ميثله املخّطط التدفقّي؟. 4
ماالشرط الذي وضع من أجل التنفيذ؟. 5
ماذا ينتج عن تنفيذ برانمج هذه اخلوارزمّية؟. 6
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 لنقرأ وحنلّل:

البداية1

2 a,b اقرأ

3a,b قارن بن قيمي

4
a>b إذا كانت

c= a-b احسب    
c= a * b وإال    

5c اطبع

النهاية6

هل من الضروري أن يتّم تنفيذ هذه اخلوارزمّية؟ ملاذا؟. 1
ما اخليارات املتاحة من أجل تنفيذ هذه اخلوارزمّية؟. 2
ماذا ينتج عن تنفيذ هذه اخلوارزمّية؟. 3

 اكتب خوارزمّية تقوم بقراءة عددين وطباعة العدد األكرب؟

يّ
ّ
نشاط ال صف

احبــث مــن خــالل مصــادر التعّلــم والشــابكة عــن خوارزمّيــة اســتخدام التعليمــة switch، مثَّ قــم بكتابــة تقريــر واضــح 
عــن هــذه التعليمــة واشــرحه لرفاقــك، مثَّ قــارن بينهــا وبــني التعليمــة if مــن حيــث دواعــي االســتخدام والطريقــة.

start

End

print c

c = a * b

a>b Truefalse

input a,b

c = a - b
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 ـ احللقات
ً
ثانيا

إذا طلــب منــك أن تلفــظ كلمــة )احلاســوب( مخــس مــرّات علــى ســبيل املثــال، فإنــك ســتقول )احلاســوب - احلاســوب 
-  احلاســوب - احلاســوب – احلاســوب(.

الحــظ أنــك قــد تســتخدم أصابعــك، أو تســتخدم ورقــة وقلــم يف حــال طلــب منــك لفظهــا عــدد كبــري مــن املــرّات كــي 
ال ختطــئ ابلعــّد.

اد يف احللقات
ّ
استخدام العد

  عندما نقوم بتعبئة خزّان السيارة من حمطة الوقود جند لوحة كما يف الصورة اجملاورة، وإذا ما راقبنا 
األرقام على اللوحة أثناء عمل احملطّة جند:

قيمة سعر اللرت ال تتغرّي.. 1
عدد الليرتات يتغرّي بشكل منتظم.. 2
السعر اإلمجايل لعدد الليرتات يتغرّي، كّلما أكمل عداد . 3

الليرتات دورة واحدة يزداد املبلغ مبقدار سعر الليرت الواحد.
وهكذا يدور العّدادان )عّداد الليتات وعّداد السعر 

اإلمجايل( على شكل حلقتن مرتبطتن ببعضهما.

تعاون مع رفاقك وقم ابلعودة إىل مصادر التعّلم والشابكة، لإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ما مبدأ عمل عداد الليرتات يف حمطّة الوقود؟ . 1

ما دور العّداد يف احللقة؟ . 2
كيف يتّم التعّرف على العّداد؟. 3

الّــيت  الــيت قامــت فيهــا احللقــة بتنفيــذ األوامــر  املــرات  العــداد عنــد كتابــة اخلوارزميــة حلســاب عــدد  يســتخدم 
بداخلهــا، ويف كّل مــرّة يتــّم فيهــا تنفيــذ مجيــع األوامــر املوضوعــة بداخــل احللقــة يتــّم زايدة العــّداد مبقــدار واحــد.

تعّلمت
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احللقات يف الربجمة
أمهّية استخدام احللقات يف الربجمة:

   اقرأ وأحلل:

ما عمل اخلوارزميتان اآلتيتان؟. 1
برأيك أيهما أفضل؟ وملاذا؟. 2
 

تعاون مع رفاقك ابستخدام مصادر التعّلم والشابكة، لتتعرف على أمهّية استخدام احللقات يف الربجمة:
 .1        ..................................................
 .2..................................................
 .3      ..................................................
 .4..................................................

Print  1;  

Print  2 ;

Print  3 ;

Print  4 ;

Print  5 ;

……….

……….

Print  49 ;

Print  50 ;                                            

كّرر من  i = 1    إلى i = 50  بخطوة مقدارها 1
i  اطبع قيمة
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أنواع احللقات

 for احللقة

يف اختبــار جتريــّي لطــاّلب الّصــّف الّتاســع، والبالــغ عددهــم 100 طالــب يف ثــالث مــوادَّ دراســّية، طلــب املــدّرس مــن 
طاّلبــه كتابــة برانمــج يســمح إبدخــال عالمــات الطــاّلب، وحســاب املتوســط احلســايّب هلــذه املــواد، وطباعــة عالمــات 

املــواد مــع عالمــة املتوســط احلســايّب هلــا.

بدأ الطاّلب بتحليل املسألة مثَّ وضع خوارزمّية احلّل، ورسم املخّطط التدفقّي، للمسألة املطلوبة.

            تعاون مع رفاقك يف قراءة اخلوارزمّية اليت كتبها الطالب ابسم وانقش خمّططها التدفقّي.

ابدأ 1

كّرر   من    i = 1   وحىت i = 100     خبطوة مقدارها 1 2

A, B ,C    أدخل قيم

A, B ,C    احسب املتوسط احلسايّب لألعداد املدخلة

A, B ,C , avg       اطبع العالمات املدخلة واملتوسط احلسايب

النهاية 3
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لنتتبع مسار األسهم من البداية start وحىت النهاية end ولنناقش معاً:

1. ما اسم العّداد املستخدم؟

2. ما القيمة االبتدائّية اليت ُأسندت للعّداد؟  

3. ما القيمة النهائّية للعّداد؟

4. ما مقدار اخلطوة اليت عّينها ابسم للعّداد؟   

5. ما القيمة العظمى لعدد مرّات التكرار؟ 

6. أين مّت مناقشة قرار احللقة؟

7. أين مّتت عملّية اختبار القيمة العظمى للعداد 
يف بداية احللقة أم بعد تنفيذ دورة كاملة؟ 

8. ما شرط توّقف احللقة؟

	. ما نوع احللقة اليت مت استخدامها يف هذه 
اخلوارزمّية؟  

. for 10. انقش مع رفاقك خصاص احللقة

start

end

print A,B,C,avg

avg=)A+B+C(/3

input A,B,C

true

false i=1 to 100 step1

          اكتب خوارزمّية حلساب القيمة النهائّية لـ S، مثَّ ارسم املخّطط التدفقّي هلا.
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 while احللقة

   نّفذت رمي اخلوارزمّية السابقة ابلشكل اآليت:

ابدأ1

2i               0

3
اخترب قيمة العّداد، إذا كانت i<100   ادخل احللقة ونّفذ اخلطوة 4 وإاّل اخرج من احللقة 

ونّفذ اخلطوة 8

A, B, C أدخل القيم

A, B ,C احسب املتوسط احلسايب لألعداد املدخلة

    A, B, C, avg  اطبع العالمات املدخلة واملتوّسط احلسايّب هلا

أضف 1 إىل قيمة العّداد

النهاية4
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لنتتبع مسار األسهم من البداية Start وحىت النهاية End، ونناقش اآليت:

بـــ  قمنــا  ..............مثَّ  مــن  االنطــالق  نقطــة 
 ...........

احملطّة الثالثة يتم فيها اختبار قيمة............ 

يف حال كانت نتيجة الشرط  true فإنه ..........

فإنــه   false الشــرط  نتيجــة  كانــت  حــال  ويف 
..........

1. ما اسم العّداد املستخدم؟

2. ما قيمة العّداد االبتدائّية؟ 

3. أين يتم زايدة قيمة العّداد؟

4. ما القيمة العظمى لعدد مرّات التكرار؟ 

5. أيــن متـّـت عمليّــة اختبــار القيمــة العظمــى يف بدايــة 
احللقــة أم بعــد تنفيــذ دورة كاملــة؟

6. كيف سيتّم اخلروج من احللقة؟

7. برأيــك، مــا التغيــري الــذي ســيطرأ علــى احللقــة إذا 
قامــت رمي حبــذف عبــارة زايدة العــّداد؟

8. قامــت رمي إبعطــاء العــّداد قيمــة ابتدائيّــة مقدارهــا 
1، فمــاذا جيــب عليهــا أن تغــري يف شــرط احللقــة لتبقــى 

صحيحة؟

هــذه  يف  رمي  اســتخدمتها  الــيت  احللقــة  نــوع  مــا   .	
اخلوارزميّــة؟

10. اذكر خصائص هذه احللقة؟

start

end

print A,B,C,avg

avg=)A+B+C(/3

 i<100

true

false

 i=0

input A,B,C

i= i+1
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do..while احللقة

  بينما اتبع سعيد الطريقة اآلتية يف تنفيذ خوارزمّية احلل:

ابدأ1

2i         0

3 A, B ,C  أدخل القيم

4A, B ,C احسب املتوسط احلسايّب لألعداد املدخلة

5    A, B, C, avg  اطبع العالمات املدخلة واملتوسط احلسايّب هلا

أضف 1 إىل قيمة العّداد 6

طاملا قيمة العّداد i<100   نّفذ من اخلطوة 3 وإاّل اخرج من احللقة ونّفذ اخلطوة 78

النهاية8
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لنتتبع مسار األسهم من البداية start وحىت النهاية end، ونناقش اآليت:

1. مىت مّت إعطاء قيمة ابتدائّية للعّداد؟

2. كم مرّة على األقل تّنّفذ عمليات املعاجلة يف هذه 
احللقة؟

3. أين مّتت عملّية زايدة العّداد؟

4. أين مّتت عملّية اختبار قيمة العّداد يف بداية 
احللقة أم بعد تنفيذ دورة كاملة؟

5. كيف مّت اخلروج من احللقة؟

 ،i<=100 6. كتب سعيد شرط احللقة ابلشكل
ما التغرّي الذي جيب اجراؤه على اخلوارزمّية ليبقى 

تكرار احللقة عشر دورات؟

7. ما نوع احللقة اليت استخدمها سعيد؟

8. اذكر خصائص هذه احللقة؟

start

end

print A,B,C,avg

avg=)A+B+C(/3

 i<100

true

false

 i=0

input A,B,C

i= i+1

ابستخدام مصادر التعّلم والشابكة تعاون مع رفاقك إلجياد الفرق بني آلّية عمل احللقات الثالث:

forwhiledo..whileاخلاّصّية
القيمة االبتدائّية للمتحّول

طريقة زايدة قيمة العّداد
مكان مناقشة شرط احللقة

القيمة االبتدائّية غري حمقّقة لشرط احللقة

عدد مرّات الدوران يف احللقة
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خوارزميّة القوة Power عدد مرفوع لألس

كما نعلم أن اجلراثيم تتكاثر بطريقة االنشطار الثنائّي إذا ما توافرت  

هلــا الشــروط املناســبة، وهبــذه الطريقــة ينقســم اجلرثــوم الواحــد 
اىل جرثومــني متشــاهبني ولنفــرتض أن هــذا اجلرثــوم يتكاثــر كّل 
عشــرة أايم مــرّة واحــدة فكــم يصبــح عــدد هــذه اجلراثيــم بعــد 

70 يومــاً؟

اقرأ وأحلّل

حاول العلماء احلفاظ على نوع من اجلراثيم املفيدة لإلنسان، واليت تتكاثر كّل عشرة أايم مرة واحدة فإذا كان لدينا 
أربعة جراثيم، كم سيصبح عددها بعد مخس سنوات؟ 

الحظ العملّيات احلسابّية يف اجلدول اآليت، مثَّ امأل الفراغات مبا يناسبها:

6*6*6 = 21663 =

……………25 =

106 mm=…………… = 1000000 mm1 km =

=  n5n مرّة {…………………*5*5*5*5*5 }

هل ميكننا حساب داّلة القّوة ابستخدام احلاسوب؟. 1

اكتب خوارزمّية حلّل أحد التمارين اليت يف اجلدول.. 2

اكتب خوارزمّية إجياد 75 ، وارسم املخّطط التدفقّي هلذه اخلوارزمّية.. 3
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  لنكتب خوارزمّية برانمج يطلب من املستخدم إدخال عددين، العدد األّول يعترب األساس والعدد 
الثاين يعترب األس، مثَّ يقوم حبساب قيمة القّوة، ويطبعها.
لنناقش خوارزمّية حساب القوة An واملخّطط التدفقّي:

startابدأ1

input  A,n

i=1

i < = n

print power

power=power * A

true

false

i= i+1

end

2
A ادخل قيمة األساس وأسندها لـ
n أدخل قيمة األس وأسندها لـ

3i             1

4
اختبار قيمة العّداد:
طاملا i<=n   نّفذ

power = power *A احسب

إضافة 1 للعّداد

5power اطبع

النهاية6

   انقش مع رفاقك:

ملاذا قمنا بوضع قيمة ابتدائّية مقدارها 1 يف العّداد؟. 1
ما احللقة اليت مّت استخدامها يف اخلوارزمّية؟. 2
3 ..for أعد كتابة اخلوارزمّية السابقة ابستخدام احللقة
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ورقة عمل

قام أحد التجار بتقدمي طلب للحصول على كمّية من املنظّفات من إحدى شركات إنتاج املنظّفات، فإذا علمت 
أن خطوات هذا الطلب ستسري وفق اآليت، حسب الطريق الذي تتبعه الشركة يف إدارة عملها:

تقدمي طلب من التاجر.. 1

دراسة الطلب.. 2

التأكد أن املواد األولّية متوافرة.. 3

إرسال الطلب إىل قسم اإلنتاج.. 4

تصنيع املنتج.. 5

التأكد من أن املنتجات موافقة للمواصفات.. 6

توصيل املنتجات إىل احملّل التجارّي.. 7

النهاية.. 8

نّظم هذه اخلطوات يف خمّطط تدفقّي مع األخذ بعني االعتبار مناقشة االحتماالت اآلتية:

ماذا لو أّن املواد األولّية غري متوافرة.. 1

ماذا لو أّن املنتجات غري موافقة للمواصفات.. 2
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 التقويم
 أواًل: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وغلط أمام العبارة املغلوطة: 

ُيستخدم العّداد يف مجيع الربامج اليت نقوم إبنشائها.. 1

يف احللقة do..while تنّفذ تعليمات احللقة مرّة واحدة على األقّل.. 2

تقاس جودة اخلوارزمّية بزايدة احلجم التخزيّي الذي حتجزه يف الذاكرة.. 3

خوارزمّية أي برانمج ترتبط ابللغة الربجمّية اليت ستعتمد يف كتابة هذا الربانمج.. 4

اثنياً: اكتب خوارزمّية برانمج يقوم بتحويل الطّاقة الشمســّية إىل طاقة كهرابئّية يف املنازل مســتعيناً ابلرســم التوضيحّي 
اآليت.

اثلثاً: لديك الشكل اهلندسّي اآليت:

إذا علمت أن طول املستطيل L وعرضه W وأن طول ضلع املربع  هو   
M اكتب اخلوارزمّية وارسم املخّطط التدفقّي لربانمج يقوم

حبساب املساحة املتبقّية من املستطيل.

رابعــاً: اكتــب اخلوارزمّيــة وارســم املخطّــط التدفقــّي لربانمــج يقــوم إبدخــال عدديــن صحيحــني إىل متحّولــني، مثّ يبــادل 
حمتوايهتمــا ابســتخدام متحــّول وســيط، ويطبــع حمتوامهــا اجلديــد.
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C++ البـرمـجـة بلغــة
لغات الربجمة

لغــة الربجمــة هــي جمموعــة حمــّددة مــن املفــردات الــيت نســتخدمها لكتابــة سلســلة مــن التعليمــات )األوامــر( املتسّلســلة 
واملرتابطــة وفــق جمموعــة مــن القواعــد لنتمّكــن مــن جعــل احلاســوب ينّفــذ مهّمــة معّينــة، وكّل لغــة هلــا خصائصهــا الــيت 

متّيزهــا، لكنهــا مجيعــاً هلــا القــدرة علــى:
إدخال البياانت للحاسوب.. 1
إجراء العملّيات احلسابّية.. 2
إختاذ القرار وتكرار العملّية لعدد معنّي من املرّات.. 3
إخراج البياانت من احلاسوب.. 4

C++ لغة الربجمة
مــرَّ معنــا يف الصــّف الثامــن، لغــة الربجمــة ++C فهــي لغــة برجمــة متعــّددة األغــراض، ُتســتخدم إلنشــاء برامــج احلاســوب 
والتطبيقــات واملوســيقى وألعــاب الفيديــو، مّت اشــتقاقها مــن لغــة الربجمــة C، واعتمــدت عليهــا بشــكل كبــري، ويعتربهــا 

الكثــريون الّلغــة األفضــل لتصميــم التطبيقــات ذات الواجهــة الكبــرية وللتعامــل مــع البنيــة الصلبــة للحاســوب.

مرتجم اللغة

َتســتخدم لغــات الربجمــة العاليــة املســتوى مفــردات قريبــة مــن لغــة اإلنســان، ومجيعهــا أقــرب إىل اللغــة اإلجنليزيـّـة،

ولكّنهــا حتتــاج للتحويــل إىل لغــة ميكــن أن ينفذهــا املعــاجل  )لغــة اآللــة  0، 1( ويتــّم ذلــك ابســتخدام املفّســر 
بلغــة  أوامــر مكتوبــة  الربجمــة إىل  بلغــة  املكتوبــة  لتحويــل األوامــر    Compiler املرتجــم  أو   Interpreter

اآللــة ممــا ميّكــن جهــاز احلاســوب مــن فهــم الربانمــج وتنفيــذه.
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استخدمَت يف العام املاضي برانمج Code::Blocks الذي حيتوي على: 

 .1. C ++ حمّرر نصوص لنكتب فيه الربامج بلغة
ومرتجم لتحويل الربانمج إىل لغة اآللة،. 2

. cpp حبفظ برانجمك يف ملّف من نوع Code::Blocks ويقوم برانمج

C ++ برانجمي التحييب يف

عند تشغيل برانمج Code::Blocks يظهر لنا الربانمج اجملاور الذي مر معنا سابقاً.   

#include <iostream> 
using namespace std; 

int main)( 
{ 
cout << "Hello world!"; 
return 0; 
}

لنحلّل سطور الربانمج:                                               

#include <iostream>
تقــّدم ++C العديــد مــن املكتبــات، حيتــوي كّل منهــا علــى املعلومــات 
الالزمــة لكــي تعمــل الربامــج بشــكل صحيــح، هــذا الربانمــج ابلتحديــد 

.<iostream< يســتدعي املكتبــة

include# تعطــي أمــراً للمعــاجل بتضمــني املكتبــة iostream الــيت 
coutو cin  حتتــوي أوامــر اإلدخــال واإلخــراج

 	using namespace std ;

.Standard Library يعطي األمر للمرتجم ابستخدام الكلمات احملجوزة يف لغة الربجمة

مجيع الفراغات ضمن الربانمج يتجاهلها املرتجم  Compiler ويستخدمها املربمج جلعل الربانمج أسهل قراءة.	 

}  { تدّل على بداية وهناية الّداّلة، حيث تشري املعلومات داخل األقواس إىل ما ستقوم به الّداّلة يف الربانمج.	 

يبدأ تشغيل أي برانمج بلغة ++ C من الدالة )(main وهي جزء أساسّي يف الربانمج.  	 

cout عبارة اخلرج اليت جترب احلاسوب لطباعة املخرجات على الشاشة.	 
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باعة
ّ
 >include <iostream#أوامر الط

using namespace std;

 /* Comment out printing of prints
Hello world!*/

int main)( 
{ 
// prints "Hello world" 
cout << "Hello world!";
return 0; 
}

كيف جنعل الربانمج سهل القراءة والفهم من قبل 
املطّورين؟ 

حتتاج يف برانجمك إىل إضافة تعليقات، لشرح أو 
توضيح أو توثيق الربانمج اّلذي تكتبه، كأن تكتب هبا 
امسك وما يقوم الربانمج به وأيّة معلومات أخرى حتّب 

إضافتها ملن يقرأ الربانمج، فما هو احلّل برأيك؟

لنكتب الربانمج اآليت وننّفذه مثَّ لُنجب على األسئلة 
اآلتية:

ما الرمز املستخدم لكتابة التعليق على سطر . 1
واحد؟

ما الرمز املستخدم لكتابة التعليق على عدة أسطر؟. 2

هل تؤثّر التعليقات على تنفيذ الربانمج؟. 3

التعليقات ال تعّد من أوامر الربانمج وال يقوم املرتجم برتمجتها أو تصحيحها أبداً.
ميكن كتابة التعليق يف أّي مكان يف الربانمج.

إذا كانت التعليقات على سطر واحد فإنّنا نكتب // يف بداية السطر.
إذا كانت التعليقات يف أكثر من سطر فإننا نكتب */ يف بداية التعليقات، ونكتب /* يف هناية التعليقات.

نصيحة:
احرص دوماً على كتابة امسك ووظيفة الربانمج الذي تكتبه هبدف التوثيق واملراجعة مستقباًل.

تعّلمت
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م بالطباعة
ّ
التحك

نّفذ الربانجمني اآلتيني، مثَّ قارن خمرجات كّل منهما، ماذا تالحظ؟

#include <iostream< 
using namespace std; 

int main)( 
{ 
cout << "Hello world! \n\n"; 
cout << "I love programming!"; 
return 0; 
}

     

#include <iostream< 
using namespace std; 

int main)( 
{ 
cout << "Hello world! "<<endl; 
cout << "I love programming!"; 
return 0; 
}

قم بكتابة السطر ;“!cout << “This “ << “is “ << “awesome يف برانجمك، وسّجل . 1
اخلرج الذي ظهر. 

قم بكتابة برانمج بلغة ++ C يكون خرجه على الشكل اآليت:. 2
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  التقومي
أواًل: اخت العبارة املناسبة:

1 .:C++ لغة الربجمة
C. لغة هتتّم ابلزبونB. لغة إلنشاء ملّفات الفيديوA. لغة برجمة متعّددة األغراض 

2.  ما نقطة البداية يف الربانمج؟

B<iostream> .C. الّداّلة )( A main. من السطر األول 
3. كّل تعليمة جيب أن تنتهي بـــ:

C. نقطتان رأسّيتانB. نقطةA. فاصلة منقوطة
4. لكي نبدأ بربانمج ++C جيب أن حنصل على:

C. متصّفح ويب B. مرتجم لّلغة A. برانمج اكسل 

5. للبداية بسطر جديد نستخدم:

return .Ainclude .Bendl .C
6. للبداية بسطر جديد نستخدم الرمز:

\n     .A\t       .B\e      .C

7. أّي العبارات اآلتية تدّل على سطر مالحظة؟

//single line .A**single line .B<<single line .C

8. أّي العبارات اآلتية صحيحة؟

A. تزيد املالحظات من 
عشوائّية الربانمج

B. يقوم املرتجم بتجاهل 
املالحظات 

C. السطر الوحيد من 
املالحظات يبدأ بـ*
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اثنياً: امأل الفراغات مبا يناسبها:

 <______ > include #الستخدام املكتبة املناسبة لإلدخال واإلخراج1

2   std namespace الستخدام األمساء من____ namespace _______;

;"!Hello world" >>   ______ إلخراج العبارة على الشاشة نكتب3

_____"++I love C" >>  __ لطباعة العبارة اآلتية نكتب التعليمة4

_______أو  ________لطباعة املخرجات على سطر جديد نستخدم5

لكتابة املالحظة املقابلة يف عدة أسطر6
___ this is a block of multiline 
 comment in C++ ___

اثلثاً: رّتب العبارات اآلتية لتحصل على برانمج خاٍل من األخطاء:
cout<<"awesome!"; return 0;

int main )( }
}

using namespace std;

#include <iostream>
رابعاً: نفّذ التعليمات اآلتية على جهازك وانقش احلل:

ReasonOutputInstruction
cout << "Sum of 5 + 6 = " << 5 + 6;

cout<<"\n10+2="<<)10+2(;

cout<< "Sum of 5 + 6 = " , 5 + 6;

خامساً:
اكتب برانجماً لطباعة انتج عملّية مجع عددين صحيحني، مع طباعة العملّية كاملة مثل ) 50 = 23 + 27 (.

اكتب برانجماً لطباعة معلومات عنك يف عّدة أسطر مع تنسيق الطباعة.
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C++ البيانات يف

سنمّيز يف هذا الدرس بني املتحّوالت والثوابت، ونتعّرف

على أهّم الكلمات احملجوزة، كما سنتعّرف على العملّيات
الثوابت املتحوالت

 الكلامت
املحجوزة

 العمليات
الحسابية

البياانت يف 
c++ احلسابّية واملنطقّية اليت ميكن أن نستخدمها يف لغة الربجمة،                  

ونعرّج على تعليمة اإلدخال.

صفات املتحّوالت والثوابت وأنواعها:

 الحظ السطر الربجمّي إىل اليسار، مثَّ أجب عن األسئلة اآلتية:

1. ما اسم املتحّول املستخدم يف التعليمة؟
2. ما نوع املتحّول؟
3. ما قيمة املتحّول؟

4. ما اسم خمزن الذاكرة؟
5. لكّل متغرّي ..............حمدّدة يقوم هبا.

6. نستدعيه من خالل.............
7. وله .......... يف الذاكرة

8. ميكن أن  .........قيمته ضمن الربانمج.

 int myVariable = 10;

مما سبق، ومن حتليل الصورة اآلتية، استنتج وصفاً مناسباً لكّل من املتحّوالت والثوابت.
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  استناداً إىل أنواع البياانت اليت مّرت معك سابقاً، صّنف القيم اآلتية حسب تعامل لغة ++C  معها 
يف اجلدول الثاين، واكتب طريقة تعريف املتحّول ضمن الربانمج أو ما يسّمى اصطالحاً ابلتصريح عن املتحّول.

345 -6.7 5.7 -8 	

true 'g' nader alma 334.3635

-76453 'r' false 'A' Nada Tamr

نوع البياانتطريقة التصريحالقيم
intInteger

Float
Boolean

Character
String

  لنحلّل الربانمج اجملاور جّيداً.
ما عمل األسطر )5،6،7(.. 1

2 .  

1  #include <iostream< 
2  using namespace std; 
 
3  int main)( 
4 {
5   const int nm=5; 
6   int myvariable=10;
7   int mu;
8   mu=nm + myvariable; 
	   cout << mu; 
10  return 0; 
11} 

مستعيناً مبا مر معك سابقاً، لنقارن بني الثوابت واملتحّوالت 
من حيث التصريح، واالستخدام داخل الربانمج. 

استنتج طريقة التصريح عن كّل منهما، واكتبها.               . 3

ما عمل هذا الربانمج؟. 4

ما خرج الربانمج؟. 5

اكتب الربانمج على حاسوبك ونّفذه.. 6

قارن بني اخلرج الذي كتبته وخرج الربانمج على احلاسوب.. 7
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  بعد تنفيذ الربانمج الّسابق:
١. عّدل اسم املتحّول:

 	my variable  اجعل فيه فراغ
 	MYVARIABLE استخدم األحرف الكبرية كاملة
 	void استبدله ابلكلمة احملجوزة

٢. ماذا تالحظ؟

C++ شروط تسمية املتحوّالت يف
أن يكون االسم مكتوابً من سلسلة مّتصلة من احلروف واألرقام •

 )a-z , A-Z , 0-9(  أو)_,$(.
أاّل حيتوي االسم رموزاً خاصًة عدا )_,$( •
أال يكون االسم إحدى الكلمات احملجوزة، علماً أّن املتجم حّساٌس حلالة احلرف كبراً أم صغرًا، فمثاًل  •

 name  ليس Name
يفّضل أن يكون اسم املتحّول واضحاً وذا معىن وداللة، ملاذا؟ •

:Keywords   الكلمات احملجوزة
هي كلماٌت معروفٌة من قبل املتجم. •
ال ميكن استخدامها يف تسمية املتحّوالت والثوابت. •
• .a-z مجيعها مكتوبة أبحرف صغرة

تعّلمت

4. ضع نعم جبانب اسم املتحّول الذي يقبله مرتجم لغة ++C، وأعطي سبب عدم قبول املتحّوالت األخرى.

_highS@dy
$pricelast name
First_charwelcome2syria

intNum1
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   لديــك بعــض مــن الكلمــات احملجــوزة يف اللغــة، ضــع خطــاً حتــت الكلمــة الــيت تعاملــت معهــا ســابقاً، مثَّ 
تشــارك مــع رفاقــك يف تســجيل عمــل التعليمــات الــيت مــّرت معــك.

int float char double long

short signed unsigned switch case

break continue void if else

do for while using namespace

goto return bool true false

تهيئة املتحواّلت
<include <iostream#اكتب الربانمج اجملاور ونفّذه، ماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟ 

using namespace std;
int main)(
{     int var;
    cout<< var;
}

قاعدة: 
جيب إعطاء املتحّوالت قيماً ابتدائّية مناسبة قبل استخدامها. 
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املعامالت احلسابيّة
C++ قبل أن نتحّدث عن املعامالت احلسابّية لنتذكر معاً تعليمة اإلدخال يف لغة

تعليمة اإلدخال:
مما تعّلمت سابقاُ امأل الفراغني يف الصورة اآلتية ابلتعليمة املناسبة:

 اكتب خوارزمّية برانمج يقوم إبدخال متحّولني صحيحني X وY  مثَّ طباعة انتج مجعهما.
قم برتميز الربانمج code ونّفذه، مثَّ قارن بني طريقيت االدخال املبّينة يف الصورة.  

1. هناك ثالثة أزرار ميكن أن تساعدك يف اإلدخال يف الشاشة السوداء، اذكرها.
2. عّدل برانجمك واستخدم العملّيات احلسابّية األربعة، ماذا تستنتج عند استخدامك عملّية القسمة؟

3. عّدل برانجمك واستخدم األقواس لتساعدك يف ترتيب العملّيات احلسابّية.
4. استخدم أكثر من عملّية بنفس األمر وسجل لديك أولواّيت العملّيات احلسابّية.

int X,Y;
cin >> X ;
cin >> Y;

int X,Y;
cin >> X >> Y;
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 اكتب برانجماً يسمح لك إبدخال امسك، مثَّ يطبع الربانمج عبارة ترحيب بك، نّفذ الربانمج مثَّ لنجّرب معاً:
ما منط متغرّي االسم الذي استخدمته، وملاذا؟. 1
لنجّرب استخدام النمط char، هل ميكن ذلك؟ . 2
بنّي الفرق بني النمطني char وstring من حيث البياانت املخزّنة فيه.. 3
اكتب امسك وكنيتك بينهما فراغ، ماذا تالحظ؟. 4
لنستخدم الّداّلة )(getline اليت متّكننا من ادخال سطر أبكمله، ونقارن النتيجة.. 5

  1. اشرح عمل التعليمة اآلتية، إذا علمت اخلرج. 

2. حلّل املثال اجملاور، واستنتج الطريقة املختصرة يف استخدام الرموز 
الرايضّية. 

3. بنفس الطريقة السابقة استنتج استخدام بقّية الرموز الرايضّية .

4. استنتج عمل التعليمة اآلتية، إذا علمت املخرج. 

5. مّيز بني شكلي تعليمة الزايدة، واكتب الفرق بينهما ابملقارنة مع املخرج:  

6. استنتج شكلّي عملّية اإلنقاص من خالل معلوماتك السابقة عن عملّييت الزايدة.

int x = 25 % 7; 
cout << x; 
 
// Outputs 4

int x = 10; 
x += 4; // equivalent to x = x + 4 
x -= 5; // equivalent to x = x - 5

x *= 3; // equivalent to x = x * 3 
x /= 2; // equivalent to x = x / 2 

int x = 11; 
x++; 
cout << x; 
// Outputs 12

x = 5; 
y = ++x; 
// x is 6, y is 6

x = 5; 
y = x++; 
// x is 6, y is 5
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  التقويم
أواًل: اخت العباراتن الصحيحتان فيما أييت:

أ- لتسمية املتحّوالت:
4. اسم املتحّول ميكن أن 
حيتوي على رموز خاصة.  

3. املتحّوالت ليس هلا اسم.
2. جيب أن يكون لكل 

متحّول نوع بياانت.
1. جيب تعريف املتحّول 

قبل استخدامه.

ب- أولوايت العملّيات احلسابّية:

4. األقواس أواًل مثَّ الّضرب 
والقسمة

3. الضرب يتّم قبل اجلمع 2. عملّية الطرح تتّم أواًل
1. تتّم عملّية اجلمع قبل 

الضرب
ج- خصائص تعليمة الزايدة:

x  .4 ++ تتّم عملّية 
الزايدة على املتحّول قبل 

استخدامه.

x  .3 ++ نستخدم 
املتحّول مثَّ تتّم الزايدة.

x++  .2 نستخدم 
املتحّول مثَّ تتّم الزايدة.

x++  .1 تتّم عملّية الزايدة 
على املتحّول قبل استخدامه.

C++ د- يف برانمج
4. جيب أن نصرّح عن 

نوع كّل متحّول نريد 
استخدامه.

3. جيب أن يكون هناك 
main داّلة امسها

2. أمساء املتحّوالت جيب 
Yو X أن تكون

1. جيب أن يكون هناك 
متحّوالن على األقل

x = x + 10 اثنياً: حّدد العملّية الي تكافئ العملّية

 A.             x-=	;

B.            x+=10;

C.          x=y+10;
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اثلثاً: امأل الفراغ مبا يناسبه:
1. منط البياانت من النوع الصحيح هو ........

2. بفرض لديك متحّول Var من نوع int اكتب الرّماز املناسب لطباعة قيمته ........
................  a+b الذي حيتوي على املتحّولني الصحيحني  sum 3. عّرف املتحّول

4. اكتب التعليمة املناسبة لتعريف املتحّول a  كعدد صحيح مثَّ أسند له العدد 7
5. تعليمة ........ تستطيع إدخال كلمة واحدة.

h‘ .6‘ متّثل ..............، أما  ”h” فهي متّثل ........................
7. ميكن تغيري قيمة ........بعد إسناد قيمة له، بينما ال نستطيع ذلك ابلنسبة للــ............  

int a=3; 
int b=2; 
b=a++; 
cout<<++b;

 
رابعاً: ما خرج الربانمج اآليت: 

 c=3, d=5, e=4, f=6, g=12        :خامساً: امأل اجلدول اآليت مبا يناسبه بفرض لدينا

القيمة اجلديدةتوضيح التعبرالتعبر البسيط للعملّيةالعملّية املختصرة

+=c+=7
-=d-=4
*=e*=5
/=f/=3
%=g%=	

سادساً: ابلعودة إىل مصادر التعّلم أو الشابكة 
أ_ احبــث مــع زمالئــك عــن أنــواع أخــرى مــن املتحــّوالت، وســّجل علــى دفــتك احلجــم التخزيــّي لــكّل نــوع 

واجملــاالت الــي تســتخدم هبــا.
getline )( ب_ احبث يف استخدام الّداّلة
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م
ّ
بىن التحك

أواًل-االختيار
if 1. التعليمة الشرطّية

 
1. لنحّلل الرّمازين اجملاورين. 

2. عّدد الّشروط املنطقّية اليت مّرت معك سابقاً. 
3. تنّبأ ابخلرج املناسب.

4. مما تعّلمت سابقاً، حلّل الصندوقني اآلتيني واستنتج عملهما. 

if )condition( } 
statements 
}

        

if )condition( } 
//statements 
} 
else { 
//statements 
}  

  
          ضع الشرط املنطقّي املناسب للتعليمة if  يف كل صندوق  ليكون اخلرج كما هو مبنّي يف الّسطر 

األخري من كّل صندوق

int a = 55; 
int b = 33; 
if )             ( } 
cout << "a is greater than b"; 
}

// Outputs "a is greater than b"

int x = 10; 
int y = 20; 
if )             ( }
  cout << "some other text" << endl; 
}  
else { 
  cout << "printing in the else" << endl; 
}

// Outputs "printing in the else"

if )10 != 8( } 
cout << "Yes"; 
}

if )10 = = 10( } 
cout << "Yes"; 
}
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switch 2. حلقة
يف بعض األحيان هناك حاجة الختبار مساواة املتحّول بّعدة قيم، ما احلّل األمثل ابلنسبة للمربمج. 

1. اشرح عمل الربانمج األول، ما خمرجاته؟
2. ماذا ميثل الشكل الثاين، حّلله ابملقارنة مع الشكل الثالث.

  .break; 3. انتبه إىل مكان واستخدام الكلمة احملجوزة

int age = 42;               
if )age == 16( } 
cout <<"Too young"; 
} 
if )age == 42( } 
cout << "Adult"; 
} 
if )age == 70( } 
cout << "Senior"; 
}

4. قارن بني الشكلني األول والثالث من حيث التعليمات، والشرط.           
5. اكتب الربانمج الثالث، ما خمرجاته؟

6. عّدل السطر األول ليصبح ابلشكل ;int age =60 ماذا تالحظ؟

int age = 42;                             
switch )age( } 
case 16:                                   
cout << "Too young"; 
break; 
case 42: 
cout << "Adult"; 
break; 
case 70: 
cout << "Senior"; 
break; 
}

     
switch )expression( }        
case value1: 
statement)s(; 
break; 
case value2: 
statement)s(; 
break; 
... 
case valueN: 
statement)s(; 
break; 
}

1. عّدل الربانمج الثالث لتحصل على الربانمج الرابع.
 .default 2. ما أتثري إضافة الكلمة احملجوزة

.break 3. كيف تفّسر خمرجات الربانمج اخلامس، ما أتثري حذف
4. اخرت الربانمج الذي وجدته حيقّق الغاية املطلوبة منه ابحرتافّية.
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int age = 60;                              
switch )age( } 
case 16: 
cout << "Too young" << endl;
break; 
case 42: 
cout << "Adult" << endl;
break; 
case 70: 
cout << "Senior" << endl;
break; 
default: 
cout <<"This is the default case" 
<< endl; 
}

            

int age = 42;                              
switch )age( } 
case 16: 
cout << "Too young" << endl;
 
case 42: 
cout << "Adult" << endl;
 
case 70: 
cout << "Senior" << endl;
 
default: 
cout <<"This is the default case" << 
endl; 
}

  
تقــوم تعليمــة switch   ابلبحــث عــن الشــرط املتحّقــق وعندمــا جتــده تقــوم بتنفيــذ مــا داخــل احلالــة، 

ليــس هــذا وحســب وإمنــا تقــوم ابلقيــام مبــا داخــل مجيــع احلــاالت الــيت تلــي هــذه احلالــة، ولتفــادي حــدوث ذلــك 
نضــع break  بعــد هنايــة كّل حالــة، كمــا نســتخدم break  يف حــال أردان التخلّــص مــن default وكنّــا 
 case .ال نريــد وضــع حالــة افرتاضيّــة، حيــث يتــّم تنفيذ احلالــة االفرتاضيّــة يف حــال مل يتحقــق أحــد حــاالت

تعّلمت

  اكتب برانمج آللة حاسبة بسيطة تدعم العملّيات احلسابّية األربع ، يقوم ابملراحل اآلتية:

1. يطلب الربانمج من املستخدم اختيار العملّية احلسابّية املراد إجراؤها +، -، *، /.
2. يطلب إدخال قيمتني عدديّتني.        

3. بعد ذلك يطبع النتيجة. 
كما يف الشكل اجملاور.

 Enter The First Num :3  

Enter  The Second Num : 90

  Enter Op + Or - Or * Or/ :* 

Result Is : 270

c:\users\documents\switc.exe
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احللقات
1 .for احللقة

هي تعليمة تكراريّة تتيح للمربمج تنفيذ جمموعة من األوامر عدداً حمدداً من املرّات.
  قارن بني الشكلني اآلتيني، مثَّ أجب عّما أييت:

 
  

for )int x = 1; x < 10; x++( 
{ 
// some code 
}                                        

    
for ) init; condition; increment ( 

{ 
statement)s(; 
}                                                

ماذا ميّثل الشكل الثاين؟. 1
ما الذي يفصل بني أجزاء احللقة for؟. 2
رّتب خطوات عمل احللقة:. 3

يف اخلطوة التالية: يقوم بتحديث عبارة الزايدة ملتغرّي احللقة

   يتم تنفيذ اخلطوة األوىل: بتعيني قيمة أّولّية ملتغرّي احللقة أواًل: وال تتكّرر 

مث يكّرر جسم احللقة نفسه، وال يتوّقف إاّل عندما يصبح الشرط غري حمّقق

بعد ذلك، يتم تقييم الشرط، ويتم تنفيذ جسم احللقة إذا كان الشرط صحيحًا

4.هل ميكن استبدال تعليمة الزايدة ابلنقصان؟ ما الذي سيتّم تعديله يف هذه احلالة؟
5.هل ميكن تعريف متغرّي التحّكم احللقّي خارج احللقة كتغرّي احللقة؟
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 لنكتب الربانمج املوّضح جانباً مثَّ ننفّذه، ومنأل الفراغات اآلتية:
for )int a = 0; a < 10; a++( } 
cout << a << endl; 
}

يف اخلطوة األوىل، صّرحنا عن........بقيمة أولّية........،           

الشرط.....................

. for بعد كل }  جسم احللقة  { يتم تنفيذ اجلزء  ..............من احللقة

عندما تصبح قيمة املتحّول .........فان نتيجة الشرط تصبح ................، وعندها ..................

ويكون خرج الربانمج هو...................................................................... 

for )int a = 0; a < 50; a+=10( } 
cout << a << endl; 
}

                                            
1. لنحّلل الربانجمني اآلتيني. مثَّ نكتب خرج كّل منهما.

2. اكتب الربانمج األول ونّفذه واكتب خرجه.

3. عّدل الربانمج األول ليصبح كما يف الربانمج الثاين،

 مثَّ نفّذه واكتب خرجه.
for )int a = 10; a <= 0; a -= 3( } 
cout << a << endl; 
}

4. قارن النتيجة مع ما كتبته سابقاً يف الطلب األول؟          

اكتب برانجماً يقوم بطباعة األعداد الزوجّية من 1 إىل 20 ويعطي جمموعها ومتوسطها احلسايّب.

  while  2.احللقة

ابملقارنة مع الشكل العام لتعليمة احللقة while أي اخليارات اآلتية صحيحة:  

while )x<=5( } cout <<"text";{
WHILE  x<=5  { cout <<"text";}
while ) x<=5(    cout <<"text";

while )condition( } 
statement)s(; 
}
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   لنكتب الربانمج اجملاور، مثَّ نناقش ما أيين:
1. ما خرج الربانمج؟

2. ما املتحول األساسي يف الربانمج؟

3. ما قيمة املتحّول قبل الدخول إىل احللقة؟ 

4. ماذا طرأ على املتحّول ضمن تعليمات احللقة؟

5. ماذا لو مل نكتب السطر ;++n ؟ 

6. قارن بني الشكل العام املختصر السابق للحلقة

while والشكل اآليت، أيّهما أدق؟ 

اكتب برانجماً يقوم بطباعة اخلرج األول

، while ابستخدام تعليمة احللقة 

مثَّ قم بتعديله ليطبع اخلرج الثاين.  

Number: 1 
Number: 2 
Number: 3 
Number: 4 
Number: 5

         

Number: 1 
Number: 4 
Number: 7 
Number: 10
Number: 13

#include <iostream<   
using namespace std;
int main)(}
    int n = 1;
    while) n <= 10(}
        cout << n << endl;
        n++;
    }
    return 0;
 }

initialization expression;
while )test_expression(
{
   // statements
   update_expression;
}
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 1. اكتب برانجماً يقوم بطلب إدخال مخسة أعداد.
2. عّدل الرّماز السابق ليقوم الربانمج جبمع األعداد اليت مّت إدخاهلا، ويطبع النتيجة.

do..while 3. احللقة

1. ماذا ميثل الشكل األّول؟ 

2. الحظ موقع الفاصلة املنقوطة يف هناية احللقة.

3. ما خرج الربانمج الثاين؟ كم عنصراً مّتت طباعته؟ 

4. هل مّتت طباعة الرقم مخسة؟ ماذا تستنتج؟

5. عّدل القيمة األولّية للمتحول a لتصبح 8 ، هل مّت تنفيذ احللقة، ماذا تستنتج؟

6. عّدل الربانمج ليصبح على الشكل الثالث، مثَّ نفّذه، ماذا تستنتج؟

7. مستعيناً ابلشكل العام للتعليمة while، اكتب الشكل العام للتعليمة do..while  ابحرتافّية أكثر، 
ضمن االطار الرابع.

int a = 42; 
do { 
cout << a << endl; 
{ while )a < 0(;

int a = 0; 
do { 
cout << a << endl; 
a++; 
{ while)a < 5(;

do { 
statement)s(; 
{ while )condition(;
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  نّفذ وفّسر خرج الربانمج اآليت. 

#include <iostream<
using namespace std;
int main)(
{
char ch;
do
{
   cout<<"to continue, enter Y. to exit, enter any Character";
   cin>>ch;
}
while )ch == 'Y'(;
return 0;
}
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املعامالت املنطقيّة

تستخدم املعامالت املنطقّية ملقارنة قيمتني وحتديد العالقة بينهما، وإنشاء تعابري اختاذ قرار أكثر تعقيداً.

Logical Operators

AND )&&( OR )||( NOT )!( 

Y && X Y || X ! x 

تعيد true إذا كان   
كل من املتحولني 

true هي

تعيد true إذا 
كان أحد املتحولني 

true هو

تعيد true إذا 
كانت قيمة 

false املتحول هي
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 1.اكتب الربانمج يف الشكل األّول مثَّ نفّذه، واستنتج عمل &&. 
2.اكتب الربانمج يف الشكل الثاين مثَّ نفّذه، واستنتج عمل ||.

3.اكتب الربانمج يف الشكل الثالث مثَّ نفّذه، واستنتج عمل ! .  

int age = 20; 
if )age < 16 && age < 60( } 
cout << "Accepted!" << endl; 
}

int age = 16; 
int score = 	0; 
if )age < 20 || score < 50( } 
cout << "Accepted!" << endl; 
}

int age = 10; 
if ) !)age < 16( ( } 
cout << "Your age is less than 16" << 
endl; 
}

OR ORAND NOT
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  1. لنعّدل الربانمج الذي مّر معنا يف تعليمة do..while وحنّلله معاّ.
2. ما الشرط اجلديد الذي مّت تعديله؟  

3. مباذا أفادان؟    

4. نّفذ الربانمج والحظ الفرق.

#include <iostream<

using namespace std;

int main)(

{

char ch;

do

{

   cout<<"to continue, enter Y. to exit, enter any Character";

   cin>>ch;

}

while )ch == 'Y' || ch  ==  'y'(;

return 0;

}
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ورقة عمل

أواًل: أكتــب خوارزميّــة لربانمــج يطلــب مــن املســتخدم إعطائــه عــدداً صحيحــاً فيخّزنــه يف املتحــّول N، مثَّ يعــرض 

S= 12 + 22 + 32 + 42 +……..+ N2 له جمموع القّوة كما يف الشكل املبّن.                    

.C++ مثَّ قم بكتابة الربانمج بلغة

اثنيــاً: أكتــب خوارزميّــة لربانمــج يطلــب مــن املســتخدم إعطائــه عــدداً صحيحــاً فيخزّنــه يف املتحــّول N، مثَّ يعــرض لــه 

S= 11 + 22 + 33 + 44 +……..+ Nn جمموع القّوة كما يف الشكل املبنّي.                        

.C++ مثَّ قم بكتابة الربانمج بلغة

تقويم الوحدة

أواًل: أكتب الربامج اآلتية بلغة الربجمة ++C، مع حتليل املسألة وكتابة خوارزمّية احلل، ورسم املخّطط 
التدفقّي:

 x« مثَّ خيترب إذا كان أكرب من 20، يقوم بطباعة ،x 1.أكتب برانجماً يقوم إبدخال قيمة وختزينها يف املتحّول
كبري«، إذا كان x أقل من 10، يقوم بطباعة »x صغري«، 

.while على الشاشة 5 مرّات ابستخدام احللقة ”in a loop“ 2.أكتب برانجماً لطباعة

.for على الشاشة 7 مرّات ابستخدام احللقة ”in a loop“ 3.أكتب برانجماً لطباعة

4. أكتب برانجماً يقوم إبدخال قيمتني وختزينهما يف املتحّولني  a,b لطباعة “!! I LOVE SYRIA” إىل 
الشاشة إذا كان املتحّول a أكرب من 12 ، واملتحّول b أقل من أو يساوي 76.
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اثنيًا: اخت اإلجابة الصحيحة فيما أييت:

   {}1A.   for int x=1;y<10;++y.أي ممّا أييت ميّثل الشكل الصحيح لتعليمة for؟

B.  For )int x=1,y<10;++y(}{

C.  for) int x=1;y<10; x++(}{

2.أي ممّا أييت ميّثل الشكل البسيط لتعليمة
 do..while؟

    A. Do while test;

    B. Do   while )test(;

    C. do } { while )test(;

} {)A.   if )  test 3.أي ممّا أييت ميّثل الشكل البسيط لتعليمة if؟

 B. if )test(

 C. If    test

اثلثاُ: رّمز code املسألتن الرايضّيتن يف تقومي درس اخلوارزمّيات.



118

حبث اثرائي
Arrays املصفوفات 

عنــد التعامــل مــع عــدد كبــري مــن البيــاانت فإننــا نســتخدم الكثــري مــن املتحــّوالت لتخزيــن ومعاجلــة تلــك البيــاانت، ألن 
كّل متغــرّي خنــّزن فيــه قيمــة واحــدة فقــط، ممـّـا جيعــل الربانمــج طويــاًل ومعقــداً وذو حجــم ضخــم.

لــذا مــن املفيــد التفكــري يف مصفوفــة مــن املتحــّوالت مــن نفــس النــوع، فبــداًل مــن اإلعــالن عــن متغــرّيات متعــّددة وختزيــن 
قيــم فرديـّـة، ميكننــا اإلعــالن عــن مصفوفــة واحــدة لتخزيــن مجيــع القيــم.

وهنا نؤكد أنه عند التصريح عن املصفوفة ، جيب أن نصرّح عن امسها، حنّدد نوع عناصرها ، وحجمها.

 One Dimention Arrays  املصفوفة األحاديّة البعد

1. عّم صرّحنا يف األسطر اجملاورة؟

2. ما اسم املصفوفة يف السطر األول وما نوع عناصرها وما عدد العناصر اليت حتتويها.

3. ما اسم املصفوفة يف السطر الثاين، وما عناصرها؟ 

4. اكتب الشكل العام للمصفوفة األحاديّة البعد.

5. هل ميكن أن نزيد العناصر ضمن }  { دون أن نزيد العدد ضمن  ]   [ .

6. ما الفرق بني السطر الثاين والثالث؟

7. مانوع املصفوفة y ؟

8. هل ميكن تغري قيمة ضمن املصفوفة؟ أين مّت ذلك؟

	. ما خرج السطر السادس؟

10. ما خرج السطر السابع؟

int a[5];
int b[5] = {11, 45, 62, 70, 88};
int c[] = {11, 45, 62, 70, 88};
char y [ 4 ] = { 'a','b','c','d' };
b[2] = 42;
cout << b[0] << endl; 
cout << b[3] << endl; 
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1. حّلل الربانمج اآليت وتوّقع خرجه، مثَّ اكتبه على حاسوبك 

ونفّذه، وقارن ما كتبته مع النتيجة النهائّية. 

2. الحظ القيمة البدائّية ملتغري احللقة.

3. عّدل الربانمج ليتم حساب جمموع عدد عناصر املصفوفة.

.for على الشاشة، ابستخدام حلقة myArray اكتب برانجماً يقوم بطباعة عناصر املصفوفة 
 myArray هي جمموعة من العناصر من نوع char حتتوي على 	 عناصر.

Two Dimention Arrays املصفوفة الثنائيّة البعد

 يتــم اســخدام املصفوفــة الثنائيّــة يف تصنيــف وترتيــب املعطيــات واســرتجاعها، كمــا يف املصفوفــات األحاديّــة البعــد
 والفكــرة هنــا أن املصفوفــات الثنائيّــة البعــد عبــارة عــن مصفوفــة مــن املصفوفــات األحاديـّـة، يتــم متثيلهــا علــى شــكل صــّف

وعمــود، ونصــل إىل عناصرهــا عــن طريــق دليــل املكــّون مــن الصــّف والعمــود معــاً.

أدّلة املصفوفة العمود األّول العمود الثاين العمود الثالث العمود الرابع

الصف األّول a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3]

الصف الثاين a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3]

الصف الثالث a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]

1. حلّل األسطر الربجمّية اجملاورة.

2. قارن بني كّل منها.

3. استنتج الشكل العام للتصريح عن مصفوفة ثنائّية البعد. 

int myArr[5]; 
for)int x=0; x<5; x++( } 
myArr[x] = 42; 
cout << x << ": " << myArr[x] << 
endl; 
}

int a[2][3];
int b[2][3] = { 6,5,2,3,7,12};
int c[2][3] = { {6,5,2},{3,7,12}};
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.1 اقرأ الربانمج اجملاور مثَّ حّلله.
2. كم عنصراً يف املصفوفة وما ترتيب العناصر فيها؟

3. وّضح إجابتك برسم املصفوفة وحتديد العناصر فيها.  
4. كيف مّتت طباعة عناصر املصفوفة؟

5. اكتب الربانمج اآليت على حاسوبك مثَّ نّفذه.

#include <iostream<
using namespace std;
int main)(
{
   int matrix[2] [3] = {{6,5,2},{3,7,12}};
   for )int i = 0 ; i <2; i++(
  {
     for) int j= 0; j < 3; j++(}
         cout << matrix[i] [j] << endl;
      }
   }
return 0;
}

6. ماخرج الربانمج؟               

.myArry 1. اكتب برانجماً يقوم إبدخال عناصر مصفوفة ثنائّية
2. مكّونة من أربعة أسطر وعمودين. 

3. مثَّ يقوم بطباعة هذه العناصر.
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تقويم نهائي

 تعاون مع رفاقك يف كتابة الربامج اآلتية، وحاول التعديل عليها واكتشاف اجلديد فيها:

1.أكتب برانجماً يقوم حبساب جمموع عناصر myArray1 ابستخدام حلقة for ، وطباعتها على الشاشة.

                 myArray1 هي مصفوفة من العناصر، من نوع float حتتوي على 4 عناصر.

.for ابستخدام حلقة myArray2 2.أكتب برانجماً يقوم بتعيني قيمة 45 لكّل عنصر من عناصر املصفوفة

                myArray2 هي مصفوفة من العناصر، من نوع integer حتتوي على 4 عناصر.

3.أكتب برانجماً يقوم ابلتصريح عن املصفوفة myArray3  املكّونة من 14 رقماً صحيحاً مثَّ يقوم إبدخال قيم 
.cin  العناصر ابستخدام التعليمة

4. أكتب برانجماً يقوم إبدخال 5 عناصر من عناصر املصفوفة myArray4 ابستخدام حلقة for مثَّ يقوم 
بطباعتها. 

                myArray4 هي مصفوفة من العناصر، من نوع string حتتوي على 5 عناصر.

5. أكتب برانجماً يقوم إبدخال عناصر مصفوفة ثنائّية البعد myArray5 مكّونة من أربعة أسطر وعمودين 
ابستخدام حلقة for مثَّ يقوم بطباعة عناصر هذه املصفوفة. 

.integer هي جمموعة من العناصر من نوع myArray5
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ورقة عمل
لنقم حبل املسائل اآلتية بعد توضيح خطوات حل املسائل الربجمّية:

أوالً: يف دوري كــرة القــدم حتتســب 3 نقــاط للفائــز، ونقطــة للتعــادل، وصفــر للخســارة، اكتــب برانجمــاً الحتســاب 
إمجــايّل النقــاط، إذا مّت معرفــة عــدد مــرّات الفــوز والتعــادل واخلســارة لفريــق مــا.

اثنيــاً: اشــرتى ســامر لشــركته جمموعــة مــن أجهــزة احلاســوب وملحقاهتــا، وكانــت عبــارة عــن جمموعــة مــن األجهــزة 
املكتبيّــة وأخــرى مــن األجهــزة احملمولــة وعــدد مــن الطابعــات، أكتــب برانجمــاً يقــوم املســتخدم عنــد تشــغيله إبدخــال 

أعــداد وأســعار األجهــزة وامللحقــات حلســاب اجملمــوع الكلّــي ملشــرتايته.
اثلثاً: تعتمد وزارة الرتبية الحتساب الدرجة النهائّية للطالب التوزيع اآليت:

 أعمــال شــفويّة %10، وظائــف وأوراق عمــل %10، نشــاطات ومبــادرات %20، املذاكــرة %20، درجــة اختبــار 
الفصل الدراســي األّول %40، أكتب برانجماً ملســاعدة الوزارة يف احتســاب الدرجة النهائّية للطالب يف هناية الفصل 

الدراسّي األول.
رابعــاً: أعلــن أحــد املتاجــر عــن تنزيــالت بقيــم خمتلفــة جلميــع أنــواع البضاعــة فيــه، أكتــب برانجمــاً ملســاعدة احملاســب يف 
املتجــر حلســاب القيمــة الــيت جيــب أن يدفعهــا الزبــون بعــد تطبيــق احلســم علــى إمجــايّل املبلــغ، حبيــث يُدخــل احملاســب 
ســعر البضاعــة، وخيتــار قيمــة احلســم مثَّ يطبــع الســعر اجلديــد، ويســتطيع اإلدخــال لعــدد مــن املــرّات طاملــا مل يُدخــل رمــز 

اخلــروج، ابلشــكل:
1.حسم 20%

2. حسم 50%
3. حسم 70%

4. اخلروج.
خامســاً: أكتــب برانجمــاً يطلــب مــن املســتثمر إدخــال عــدد، مثَّ يقــوم بتحويــل العــدد املدخــل مــن النظــام العشــرّي إىل 

مكافئــه يف أنظمــة العــّد، حبيــث يُظهــر لــه شاشــة خيتــار منهــا املســتثمر النظــام املطلــوب التحويــل إليــه: 
1.نظام العّد الثنائّي.

2. نظام العّد السّت عشرّي.
3. خروج.
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مشروع الوحدة

أنز املشروع اآليت:
عنوان املشروع: نظام حماسي بسيط.

هدف املشروع: اتقان مراحل بناء األنظمة الربجمية.
.C++ املستلزمات: حاسوب، برانمج حمرر لغة الربجمة

املشروع: صّمم برانمج يطبع فاتورة مشتايت حتوي البياانت اآلتية: 
عدد املواد املباعة. 

عدد القطع من كل مادة. 
سعر القطعة الواحدة.   

يقوم الربانمج حبسم جزء من قيمة الفاتورة حسب الشروط اآلتية:
 حسم 8% إذا كانت قيمة الفاتورة أكرب من 00002 ل.س

حسم 51% إذا كانت قيمة الفاتورة أكرب من 00003 ل.س
حسم 02% إذا كانت قيمة والفاتورة أكرب من 00004 ل.س

واملطلوب: قم ببناء نظام برجمي مطبقاً مراحل تطوير الربجميات، وتدوين خطة العمل الالزمة إلجناز عملك عرب 
اخلطوات اآلتية:

دراسة وحتليل املشكلة لتحديد مدخالهتا وخمرجاهتا وطريقة احلل.1. 
تقسيم الربانمج إىل أجزاء صغرية، واستخدام الرسوم البيانّية التوضيحّية؛ من خالل كتابة خوارزمية هذه الفاتورة، 2. 

ورسم املخطط التدفقّي للخوارزمّية.
كتابة رماز code الربانمج الذي يقوم بقراءة البياانت السابقة مث حساب وطباعة: 3. 
السعر اإلمجايل وهو قيمة الفاتورة قبل احلسم.  4. 
السعر النهائي وهو قيمة الفاتورة بعد احلسم.5. 
اختبار الربانمج يف ظل ظروف خمتلفة للتأكد من أنه سيعمل بشكل صحيح، وتنقيحه من األخطاء الربجمية. 6. 

الربانمج جاهز لإلطالق، ولكن بعد إطالقه، حاول عرضه على أحد التجار، واستفد من مالحظاته يف كيفّية تطوير الربانمج. 
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الوحدة اخلامسة
ـابكة

ّ
استثمار إمكانات وخيارات الش

أهداف الوحدة

سأمتكَّن يف هناية هذه الوحدة أن:

أُمّيز بني )موقع الويب، صفحة الويب، الّصفحة الرّئيسّية(.. 1

 أُطّبق خيارات البحث املتقّدمة للوصول مبهارة إىل أي عنوان على الّشابكة.2. 

أَتعّرف على مكّوانت صفحة الويب.. 3

أوّظف الربجمّيات يف حفظ بعض مكّوانت الصفحة.. 4

أستثمر احلوسبة الّسحابّية يف جوانب علمّية وعملّية.5. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q3MhgQRjsSjvurIY4i0xLNPDLNS	m_VP

مصادر الّتعلم
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الدرس األول

ـابكة
ّ
تقنيّات حبث متطوّرة على الش

يف بدايــة الثمانينــات مــن القــرن املاضــي ظهــر مــا ُيســّمى ابلشــبكة 
أنــواع  لكافّــة  مصــدراً  تُعــدُّ  والــيت  اإلنرتنــت  شــبكة  أو  العنكبوتيّــة 
املعلومــات ابإلضافــة إىل أهّنــا عملــت علــى تقريــب املســافات مــن 

الــيت تقدمهــا. خــالل خدمــات االتصــال والّتواصــل 

ــٍة إىل أّي موقــٍع إلكــرتويّنwebsite  جيــب أن حنصــل علــى عنوانــه ) URL ( الــذي حُيــدِّد مكانــه  وللوصــول بدّق
علــى الّشــابكة.

.www.moed.gov.sy ابلتعاون مع زمالئك ومبساعدة ُمدّرِسك لنقم بفتح موقع وزارة الرتبية 
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لنصل كّل مفهوم من العمود األول مع ما يناسبه من العمود الثاين:

موقع الويب
ُمستند يُعرض فيه حمتوى إلكرتويّن رقمّي يُنشر على الّشابكة )شبكة االنرتنت( ويُعرض 

من خالل برانمج مستعرض اإلنرتنت.

أول صفحة مبوقع الويب واليت يتّم من خالهلا االنتقال لباقي صفحات املوقع.صفحة الويب

الصفحة 
الرئيسّية للموقع

عبارة عن صفحة ويب أو أكثر مرتابطة مع بعضها حتت اسم معني، ميكن زايرته من 
خالل احلاسوب أو اهلاتف احملمول.

لنبحث كما يف الصورة اآلتية، ولنحّلل نتائج البحث:
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:Intitle  مهمته: البحث عن مجيع املواقع الي حتوي كلمة البحث يف اسم املوقع.
:Inurl  مهمته: البحث عن مجيع املواقع الي حتوي كلمة البحث يف عنوان املوقع احملجوز.

تعّلمت

لنكتشف طريقة احلصول على عناوين املواقع التعليمّية الرمّسية يف اجلمهوريّة العربّية السوريّة؟

يّ
ّ
نشاط ال صف

1. انقش مع زمالئك يف اجملموعة استخدام خيارات البحث املتقّدم )اخلاصة ابلتوقيت: مثاًل آخر اسبوع( مع 
intitle ,inurl     األمرين السابقني

2. لندّون عدد النتائج ولنقارهنا مع النتائج املوّضحة يف الصورة السابقة.

ابكة:
ّ
   بعض اخلدمات اجملانيّة على الش

أثناء َتصّفحَك ألحِد املواقع اليت هتتم ابلرايضيات واجهتك عمّلية حسابّية حتتاج لإلجابة عليها إىل استخدام اآللة احلاسبة:

  

أولوايت العملّيات احلسابّية:

أوالًـ العملّيات داخل األقواس 
اثنياًـ عمليات القوى واجلذور

اثلثاًـ عمليات الضرب والقسمة
رابعاًـ عمليات اجلمع والطرح. 

تذكرة
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امأل اجلدول اآليت:

العملّيةالنتيجة

sin )30( + cos )60(
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امأل اجلدول اآليت:
ما أنواع التحويالت اليت ميكن إجراؤها؟

=................Meter per second )M/s(kilometer per hour )1 Km/h(

= ................ Gigabyte )GB(Terabyte )2 TB(

  حفظ إحدى مكوّنات صفحة الويب:                     

تطــّورت شــبكة اإلنرتنــت حيــث أصبحــت مليئــة ابملعلومــات مبختلــف أنواعهــا 
)نــص، صــوت، صــورة، فيديــو( والبــد أنــك احتجــت يومــاً لالحتفــاظ بشــيء 

منهــا يف حاســوبك. 
أثنــاء تصّفحــك ألحــد املواقــع اإللكرتونيّــة صادفــك فيديــو تعليمــّي أعجبــك 
وأردّت االحتفــاظ بــه، مــن هــذه املواقــع علــى ســبيل الثــال موقــع املنّصــة الرتبويـّـة 
الّســوريّة www.sep.edu.sy  حيــث أنــك شــاهدت فيديــو مت تســجيله 

ســابقاً يشــرح اجلهــاز العصــّي عنــد اإلنســان:
لنتعّرف على اسم الربانمج املستخدم يف تنزيل )Download( هذا الفيديو؟	 
ما املكوانت اليت مُيكن تنزيلها )Download( من مواقع الويب بوساطة هذا الربانمج؟	 
كيف حصلنا على عنوان الفيديو يف الوقت احلقيقي؟ ........................................  	 
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أين سيتّم ختزين هذا الفيديو بعد االنتهاء من تنزيله؟  ...............................

يّ
ّ
نشاط ال صف

ويــب،  مــن أي صفحــة  فيديــو   )Download( تنزيــل  عــن طريقــة  الّشــابكة  أو  التعلّــم  احبــث يف مصــادر   .1
الســابق. الربانمــج  ابســتخدام 

.pdf 2. احبث يف مصادر التعّلم أو الّشابكة عن طريقة حفظ صفحة الويب ككتاب إلكرتويّن بصيغة
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الدرس الثاني
م اإللكرتونيّ

ّ
قليديّ والتعل

ّ
عليم الت

ّ
الت

  لنقارن بني التعليمني اإللكرتويّن والتقليدّي:
التقليدّياإللكتويّن

األسلوب
يعتمــد علــى العــروض اإللكرتونيــة متعــدد ة الوســائط 

الويــب املناقشــات وصفحــات  وأســلوب 
يعتمد على:..............................

يقوم على:..............................التفاعل
املتعلــم  بــني  دائمــاً  وليــس  مباشــرة  واملتعلّــم  املعلّــم  بــني  يتــم 

االنتبــاه. جتــذب  ال  تقليديّــة  وســيلة  ابعتبــاره  والكتــاب 

التحديث
ميكــن حتديثــه بــكل ســهولة، وغــري مكلــف عنــد النشــر 

علــى الويــب وميكــن حتديــث حمتــواه بعــد النشــر.
................................

...................................التوقيت
لــه وقــت حمــّدد وأماكــن حمــّددة، كمــا أن فــرص التعليــم فيــه 

مقتصــرة علــى مــا هــو موجــود يف منطقــة التعليــم

مسؤولّية 
التعّلم

يعتمــد علــى التعّلــم الــذايّت، حيــث يتعّلــم املتعّلــم وفقــاً 
لقدراتــه واهتماماتــه، وحســب ســرعته والوقــت الــذي 

يناســبه، و املــكان الــذي يالئمــه.
يعتمد على:...............................
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ما األدوات اليت حيتاجها التعّلم اإللكرتوينّ: 1. احلاسوب الشخصّي أو احملمول أو )iPad( أو اهلاتف احملمول الذّكّي.                                       
 ....................................... .3  ........................................ . 2

  لنتعّرف على مصادر احملتوى الرقمّي.

  بنّي رأيك يف العبارات اآلتية:
يعترب التعّلم اإللكرتويّن أحد أشكال التعّلم عن بعد.. 1

سامهت التطورات التقنّية يف عصر الثورة التكنولوجّية إىل ظهور منط التعّلم اإللكرتويّن.. 2

تعترب مواقع املنّصات اإللكرتونية حمتوًى رقمياً.. 3

يّ
ّ
نشاط ال صف

احبــث عــرب مصــادر التعلّــم أو الّشــابكة عــن املنصــات اإللكرتونيــة الّتعليميّــة الّتعّلميــة يف وطننــا احلبيــب ســورية، ادعــم حبثــك 
ابلصور املناســبة.

املكتبات اإللكتونّية
E-Libraries

املصــادر  مــن  جمموعــة  هــي 
مقــاالت،  واثئــق،  )كتــب، 
وســائط  حبــوث،  جمــاّلت، 
بصيغــة  خمزّنــة  متعــددة( 
قاعــدة  يف  ومصّنفــة  رقميّــة 
بيــاانت ميكــن الوصــول إليهــا 

. بســهولة

املوسوعات اإللكتونّية
E- Encyclopedias

هي جمموعة من املعلومات 
املخزّنة بصيغة رقمّية ومصّنفة 

هجائّياً أو حسب نوع 
املوضوع، ميكن أن تشمل كل 

جماالت املعرفة أو ختتّص مبجال 
واحد، ويغلب على معلوماهتا 

االختصار.

املنّصات اإللكتونّية
E-Platforms

بيئة تعليمّية تفاعلّية توظف 
تقنّية الويب وجتمع بني ممّيزات 
أنظمة إدارة احملتوى اإللكرتوين 

وبني شبكات التواصل 
االجتماعي، ومتّكن املعّلمني 
من نشر الّدروس واألهداف 

ووضع الواجبات وتطبيق 
األنشطة الّتعليمّية.
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الدرس الثالث

Cloud Computing )احلوسبة السحابيّة أو )السحابة االلكرتونيّة

ابســٌم طالــٌب يف الصــّف التاســع وأثنــاء إجنــازه ملشــروعه واجهتــُه مشــكلُة تعطّــِل برانمــج معــاجل النصــوص املثبّــت يف 
حاســوبه، أشــار لــه أحــد األصدقــاء بوجــود برانمــج معــاجل للنصــوص جمــايّن ومتوفّــر علــى الّشــابكة.                            
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إذاً احلوسبة السحابّية هي: 

مفهوم احلوسبة السحابّية

احلاســوب  مــوارد  بتحويــل  تقــوم  تقنّيــة  هــي 

)اهلاردويــر والســوفتوير( إىل خدمــات الّشــابكة 

عــن طريــق تقنّيــة تســتبدل املعاجلــة ومســاحة 

الّتخزين ابحلاسوب إىل ما يسّمى ابلسحابة.

         

       خدمات احلوسبة السحابّية هي:
1. خدمات الربيد اإللكرتوين.

2. خدمات التخزين السحايّب.
3. خدمات الصوتيات السحابّية.

4. التطبيقات السحابّية.
5. أنظمة التشغيل السحابّية.

تعّلمت

    

 لنكتشف مزااي احلوسبة الّسحابّية

مزااي احلوسبة الّسحابّية

 البياانت
عة معاجلة

1 - سر

فها منخفضة
2 - تكالي

................ - 3

................- 6 ................- 5 ................ - 4
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  لنستنتج املكّوانت الالزمة للحوسبة السحابّية:

يّ
ّ
نشاط ال صف

احبث يف مصادر التعّلم أو الّشابكة عن أنواع احلوسبة السحابّية.

   تطبيقات احلوسبة السحابّية يف اهلواتف النّقالة الذكّية 

لننظر إىل الصورة اجملاورة ولنحّدد املشكلة الظاهرة على الشاشة.. 1

اقرتح حاًل هلذه املشكلة؟. 2

.............. - 1........... - 2........... - 5 ............ - 4 ............ - 3
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بدأ ابسم يف البحث عن حلٍّ ملشكلته فوجد يف الّشابكة مصطلح يُدعى )احلوسبة الّسحابّية( فقام بدراسة هذا املصطلح 
والتعّرف على تطبيقاته.

لننظر إىل الصورة اجملاورة ولنعّدد ما أييت:

أنظمة التشغيل اخلاصة أبجهزة اهلواتف النّقالة الذكّية. 1

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

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

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

التطبيقــات  اخلاصــة  ابحلوســبة  الســحابّية  داخــل  . 2
هــذه األجهــزة.

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

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

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

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

تعّلمت
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مســتخدم  لــكل  مفيــدة  متعــّددة  وســائط  مراكــز  إىل  لتحويلهــا  أدى  الذكيّــة  اهلواتــف  تطــّور  إن 
بعــض  خــالل  مــن  ونقــل  حفــظ  إىل  حتتــاج  الــيت  البيــاانت  مــن  هائــٌل  لديــه كــٌم  أصبــح  والــذي  هلــا، 
ســارعت  فقــد  عليــه  وبنــاًء  الســحابّية،  التطبيقــات  خــالل  مــن  إال  توفرهــا  يصعــب  والــيت  التطبيقــات 
الذكيّــة. اهلواتــف  عــرب  تطبيقاهتــا  تقــدمي  إىل  الســحابية  احلوســبة  خلدمــة  املقدمــة  الشــركات  مــن  الكثــري 

تذّكر

1. تعد احلوسبة الّسحابّية لبنك مثااًل للحوسبة الّسحابّية:

العامةاخلاصةاملشرتكةاهلجينة

2. أحد التحداّيت اليت تواجه احلوسبة السحابّية:

اخنفاض التكاليفاملخاوف األمنّيةاملرونة يف التعاملاملصادر احلرّة
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تقويم الوحدة

ِصّل كل عنصر من عناصر العمود األول مع ما يناسبه من عناصر العمود الثاين:. 1

التعلم املتزامن
 Synchronous E-learning: من 

أدواته: غرف احملادثة، املؤمترات الصوتّية، مؤمترات 
الفيديو

هــو الّدمــج بــني التعليــم التقليــدّي الــذي يلتقــي فيــه 
املعلّــم واملتعلّــم وجهــاً لوجــه، والتعلّــم اإللكــرتوين الــذي 

قــد يكــون متزامنــاً أو غــري متزامــن.

التعلم غري املتزامن
مــن   :Asynchronous E-learning  
أدواتــه: الربيــد اإللكــرتوين، الفيديــو التفاعلــي، القوائــم 

الربيديــة

هــو التعلّــم الــذي يتطلّــب وجــود املعلّــم واملتعلّــم يف 
الوقــت ذاتــه أمــام جهــاز احلاســوب، لتنفيــذ أنشــطة 

التعلّــم.

التعّلم املدمج )املتمازج(
Blended learning 

)SVU كاجلامعة االفرتاضّية السوريّة(

هــو التعلّــم الــذي الحيتــاج لوجــود املعلّــم واملتعلّــم يف 
الوقــت ذاتــه أمــام جهــاز احلاســوب، حيــث يســتطيع 
املتعلّــم الرجــوع إىل املــاّدة التعليميّــة حســب الوقــت 

املالئــم لــه.

ِصل كل عنصر من عناصر العمود األوَّل مبا يناسبه من عناصر العمود الثّاين:. 2

One Driveأنظمة الّتشغيل الّسحابّية

Hotmailالّتطبيقات الّسحابّية

sound cloudالربيد اإللكرتويّن

Google chrome Osالّصوتّيات الّسحابّية

Photoshop Expressالتخزين الّسحايّب
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ضع كلمة )صح( أمام العبارات الصحيحة وكلمة )غلط( أمام العبارات املغلوطة:  .3

تُعترب الصفحة الرئيسّية من أساسيات موقع الويب.	 

املوسوعات اإللكرتونّية هي مصدر موثوق للمعلومات.	 

يُعد نظام مودل )Moodle( أحد نظم إدارة التعّلم اإللكرتويّن.	 

يُعترب التخزين السحايّب أكثر أمناً من التخزين احمللّي.	 

4. عّدد أمساء املواقع الي متنحنا خدمة السحابة اإللكتونّية.
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مشروع الوحدة

لنعمل يف جمموعات على إجناز املشاريع اآلتية:
املشروع األول

مة خلدمة احلوسبة السحابيّة.
ِّ
 عنوان املشروع: الشركات املقد

 هدف املشروع: اختيار أفضل تلك الشركات.
املستلزمات: حاسوب أو هاتف نّقال ذكّي، متصّفح انرتنت، اّتصال ابلّشابكة.

املطلوب: أنشئ عرضاً تقدميّياً عرب السحابة حيوي تقريراً تقارن فيه بني بعض الشركات املقّدمة خلدمة احلوسبة 
السحابّية من حيث:

1. املساحة التخزينّية اجملانّية.
2. الربجمّيات والتطبيقات املقّدمة على احلاسوب وعلى األجهزة الذكّية.

3. اخلدمات اليت توّفرها تلك الشركات.
املشروع الثاني

عنوان املشروع: مصادر احملتوى الرقميّ.

هدف املشروع: استخدام تقنيات حبث متطّورة.
مستلزمات املشروع: حاسوب أو هاتف نقّال ذكّي، متصّفح انرتنت، اّتصال ابلّشابكة.

املطلوب:
ابستخدام املستندات النصّية عرب السحابة قم إبعداد تقرير عن املنّصات التعليمّية اإللكرتونّية واملكتبات 

واملوسوعات اإللكرتونّية املتوّفرة على الّشابكة من حيث:
 1. اخلدمات املقّدمة.
 2. املستفيدين منها.

 3. إمكانية التعديل على حمتواها.
.pdf  مث قم بتحويل هذا املستند إىل كتاب إلكرتويّن بصيغة 
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الوحدة السادسة

الربجميّات املفتوحة املصدر

أهداف الوحدة

سأمتكن يف هناية هذه الوحدة أن:

أقارن بني احلزم الربجمّية املفتوحة املصدر واحلزم املغلقة.. 1

2 ..LibreOffice Calc ُأحّدد مكوانت انفذة برانمج

أتعامل مع بعض دّوال الربانمج.. 3

أتعامل مع املرّشحات لتصفية بياانت جدول.. 4

5 ..Calc أُنشئ جدول بياانت جديد اعتماداً على جدول يف برانمج

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a6GSFeLwo	5l-kSmGa02HG1J7BnJDebK

مصادر التعّلم



142

الربجميّات املفتوحة املصدر

كثــرياً مــا مسعــت عــن الربجمّيــات املفتوحــة املصــدر، وأدهشــتي عبــارة ظهــرت علــى الشاشــة عنــد تشــغيل إحــدى هــذه 
الربجميــات حمتواهــا: )مئــات العقــول تفّكــر أفضــل مــن عقــل واحــد(.

إهنــا رســالة الربجمّيــات املفتوحــة املصــدر والــيت جعلــت مــن املعرفــة ملــكاً لإلنســانّية مجعــاء، ال احتــكاراً لشــخص حمــّدد 
أو شــركة مــا. فلنتعــّرف علــى بعــض الربجمّيــات املفتوحــة املصــدر، ومــا ميزاهتــا؟

   أهمية وفوائد استخدام الربجميّات املفتوحة املصدر: 
تعاون مع رفاقك يف قراءة أمساء الربجمّيات املوجودة يف الصورتني اآلتيتني:

          

                 الصورة )1(                                                   الصورة )2(

ابلرجوع إىل مصادر التعلم والشابكة واستناداً ملا تعّلمته سابقاً:

ماذا نسمي جمموعة الربجمّيات املوجودة يف الصورة )1( .............................

ماذا نسمي جمموعة الربجمّيات املوجودة يف الصورة )2( .............................
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صّنــف يف اجلــدول اآليت بعــض مــن الربجمّيــات املفتوحــة املصــدر حســب نوعهــا، وَضــع يف العمــود األخــري مــا يقابلهــا 
مــن الربجمّيــات مغلقــة املصــدر.

الربجمّيات مغلقة املصدرالنوعالربجمّيات مفتوحة املصدر

أنظمة تشغيل

برامج مكتبّية

متصّفحات إنتنت

لغات برجمة

ابستخدام مصادر التعّلم والشابكة اذكر جماالت استخدام الربجمّيات املفتوحة املصدر:

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

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

 .3.................................................................................

 .4.................................................................................
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 LibreOffice برامج حزمة  

              
       

                         الصورة )1(                                                            الصورة )2(    
 

ماذا متّثل جمموعة الربامج يف الصورة )1( ..................................	 

ماذا متّثل جمموعة الربامج يف الصورة )2( ..................................	 
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LibreOffice تعاون مع رفاقك يف تعريف حزمة

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

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

برامــج  مــن جمموعــة  يقابلهــا  مــا  اجملــاور  العمــود  LibreOffice وضــع يف  برامــج حزمــة  قائمــة أبمســاء  نظّــم 
.Microsoft Office

LibreOfficeالوظيفةMicrosoft Office

حزمــة برامــج  LibreOffice هــي جمموعــة برامــج مفتوحــة املصــدر وجمانّيــة، هلــا وظائــف متعــّددة تلــّي 
رغبــات مجيــع مســتخدميها مثــل: برامــج إنشــاء وحتريــر النصــوص، العــروض التقدميّيــة، املعــادالت الرايضّيــة 
أو حــىت اجلــداول اإللكرتونيّــة، وهــي تتطــور ابســتمرار بفضــل دعــم جمتمــع مربجمــّي الربامــج املفتوحــة املصــدر 

يف مجيــع أحنــاء العــامل.

تعّلمت
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  أواًل: ضع كلمة )صح( أمام العبارات الصحيحة وكلمة )غلط( أمام العبارات املغلوطة:
برانمج  LibreOffice write حمّرر نصوص مفتوح املصدر.. 1

2 ..PowerPoint البديل املفتوح املصدر عن برانمج  LibreOffice math  برانمج

مُيكن تثبيت برامج LibreOffice على أنظمة التشغيل املفتوحة املصدر فقط.. 3

مــن مســاوئ برامــج LibreOffice  عــدم اهتمامهــا الكبــري بواجهــات املســتخدم البيانيّــة وافتقارهــا للرتتيــب . 4
.Microsoft Office مقارنــة مــع برامــج

برانمج  LibreOffice calc  ُيستخدم إلنشاء اجلداول احلسابّية واملخّططات البيانّية ومعاجلتها.. 5

يُفّضل استخدام الربجمّيات املفتوحة املصدر يف األعمال املكتبّية.. 6

اثنياً: إمأل الفراغات ابلكلمات املناسبة:

حزمة برامج .………… هي برامج مفتوحة املصدر وجمانّية. 	 

هلا وظائف متعّددة تلّي رغبات مجيع ........ مثل برامج ..........و..........و.........و..........	 

وتتطور ابستمرار بفضل دعم جمتمع ............ يف مجيع أحناء العامل.	 

اثلثاً: احبث عرب مصادر التعّلم أو الشابكة عن طريقة تثبيت لغة واجهة جديدة.

يّ
ّ
نشاط ال صف

1. احبــث يف مصــادر التعلّــم أو الشــابكة مث صّمــم عرضــاً تقدمييّــاً أو تقريــر حبــث علمــّي عــن فوائــد ومــزااي تثبيــت برامــج
 Libre Office علــى حاســويب ألقنــع أصدقائــي ابســتخدامه.

2. احبــث يف مصــادر التعّلــم أو الشــابكة عــن برانمــج لتعديــل الصــور، امجــع صــور أيقــوانت بعــض الربامــج املفتوحــة 
املصــدر، مث صّمــم إعــالانً عــن الربامــج املفتوحــة املصــدر الــيت تعرفهــا.
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LibreOffice Calc برنامج اجلداول احلسابية

يف اســتبيان جملموعــة مــن طــالب الصــّف التاســع حــول اهلــواايت والنشــاطات الــيت يفّضلهــا كاًل منهــم، مت تســجيل 
النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:

نوع النشاط
مطالعةاالسم حنت سباحة رسم موسيقى رايضة

مازن
سعيد
رمي

طارق

لبىن

مسر

نسيم

طلــب ُمــدرِّس املعلوماتيّــة مــن طــاّلب الّصــّف الّتاســع، تنظيــم هــذه البيــاانت، ابســتخدام أحــد الربامــج الــيت متّكننــا مــن 
حتديــد أي مــن هــذه الّنشــاطات أكثــر رغبــًة عنــد الطــالب، ومــن هــم الطّــاّلب الذيــن يشــرتكون بنفــس الّنشــاطات، ومــا 

عــدد الّنشــاطات الــيت ميارســها كّل طالــب.

اســتثمر معظــم الطّــاّلب إمــكاانت أحــد الربامــج الــيت تعّلموهــا ســابقاً، إال أّن زميلتهــم رمي خالفتهــم الــرأي وفاجأهتــم 
ابســتخدامها ألحد الربامج اجلديدة اّليت مل يتعرّفوا عليها ســابقاً، لنتعّرف على الربانمج الذي اســتخدمته رمي وما ميزاته؟

Libre- وجمموعــة Microsoft Office نمــ خــالل خربتــك الســابقة وابلعــودة إىل صــورة قائمــيت برامــج جمموعــة
Office حــّدد:

ما الربانمج الذي استخدمه معظم الطالب؟ .................................	 

ما الربانمج الذي استخدمته رمي؟ ...........................................	 
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  LibreOffice Calc

طلــب ُمــدّرس املعلوماتّيــة مــن رمي أن توضــح لرفاقهــا كيفيــة تشــغيل هــذا الربانمــج واســتثماره، فاســتخدمت رمي طريقــة 
املقارنــة بــني هــذا الربانمــج وبرانمــج Microsoft  Excelحيــث قامــت بتشــغيل أحــد أجهــزة احلاســوب الــيت مت 
تنصيــب جمموعــة برامــج Microsoft Office عليــه، وجهــاز آخــر مت تنصيــب جمموعــة LibreOffice عليــه 

وظهــرت النافذتــني كمــا هــو موضــح يف الصــور اآلتيــة:
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Calc التعرّف على ميّزات برنامج  

تعاون مع زمالئك ابلعودة إىل مصادر التعّلم وابستخدام الشابكة لتعبئة البياانت كما هو مطلوب يف اجلدول 
اآليت:

CalcExcelامليزات

اسم حزمة الربجمّيات

أنظمة التشغيل اليت تدعمه

وظيفة الربانمج

جودة واجهة الربانمج

   LiberOfficeاملصــدر املفتوحــة  املكتبيّــة  الربجميّــات  حزمــة  أســرة  أفــراد  أحــد  هــو    Calc برانمــج 
وُيســتخدم إلنشــاء اجلــداول احلســابّية واملخّططــات البيانيّــة وماتــزال واجهاتــه تتطــور ابســتمرار لتصبــح أكثــر 

تنظيمــاً وترتيبــاً )ملــاذا؟(.

تعّلمت
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  Calcمكوّنات نافذة برنامج  
لنفتح برانمجCalc  ولنصل كل مكّون مبكانه الصحيح على الصورة اآلتية:

مساحة العمل
  

شريط املعلومات
  

شريط العنوان
  
شريط الّصيغة

  
شريط األدوات

  
شريط القوائم

من خالل انفذة الربانمج املفتوح أمامك تعاون مع زمالئك لتنفيذ مايلي:

لندرج ورقة عمل جديدة.	 

 	.test لنغرّي اسم الورقة االفرتاضّي إىل االسم

لندرج التاريخ والوقت احلايل ضمن إحدى خالاي ورقة العمل أمامك.	 

لنحفظ امللف اِبسم.......	 
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 LibreOffice Calc وال يف
ّ
الد

بعــد أن فتحــت رمي انفــذة برانمــج Calc وأجــرت مقارنــة لزمالئهــا مــع انفــذة برانمــج Excel مــن حيــث املكــوانت 
وطريقــة إدخــال البيــاانت والتنّقــل ضمــن خــالاي ورقــة العمــل بــدأ زمالؤهــا يستكشــفون إمــكاانت وخفــااي هــذا الربانمــج 

فقــام أحدهــم إبظهــار النافــذة كمــا يف الصــورة اآلتيــة:

لنظهر انفذة الّدوال كما يف الصورة اآلتية:	 
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 Calc باستخدام برنامج 
ّ
  التحويل بني أنظمة العد

تعــاون مــع زمالئــك يف حتويــل األعــداد العشــريّة مــن ) 0 حــىت 20 ( إىل مــا يكافؤهــا يف النظــام الثنائــّي مســتخدماً فئــة 
اإلضافــات مــن الــّداالت الــيت تظهــر أمامــك عنــد تشــغيل الربانمــج.

 لنكتشف اسم الّدالة املناسبة للتحويل من النظام العشرّي إىل النظام السّت عشرّي؟ -
لنُضّف ورقة عمل جديدة ابسم: سّت عشرّي ولنوجد مكاِفئات األعداد العشرية السابقة ابلنظام السّت عشرّي؟ -

لنتعاون على إجياد مكاِفئات األعداد الثنائية اآلتية ابلنظام الست عشري:

1000101101010010101011111000101011

لنتعاون يف تنظيم قائمة أبمساء دوال التحويل بني أنظمة العّد املختلفة مضّمناً فيه: اسم الدالة، ووظيفتها. -
لنحفظ امللف اِبسم........ -

الوظيفةاسم الّدالة

مُيكننا استدعاء دّوال برانمج Calc ابلضغط على زر fx املوجود يف شريط الصيغة أو ابلضغط 
عليه يف الشريط اجلاني أو من القائمة إدراج.

دّوال التحويل بني أنظمة العد موجودة يف الفئة )اإلضافات( ومنها: -
DEC2HEX - DEC2BIN – BIN2HEX

وميكن إضافة التاريخ والوقت احلايل إىل أوراق العمل بكل سهولة من قائمة إدراج. -

تعّلمت
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Calc استكشاف بعض دوّال برنامج 

1. لنستنتج وظيفة كّل من الّدوال اآلتية وطريقة تطبيقها وحتديد متطّلبات تنفيذها من خالل ذكر مثال لكّل منها:

........................................................................... :ABS الّداّلة

.......................................................................... :GCD الّداّلة

...................................................... :RANDBETWEEN الّداّلة

..................................................................... :ARABIC الّداّلة

.................................................................... :ROMAN الّداّلة

.)Excel( 2. لنكتشف الالحقة املناسبة لتصدير عملك إىل حاسوب آخر ُمثّبت عليه برانمج

أواًل: ضّع كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )غلط( أمام العبارة املغلوطة:

يعمل برانمج Calc على أنظمة التشغيل املفتوحة املصدر فقط.. 1

الداّلةBIN2HEX  ُتستخدم للتحويل من نظام العّد السّت عشري إىل النظام الثنائّي.. 2

الداّلةHEX2BIN  ُتستخدم للتحويل من نظام األعداد العشريّة إىل نظام العّد السّت عشرّي.. 3

4 ..Doc :هي Calc الالحقة االفرتاضّية مللّفات برانمج
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اثنياً: صّل بني العمود األول وما يناسبه من العمود الثاين:

DAYS.حتويل رقم إىل نص

ACOS.استدعاء انفذة الّدوال

 FXحساب عدد األايم بني اترخيني.الزر

BAHTTEXT.ًإذا كانت القيمة عدداً صحيحاً زوجّيا Trueارجاع القيمة

ISEVEN.إستدعاء انفذة الدوال

اثلثاً: مالفرق بني واجهة برانمج Calc وبرانمج Excel؟
يّ

ّ
نشاط ال صف

اكتــب تقريــراً علميــاً جملموعتــك واصفــاً برانمــج Calc وفوائــد اســتخدامه بديــاًل عــن الربامــج مدفوعــة الثمــن موثّقــاً ذلــك 
ابألدلّــة العلمّية.

Calc تلخيص البيانات يف برنامج

مّت تســجيل املبيعــات ملنــدويب إحــدى شــركات بيــع ملحقــات احلاســوب علــى ورقــة عمــل بربانمــج  Calc  كمــا هــو 
موضــح يف الصــورة اآلتيــة:
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 تعاون مع زمالئك يف تنفيذ املهام اآلتية:

تنظيم ورقة العمل  Sheet ُمستخدماً برانمج Calc وتعبئة البياانت فيها.. 1

لنطّبق بعضاً من أدوات هذا الربانمج على اجلدول السابق:. 2

إجياد جمموع ما مّت بيعه من كّل نوع من امللحقات.	 

جمموع ما مّت بيعه من قبل كّل مندوب.	 

ترتيب مبيعات القلم الضوئّي تصاعدايً.	 

لتحديد أفضل 4 مندوبني ملبيعات القلم الضوئّي. 3

تظهر النافذة اآلتية:
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ح القياسي
ّ
  املرش

نريد إظهار أمساء الذين كانت مبيعاهتم من لوحات املفاتيح أكرب من )	6( ومبيعاهتم من املاسح الضوئّي أكرب من )108(.

تعــاون مــع زمالئــك و احبــث يف مصــادر التعلّــم أو الشــابكة عــن آليّــة تنفيــذ عملــك والوصــول إىل بيــاانت حمــددة بدقّــة 
مــن خــالل وضــع الشــروط املناســبة.

أنشــئ مــن اجلــدول الســابق ورقــة عمــل ابســم »أفضــل املندوبــني« حتــوي أمســاء )4( مــن أفضــل منــدويب املبيعــات 	 
مبــاديت الشاشــات و الطابعــات.

املرّشــح التلقائــي يُظهــر البيــاانت الــيت نريــد رؤيتهــا فقــط علــى الشاشــة، وعندمــا نقــوم إبزالــة ميــزة 
املرشــح التلقائــي تظهــر كافــة البيــاانت مــرة أخــرى متاًمــا كمــا كانــت مــن قبــل.

لتصفية البياانت وفق املرّشحات:

 من قائمة بياانت خنتار مرّشحات أخرى يظهر خيارين: )تصفية قياسّية( و )مرّشح متقّدم(.

مالحظة: يف املرّشح املتقّدم يُفّضل ترك سطر فارغ يف أعلى ورقة العمل لكتابة املعايري والشروط بداخله.

تعّلمت
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  نُريد تشــكيل فريق ملدرســتنا مؤّلف من ثالثة طالب للمشــاركة يف مســابقة »حتدي املعلومات« بني مدارس 
املنطقــة التعليميّــة، ميكننــا اختيــار أفضــل فريــق وفــق معايــري موضوعيّــة عادلــة، إمــا حســب درجــة الطالــب يف الرايضيــات 

أو الفيــزايء أو حســب عــدد مبادراتــه العلميّــة؟

عدد املبادرات العلمّيةالفيزايءالرايضياتاسم الطالبالرقم 
5051804رىب1

4801408رند2
3801002رنيم3
5801503سامر4
4801807ماسة5
4651405جمد6
4861606منر7
5201808هاشم8

60020012يزن	

53018010يوسف10

خلـّـص بيــاانت اجلــدول الســابق يف ورقــة عمــل برانمــج Calc حتــوي أمســاء الفريــق علــى أن تســمي ورقــة العمــل اجلديــدة 
ابســم الشــرط الــذي اخرتتــه وفــق احلــاالت الــيت اخرتهتــا مثــاًل )مــن حصــل علــى درجــة يف الرايضيــات أكــرب مــن 465 

أو كانــت عــدد مبادراتــه أكــرب مــن 8 ، مــن حصــل علــى درجــة 520 يف الرايضيــات ودرجــة 180 يف الفيــزايء(؟

لنقرتح خيارات أخرى وننفذها.	 

يّ
ّ
نشاط ال صف

احبــث مــع زمالئــك عــن جمــاالت اســتخدام وفوائــد املرّشــح التلقائــّي يف تصنيــف 20 كائــن مــن اململكــة احليوانّيــة إىل 
فقاريّــة أو الفقاريّــة، ُنســّجل يف جــدول حســايّب حيــوي أوراق العمــل املناســبة الناجتــة عــن الورقــة األساســّية »اململكــة 

احليوانيّــة «.
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Calc معاجلة جداول البيانات يف برنامج 
لنفتح انفذة برانمج Calc وندخل فيها البياانت كما يف الصورة اآلتية:

لتظهر النافذة اآلتية:
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ابلسحب واإلفالت خنتار الصفوف واألعمدة املطلوب معاجلتها، حيث ميكننا تغيري ترتيب األعمدة والصفوف  -
وكذلك إظهار الصفوف واألعمدة اليت نريدها يف اجلدول اجلديد وإجراء تصفية ابلطريقة اليت نريدها.

عند الضغط على زر حسناً يظهر اجلدول كما يف الشكل اآليت: -
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البيــاانت مــن مصــادر متنوعــة  اجلــداول احملوريّــة Pivot Table: تســتخدم ملــزج كميــات كبــرية مــن 
إلجــراء التحليــل الفّعــال للبيــاانت وإنشــاء منــاذج بيــاانت متطــّورة بســرعة.

تعّلمت

أواًل: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة املغلوطة:

مُيكن اختيار املرّشح من قائمة أدوات.. 1

لتفعيل الرتشيح بعد حتديد اجملال املطلوب ننقر على أداة املرّشح من شريط األدوات.. 2

ُتساهم عملية التصفية ابنتقاء البياانت املطلوبة بسهولة من ورقة العمل.. 3

يُفّضل نشر نتائج التصفية املتقّدمة بورقة عمل جديدة.. 4

مُيكن حتويل أي جدول إىل جدول بياانت بعد حتديده من قائمة األمناط.. 5

اثنياً: َصّمم ابستخدام برانمج اجلداول احلسابية Calc جدول درجات طالب صّفك يف مادة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على ورقة عمل ابسم نتائج الطالب.

اسم الطالب
شفهي 
10%

وظائف 
10%

مبادرات 
20%

مذاكرة 
20%

درجة 
األعمال

االمتحان 
40%

حمّصلة الفصل
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مثّ لنســتخدم أحــد املرّشــحات مــن أجــل حتديــد أفضــل 10نتائــج للطــالب يف املبــادرات واملذاكــرات معــاً ولنصّدرهــا إىل 
ورقــة اثنيــة ابســم املتفّوقــني كمــا يف النمــوذج اآليت:

لننشئ من اجلدول السابق جدوالُ حيوي احلقول اآلتية: -

    )االسم، درجة األعمال، االمتحان، احملّصلة( على أن يتّم عرضه يف ورقة عمل جديدة.
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تقويم الوحدة
أواًل: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة املغلوطة:

 	.Linux الربامج املفتوحة املصدر تعمل فقط يف بيئة نظام التشغيل
ُيستخدم برانمج LibreOffice Base إلنشاء وتعديل قواعد املعطيات.	 
استخدامك ألّي برانمج مفتوح املصدر هو دعم معنوّي لعامل برجمّي بعيد عن االحتكارات لكربى الشركات.	 
 	.ABS إلجياد القيمة املطلقة للعدد)11-( استخدم الّداّلة

اثنياً: اكتب وظيفة كل من الّدوال اآلتية مث اكتب الّداّلة املعاكسة لعمل كّل منها:
BIN2HEX                      OCT2DEC                    DEC2BIN

اثلثاً: عند إجراء استبيان جملموعة من الطالب حول اهلواايت والنشاطات اليت ميارسوهنا مت تسجيل اإلجاابت كما 
يف اجلدول اآليت:

نوع النشاط
مطالعةاالسم حنت سباحة رسم موسيقى رايضة
مازن
سعيد
رمي

طارق

لبىن

مسر

نسيم

واملطلوب:
1 ..Calc تنظّيم هذه البياانت يف جدول بربانمج
إظهار أمساء الطاّلب الذين ميارسون هواية النحت.. 2
إظهار أكثر اهلواايت رغبة عند الطالب.. 3
إظهار أمساء الطالب الذين ميارسون هواية النحت والرايضة.. 4
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مشروع الوحدة

املشروع األول:

شارك يف البحث إلعداد مناهج مادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستقباًل.

بعــد تطبيقنــا الكثــري مــن املهــارات املكتبّيــة يف حزمــة الربامــج املفتوحــة املصــدر واســتخدامنا يف األعــوام الســابقة لنظــام 
التشــغيل Linux، ستشــارك عزيــزي الطالــب ابلتعــاون مــع زمالئــك يف التحليــق عاليــاً يف فضــاء الربامــج املفتوحــة 
املصــدر بعيــداً عــن احتــكارات كــربى الشــركات ألســواق الربامــج، عــرب تنفيــذ دراســة عــن برانمــج مفتــوح املصــدر جديــد 

تقــرتح إدراجــه يف مناهــج مادتنــا مســتقباًل عــرب ملــّف تعريفــّي عنــه )كتــاب إلكــرتوين أو فيديــو أو عــرض تقدميــّي(.

عنوان املشروع: أشارك يف الّتخطيط و البحث ملناهج ماديت.

أهــداف املشــروع: دراســة برانمــج مفتــوح املصــدر مناســباً ملفــردات مــادة تكنولوجيــا املعلومــات واالّتصــاالت موضحــاً 
إجيابيّــات وســلبّيات اســتخدامه و مــا ســيقدم ملنهاجنــا مــن قيمــة مضافــة ابعتمــاده مســتقباًل.

مستلزمات املشروع : حاسوب، شابكة، مقابلة اختصاصّيني يف الربامج املفتوحة املصدر للوقوف على آرائهم.

خطّــة املشــروع: يتــم توزيــع املهــام بــني فريــق العمــل مــع مراعــاة زمــن كل خطــوة إلجنــاز املشــروع ضمــن الوقــت احملــّدد 
إبشــراف املــدّرس.

خمرجــات املشــروع: عــرض املشــروع مــن قبــل اجملموعــة واملــدّرس وفــق معايــري أساســّية اتفــق عليهــا مث رفــع الدراســة عــن 
الربانمــج إىل مركــز تطويــر املناهــج للجنــة مــادة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
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املشروع الثاني:

.Calc عنوان املشروع: استخدام دوال برانمج

هدف املشروع: استثمار برانمج LibreOffice Calc كآلة حاسبة.

.LibreOffice Calc مستلزمات املشروع: حاسوب، برانمج

خطة املشروع:

تنظيم جدول كما يف الشكل اآليت:	 

 النتيجة ابّلظام
الّسداسي عشر

 الّنتيجة ابلنظام
الثّنائي

 الّنتيجة ابلّنظام
العشري

 أدخل العدد
الثّاين

 أدخل العدد
األول

اجلمع

الطرح

الّضرب

القسمة

ابقي القسمة

 القاسم املشتك
األكرب

 املضاعف
املشتك األصغر

اجلذر الّتبيعي

توظيف الدوال املناسبة يف اخللية املناسبة.	 

خمرجات املشروع: تطبيق العملّيات الرايضّية املوجودة يف اجلدول وإظهار النتائج أبشكال متعّددة حسب أنظمة 
العّد املوّضحة يف اجلدول.
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الوحدة السابعة
ات تكنولوجيّة

ّ
مستجد

أهداف الوحدة

سأمتكن يف هناية هذه الوحدة أن:

أتعّرف نظم مراقبة وحتّكم ومجع البياانت.. 1

أحّدد مهن وختصّصات احلاسوب األكثر أمهّية.. 2

3 ..)Nanotechnology( أصوغ مفهوماً مبّسطاً لتقنّية النانو

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1	d8Y7SbCZ6I4R6WH8a_	0jABFyusmvJp

مصادر الوحدة



166

  أتّمل الصور وختّيل معنا احلالتني اآلتيتني:

 

تعطلت حركة السري يف بعض األنفاق والشوارع 
ابلتزامــن مــع ضــرر ابلــغ يف البنيــة التحتيّــة عقــب هطــول 
مفاجــئ ملطــر غزيــر، ممـّـا اســتدعى البــدء بتنفيــذ مشــروع 
علــى حمطّــات ضــخ  والســيطرة  التحّكــم  لرفــع كفــاءة 

ميــاه الصــرف الصحــّي وتصريــف ميــاه األمطــار.

        
لوحــات  بعــض  يف  مفاجــئ  خلــّل  حصــل 

عنفــات توليــد الطاقــة الكهرابئّيــة املوجــودة يف جســم 
زايدة  و  العمــل  عــن  لتوّقفهــا  أدى  الفــرات  ســّد 
ســاعات التقنــني الكهرابئــي، ممّــا اســتدعى العمــل 
إصالحهــا. علــى  القادريــن  اخلــرباء  لتأمــني  بســرعة 
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   مّخن نوع املعلومات واخلربات اليت يتوجب عليك امتالكها كشــاب مبدع لتتمكن من املســامهة يف حل هاتني 
املشكلتني احليويتني؟

لنبدأ معاً ونقرأ املخطط اآليت:

ماذا ميكننا أن نقول عن مهمة عامل املراقبة؟. 1

لنحّدد أولوايت العمل املوكل إليه؟. 2

تطورت مهمة صديقنا العامل وطُلب إليه مراقبة خزاانت املاء اليت تغّذي املدينة أبكملها، لندقّق النظر:

أصبحت املهّمة أكثر تعقيداً، برأيكم ما أبرز الصعوابت اليت ستواجه صديقنا؟

-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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  لنتأمل املخّطط وحناول ملء اجلدول املرفق:

لتسهيل مهّمة صديقنا البد أنّنا حباجة إىل:

1
2
شبكة االتصال3
4

يُطلــق علــى جمموعــة املكــّوانت املاديـّـة والربجميّــة الــيت تقــوم بتجميــع البيــاانت مــن املستشــعرات )احلساســات( 
املثّبتــة علــى آالت نظــام التحّكــم وإرســاهلا إىل حاســب العمــل الرئيســّي ملراقبتهــا والتحّكــم هبــا نظــام مراقبــة 

.)SCADA( وحتّكــم ومجــع البيــاانت

تعّلم

   ضع قائمة من ثالثة مشروعات حيوية مهّمة يف بلدك ستعمل على تطويرها وحتديثها يف املستقبل.
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  لنتابع االكتشاف ونقرأ حمتوى الصور اآلتية:
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حّساس
sensor

وحدة الّتحكم الطّرفّية
Remote Terminal Unit

)RTU(

حّساس
sensor

حّساس
sensor

وحدة الّتحكم الطّرفّية
Remote Terminal Unit

)RTU(

وحدة الّتحكم الطّرفّية
Remote Terminal Unit

)RTU(

شبكة االّتصال
 Communication

Network
وحدة الّتحكم املركزيّة

Master Terminal Unit
)MTU(

املؤرّخ
Historical Software

واجهة التفاعل مع املشّغل
Human Machine

Interface )HMI( sotware

حاسوب منظومة اإلشراف
 Supervisory

Computer System

 دّون بكلماتك اخلاّصة ما استنتجته عن مراحل عمل هذا النظام:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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تعلمت

احلّساسات 
)Sensor(

وحدة التحّكم الطرفّية
)RTU(

تعتــرب صلــة الوصــل بــن العناصــر الفيزايئيّــة ونظــام 
التحّكــم، حتــّول الكميّــات الفيزايئيّــة إىل إشــارات 

كهرابئّية

وحــدة جتميــع البيــاانت تتلّقــى البيــاانت مــن املعــّدات 
املرتبطــة هبــا عــرب حساســات علــى شــكل إشــارات لتقــوم 

بنقلهــا إىل وحــدة التحّكــم املركزيّــة بصــورة رقميّــة

شبكة االتصال
 Communication

Network

حتقــق االتصــال ثنائــّي االجتــاه بــني وحــدة التحّكــم 
املركزيّــة ووحــدات التحّكــم الطرفيّــة.

وحدة التحّكم 
)MTU( املركزيّة

تعتــرب قلــب نظــام املراقبــة والتحّكــم وأهــم مكوانتــه، يتّم 
فيهــا مجــع البيــاانت وختزينهــا وتضــم واجهة التفاعل مع 

املشّغل والربجمّيات املتمثلة أبنظمة التشغيل 

  مستعيناً ابلشابكة، احبث يف طرق االتصال بني وحدة التحّكم الطرفّية ووحدة التحّكم املركزيّة.    
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  لنحّدد بعض املزااي اليت يؤّمنها استخدام نظام حتّكم ومجع البياانت يف املشروعات:

  أتّمل الصور السابقة وامأل اجلدول املرفق وفق األرقام املبّينة:

إنذار فوري يف حال حدوث خلل1

2

تقليل استهالك املوارد البشريّة3

4

حتليل البياانت )خمططات، رسوم بيانّية.....( وتوليد التقارير تلقائيًا5

نشاط إثرائي

تتعــرض أنظمــة مراقبــة وحتّكــم ومجــع البيــاانت SCADA للهجمــات الربجمّيــة ممــا يســبب خســائر اقتصاديّــة ويقلــّل 
مــن جــدوى اســتخدامها، دّون مســتعيناً ابلشــابكة بعــض األفــكار املســتقبلّية جلعــل هــذه النظــم أكثــر أمــاانً.
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   أمعن النظر يف الصور اآلتية:
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إذا كنت يف بداية حبثك لتحديد مهنتك املستقبلّية، فقد ترتدد يف ذهنك عّدة أفكار:
تواكب املستجدات والتطور التكنولوجي الذي طرأ على سوق العمل.. 1

فرص الرتّقي فيها متاحة أكثر من غريها من الوظائف.. 2

حتتاج  ختّصصاً ابحلاسوب أم ال حتتاج؟ . 3

يومــاً بعــد يــوم يــزداد الطلــب علــى العاملــني يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، ومــع توّســع هــذا اجملــال فــإّن التخّصصـــات 
الفرعيّــة املشــتقة منــه تــزداد انتشـــاراً ىف املؤّسســات احلكوميّــة واملؤّسســات اخلاصــة مبختلــف جماالهتــا وأنشــطتها.

لنتعّرف أهم املهن والتخّصصات احلاسوبّية الي تشهد أسرع معّدالت توظيف وأفضل رواتب:
املخطط اآليت يربز تصنيف مهن احلاسوب وفق احلاجة إىل التخصص:

مهن احلاسوب

وظائف لغري املتخصصني وظائف املتخصصني يف احلاسوب
ابحلاسوب

1 - حمّلل ومصّمم نظم
2 - مهندس حاسوب

3 - اختصاصي قواعد بياانت
4 - فّي تصميم وإدارة مواقع

1 - مصّمم ابحلاسوب
2 - إداري ومستخدم للحاسوب

3 - انشر إلكرتوين
4 - فّي رسم ابحلاسوب

5 - مشّغل أجهزة معتمدة على احلاسوب

1 - مربمج
2 - فّي حاسوب وشبكات

3 - معّلم حاسوب
4 - مسؤول أمن املعلومات

      تعاون أنت وزمالؤك يف إعداد كتّيب يعّرف املقبلني على اختيار مهنة املستقبل مبهن احلاسوب.
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صات احلاسوب
ّ
ختص
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ختتلــف ختصصــات احلاســب وتتنــوع بشــكل جيعــل مــن الصعــب علــى شــخص واحــد أن يُلــم هبــا مجيعــا. فمــع توّســع 
1. هتتم ابلدرجة األوىل بدراسة برجمّيات احلاسوب وتطويرها.اســتخدامات احلاســب يف خمتلــف جمــاالت احليــاة، انقســمت علومــه إىل العديــد مــن التخّصصــات.

2. من أهم ختصصاهتا الدقيقة احلوسبة السحابّية والذكاء  الصنعّي.

1. حلقة الوصل بن علوم احلاسوب وإدارة األعمال.
2. يشمل حتليل وتصميم النظم بناًء على قواعد البياانت وحتليل املعطيات. 

1. يهتم بدراسة أجزاء احلاسوب املاديّة.
2. من أهم ختّصصاهتا الدقيقة: أنظمة االتصاالت وشبكات احلاسوب.

1. يرّكــز علــى بنــاء الربجمّيــات املعّقــدة مثــل أنظمــة البنــوك واملستشــفيات بــكل 
تفاصيلهــا وذلــك بواســطة عــدد كبــر مــن املربجمــن.

2. يهتم بدراسة صيانة وتطوير أنظمة الربجمّيات بشكل فّعال.

1. يهتم بكيفّية إدارة األجهزة والشبكات وإصالح األعطال تلبية الحتياجات املؤسسات.
تقنّية2. يهتم بتوفر واختيار التقاانت املناسبة للقطاعات احلكومّية والتجاريّة لتعمل جبودة واتقان.

املعلومات

هندسة 
الربجمّيات

هندسة 
احلاسوب

نظم
املعلومات

علوم 
احلاسوب
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  أمامنا ثالثة مناذج لطلبات توظيف من مؤسسات وشركات خمتلفة:

املؤهالت واخلربات املطلوبةمسّمى الوظيفة

أخصائي خدمة العمالء
دبلوم يف التأمني أو إدارة األعمال أو ختّصص مشابه. ·
)4( سنوات خربة يف نفس اجملال أو مشابه )للدبلوم(. ·

 HL7 مهندس تكامل
كبري املربجمني

بكالوريوس تقنية املعلومات أو علوم احلاسب اآليل أو هندسة احلاسب اآليل أو  ·
مايعادهلا يف ختصص مشابه.

)5( سنوات خربة فأكثر يف نفس اجملال أو جمال مشابه. ·

مطّور أمن برجميات " 
أخصائي أمن املعلومات"

بكالوريوس تقنية املعلومات أو علوم احلاسب اآليل أو هندسة احلاسب اآليل أو  ·
مايعادهلا يف ختصص مشابه.

)5( سنوات خربة فأكثر يف نفس اجملال أو جمال مشابه. ·

فّي دعم فّي
دبلوم تقنية املعلومات أو مايعادهلا يف ختّصص مشابه. ·
)4( سنوات فأكثر خربة يف نفس اجملال أو مشابه )للدبلوم(. ·
)2-0( سنوات خربة يف نفس اجملال أو مشابه )للبكالوريوس(. ·

مهندس شبكات أو  
"مهندس تقنية معلومات"

دبلوم أو بكالوريوس تقنية املعلومات أو هندسة احلاسب اآليل أو مايعادهلا يف ختّصص  ·
مشابه.

)5( سنوات خربة فأكثر يف نفس اجملال أو جمال مشابه )للدبلوم(. ·
)3( سنوات خربة فأكثر يف نفس اجملال أو جمال مشابه )للبكالوريوس(. ·
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التخصصاتنوع الوظيفةاملطلوب

حديثي التخرّج من 
2015 – 2012

حماسبة،حقوقالوظائف الرقابية

هندسة كمبيوتروظائف تقنية املعلومات

ذوي اخلربة
الوظائف اهلندسية

هندسة ميكانيكية، هندسة كمبيوتر، هندسة مدنّية، 
هندسة معمارية، هندسة طبية

علوم كمبيوتر، علوم املعلومات، نظم املعلومات اإلداريةوظائف تقنية املعلومات

املؤهالت املطلوبةالوظيفة

بكالوريوس هندسةمهندس كهرابء
بكالوريوس هندسةمهندس ميكانيك

بكالوريوس هندسةمهندس كمبيوتر )شبكات(

بكالوريوس هندسةمهندس كمبيوتر )أمن معلومات(

مربمج أوراكل
بكالوريوس علوم كمبيوتر أو مايعادله من اختصاصات تقنية 

املعلومات – خربة التقل عن 5 سنوات.

مدير قواعد بياانت أنظمة أوراكل 
)DBA(

بكالوريوس علوم كمبيوتر أو مايعادله من اختصاصات تقنية 
املعلومات – خربة التقل عن 5 سنوات.

ما الرابط )العالقة( بني هذه الطلبات؟. 1

أي التخصصات اكثر طلباً يف سوق العمل؟. 2

بناًء عالم استنتجته، حدد األولوايت يف خطواتك حنو مهنة املستقبل.. 3

بعيــداً عــن التكنولوجيــا وعلــوم احلاســب، صــغ بكلماتــك اخلاصــة مؤهــالت أخــرى جيــب أن تتوافــر يف أي شــاب مقبــل . 4
علــى ســوق العمــل.  
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الشهادات العامليّة يف احلاسوب

بــرزت أمهيــة الشــهادات الدوليّــة نتيجــة لتعــّدد ختّصصــات احلاســب الــيت حيتاجهــا ســوق العمل،وكذلــك تعــّدد الشــركات 
املنتجــة ملســتلزمات تقانــة املعلومــات، وهــي توفّــر وتســّهل احلصــول علــى فــرص التوظيــف املتميّــزة حــول العــامل. 

هناك نوعان من الشهادات الدولّية اليت متنح يف جمال احلاسوب:

  1. الرخص الدولّية                             2. الشهادات التخّصصّية الدولّية

: الرخص الدولية
ً
أوال

هتتم مبهارات احلاسوب وتطبيقاته األساسّية )تقنّية املعلومات، قواعد البياانت، العروض التقدميّية، .... .(، يشرف 
على منحها منّظمات متخّصصة منها:

CIT شهادة كامربدج الدولّية يف مهارات تقنّية املعلومات              ICDL الرخصة الدولّية لقيادة احلاسوب
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صيّة الدوليّة
ّ
: الشهادات التخص

ً
ثانيا

الشهادات التخصصّية الّدولّية

الشهادات الصادرة من
Cisco

الشهادات الصادرة من
CompTIA

الشهادات الصادرة من
Microsoft

  طُلب إليكم املشاركة يف مناظرة مدرسّية حول املهارات احلاسوبّية ودورها يف اختيار مهنة املستقبل، 
لنعّد تقريراً مناسباً يتضمن:

ضرورة مواكبة املستجّدات التكنولوجّية وامتالك املعرفة احلاسوبّية يف كّل جماالت العمل.. 1
أهم الشهادات األكادميّية اليت تقّدمها املنّظمات أو الشركات الدولّية املتخّصصة يف ذلك.. 2
املوضوعات اليت تدرسها كّل شهادة.. 3

ما الذي جيعل خرباء احلاسوب األكثر دخاًل يف سوق العمل؟
يف ظــّل التقــّدم العلمــّي واعتمــاد الروبــواتت والــذكاء الصناعــّي يف جمــاالت عــّدة بــدأت ختتفــي بعــض املهــن مــن ســوق 
العمــل مقابــل ظهــور مهــن جديــدة عمادهــا احلاســوب وتقانــة املعلومــات، ممــا جعلهــا املهــن األكثــر دخــاًل وانتشــاراً يف 

ســوق العمــل.
إليكم أمثلة عن املهن األكثر دخاًل يف سوق العمل:

مربمج - مسؤول أمن املعلومات – حمّلل نظم الكمبيوتر – مطّور ويب – مدير قواعد بياانت – مدير شبكات

  رّتب يف خمّطط توضيحّي خطوات سريك حنو مهنة املستقبل و اليت ستجعلك من مشاهري العامل.
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  أمعن النظر يف الصور اآلتية:
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ختّيل معنا
املباين واآلالت ستستطيع إرسال إشارات السلكّية عندما حتتاج إىل صيانة، أو قد تستطيع إصالح نفسها.. 1

ثيابنا ستأخذ بياانت عن صحتنا وستنّظف نفسها من األوساخ والروائح دون أّي مساعدة.. 2

ذهبــت إىل الطبيــب شــاكياً أملــاً فُيدخــل )Nano Robot( إىل جســمك ليتجــول داخــل خــالايه و ُيصلــح مــكان . 3
األمل فيختفــي أملــك.

إىل كل من يبحث عن جمال لإلبداع أهاًل بك يف:

)Nanotechnology(رحلتنا املعرفّية إىل عامل تقنّية النانو

وتتلّخص مهمتنا يف:

توضيح املقصود ابلنانو وتكنولوجيا النانو.. 1

التعّرف على خصائص املواد ىف حّيز النانو ومقارنتها مبثيالهتا يف حّيز كبري.. 2

بيان سر اهتمام العلماء الشديد بتقنّية النانو واستخداماهتا يف حياتنا.. 3

حتديد اجملاالت الرئيسة الىت استفادت من تطبيقات النانو.. 4

تقيّيم أين حنن من هذه التقانة وآفاق تطورها؟. 5

   لنعمل معاً ضمن جمموعات ونقّسم األدوار بيننا وحنّدد خطوات العمل واألنشطة املطلوب تنفيذها:

اجملموعة األوىل
النشاط األول                

ابالستعانة ابلصورة اجملاورة، لنحدد:    

ما ميثله النانومرت. 1

 ابلنسبة للميليمرت.

تعريفاً للنانو.     . 2
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النشاط الثاين

لندّقق النظر يف الرسم اجملاور ونستنتج:

1. ما ميكن للعلماء الوصول إليه إذا متّكنوا من التحّكم بتحريك ذرّات املواد؟

2. مفهوم حمّدد لتقنية النانو.

اجملموعة الثانيـــــــــــــــــة
النشاط األول:

ابالستعانة مبصادر املعلومات والشابكة، لنتعّرف خصائص املواد النانويّة.
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النشاط الثاين
بعــد اختيــاران إلحــدى املــواد لدراســة خصائصهــا )امليكانيكية-املغناطيســّية-الكهرابئّية-.....(، ســنعمل معــاً إلعــداد 

تقريــر يشــمل: 
أسباب اختالف خصائص املاّدة يف احلّيز النانوّي عنها يف احلّيز الكبري.	 
جدول مقارنة يضّم خصائص املادة اليت قمنا بدراستها يف حّيز النانو واحلّيز الكبري.	 

اجملموعة الثالثــــــــــــــــة
النشاط األول                                                      
لنتخّيل أنفسنا )Nano Robot( وحناول إخبار الناس
عن اإلمكاانت واملهام الكبرية واحليويّة اليت ميكننا إجنازها:

ما املعلومات اليت سنستخدمها لدعم حواران؟
النشاط الثاين

لنشاهد معاً الفيديو يف مصادر املعلومات ونتبنّي:
كيف تؤثّر تقنّية النانو يف حياتنا اليومّية؟	 
أمثلة عن استخداماهتا يف )اللباس - محاية هواتفنا الذكّية - ........(.	 

اجملموعة الرابعــــــــــــــــة                          
النشاط األول

لنحاول معاً ملء املخطط اجملاور ببعض اجملاالت    
الرئيسّية اليت استفادت من تطبيقات النانو.

النشاط الثاين
بعد النظر يف مصادر املعلومات والشابكة، لنعطي أمثلة من

حياتنا عن استخدام تطبيقات النانو يف عامل االلكرتونّيات.
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اجملموعة اخلامسة
النشاط األّول                                                              

ُدعينا للمشاركة يف برانمج املواطن واملسؤول، وطُلب إلينا
توجيه رسالة للمسؤول نقنعه فيها بضرورة استخدام تطبيقات

تقنّية النانو مستقباًل يف العديد من مشاريع إعمار سوراي
على أن تتضمن:

األمهية الكبرية لتقنّية النانو وتطبيقاهتا يف الكثري من جماالت احلياة.	 
املزااي املتعّددة اليت تؤّمنها هذه التقنّية يف شىّت املشاريع احليويّة.	 
مناذج من جتارب الدول العربّية الناجحة يف هذا اجملال.	 
مقرتحات لبعض املشروعات املمكن تنفيذها بنجاح وفعالّية كبرية.	 

التقييم

املعاير
النقاط

ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز
تنفيذ مجيع األنشطة املطلوبة.

مراعاة التسلسل الصحيح يف تنفيذ خطوات الرحلة املعرفّية.
التعاون بني أفراد اجملموعة أثناء تنفيذ املهام املطلوبة.

تقّبل آراء وأفكار اآلخرين أثناء العمل.
إدارة الوقت بشكل جّيد ضمن اجملموعات أثناء تنفيذ املهام. 

توظيف مصادر املعلومات والشابكة ابلصورة املثلى.
استيعاب املفاهيم ابلشكل الصحيح.

ويف اخلتام
قمنا جبمع الكثري من احلقائق عن تقنّية النانو )مفهومها-أمهيتها-جماالت استخدامها-موقعنا احلايّل بني مستخدمّي 
هــذه التقنّية-آفــاق تطّورهــا املســتقبلّي( وأصبــح إبمكاننــا إعــداد مقــااًل علميّــاً مبّســطاً مــن شــأنه أن يعــّرف الكثرييــن علــى 

هذه التقانة للعمل على تطوير اســتخدامنا هلا يف املشــاريع املســتقبلّية.
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أهاًل بكم يف خمترب اإلبداع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُيســّهل املختــرب إبــداع الطالــب وذلــك بتشــجيعه علــى ابتــكار مشــاريع ICT مــن شــأهنا أن حتــّل املشــاكل اليوميّــة 
بصــورة مبدئيّــة لتّتطــّور مــع مــرور الوقــت إىل إجنــازات أبعــد مــن ذلــك جتعــل مــاكان صعبــاً يومــاً مــا واقعــاً ســهاًل ميّســراً.

لتحفيــز اإلبــداع ســتقوم عزيــزي الطالــب ومــن خــالل متابعتــك وفهمــك ملوضوعــات هــذه الوحــدة ابقــرتاح فكــرة مشــروع 
مســتقبلّي ســتخّطط لــه وتعمــل بشــكل إفــرادّي أو ابلتعــاون مــع زمالئــك علــى إجنــاز ملــّف تعريفــّي عنــه ) مطويّــة – 

كتيّــب – عــرض تقدميــّي – مقطــع فيديــو ......( أو ماتــراه مناســباً كمــا يف املثــال اآليت:

عنوان املشروع: األمهّية التطبيقّية لعلوم احلاسب اآليل يف حياتنا.

هدف املشروع: إعداد مطويّة تربز:

االنتشار الواسع لعلوم احلاسب اآليّل ) برجمّيات احلاسوب – الذكاء الصنعّي – احلوسبة السحابّية..(.. 1

مناذج تطبيقّية هلذه العلوم يف حياتنا.. 2

طريقة تنفيذ املشروع: ميكن أن يتّم العمل يف جمموعات صغرية أو بشكل إفرادّي.

مســتلزمات املشــروع: برانمــج مناســب يؤّمــن إعــداد املطويّــة – املصــادر الدقيقــة الــيت حتتــوي املــاّدة العلمّيــة – صــور 
مناســبة..(.

خّطــة املشــروع: يتــّم توزيــع املهــام علــى أعضــاء اجملموعــة يف حــال كــون املشــروع مجاعــي مــع مراعــاة زمــن كل خطــوة 
إلجنــاز املشــروع ضمــن الوقــت احملــّدد مبتابعــة املــدّرس املشــرف.

خمرجات املشروع: طباعة املطويّة وعرضها وتقييمها من قبل الّزمالء واملدّرس وفق معايري أساسّية اتُّفق عليها.

مشروع الوحدة 
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معناهاملصطلح
الوحدة األوىل:نظام العّد الثّنائي والبّواابت املنطقّية

Decimal systemالنظام العشري
Binary systemالنظام الثنائي

Logical multiplicationالضرب املنطقي
Logical additionاجلمع املنطقي

الوحدة الثّانية: وحدة حترير الصور
Vectorالشعاعية

Brochureنشرة، كتيب، كراسة
Psdصورة فوتوشوب Photoshop Document  

Jpg جمموعة خرباء التصوير Joint Photographic Experts Group
املتماسك للحركة

Gifتنسيق تبادل رسومية  Graphical Interchange Format
Pngرسومات الشبكة احملمولة Portable Network Graphics
Tiffتنسيق ملف صورة العالمة Tag Image File Format

Svg
Scalable Vector Graphics File انقل ملف الرسومات قابلة 

للتحجيم
Clip artقصاصة فنية

الوحدة الثّالثة:املكّوانت املاديّة
Power Supplyوحدة التّغذية الكهرابئّية يف احلاسوب
Smart Phoneاهلاتف الذّكي

Alternating Currentتيار متناوب
Direct Currentتيار مستمر

Power plug receptacleمدخل مقبس الّتيار الكهرابئي
Power supply fan hole فتحة مروحة الّتربيد

Connectorsكابالت تزويد الطّاقة الكهرابئية
Diodeثنائي الكرتوين
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Coilوشيعة
Capacitorمكثف
Resistanceمقاومة كهرابئية

Touch screenشاشة اللمس
Microphoneميكروفون

Digital Cameraالكامرية الرقمية
Speakerمكرّب صوت

 Central processing
)unit)cpuوحدة املعاجلة املركزية

 Random Access
Memoryالّذاكرة العشوائّية

Internal storageوحدات الّتخزين الداخلّية
الوحدة الّرابعة: اخلوارزمّيات والربجمة

Algorithmاخلوارزمية
Programالربانمج

Interpreterاملفسر
Compilerاملرتجم

High-level languageاللغة عالية املستوى
Low-level languageاللغة منخفضة املستوى

Source codeالشيفرة أو الكود الربجمي قبل الرتمجة

Statementالعبارة أو التعليمة الربجمية

Commentالتعليق أو املالحظة

Stringسلسة حمارف

Characterحمرف

Variablesاملتحوالت
Constantsالثوابت
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Loopsاحللقات
Arrayاملصفوفات
Codeالرماز
Valueالقيمة

Data typeنوع البياانت
Keywordsالكلمات املفتاحية
Expressionتعبري رايضي أو منطقي

Defaultافرتاضي
Initial valueقيمة ابتدائية

control structureبىن الّتحّكم
selectionاالختيار

الوحدة اخلامسة: استثمار الشابكة
Downloadتنزيل حمتوى رقمي من الشابكة إىل جهاز احلاسوب أو املوابيل
E-Learningالتعلم اإللكرتوين

Cloud Computingالسحابة اإللكرتونية

الوحدة الّسادسة: وحدة الربجمّيات مفتوحة املصدر

Sheetورقة عمل

Pivot Tableاجلداول احملوريّة


