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المقّدمة

أُلِـّـَف كتــاب تكنولوجيــا املعلومــات واالّتصــاالت للّصــف الّســادس األساســّي انطالقــاً مــن املعايــر الوطنيّــة 
ملناهــج الّتعليــم العــاّم مــا قبــل اجلامعــّي الّــي أقّرهــا املركــز الوطــيّن لتطويــر املناهــج الرّتبويـّـة ضمــن خطّتــه الّشــاملة 
للّتطويــر الرّتبــوّي، علــى أســاس ترســيخ مفاهيــم الّتقانــة وعملّياهتــا؛ وتفعيــل الّتفكــر واإلبــداع واالبتــكار؛ 

وتنميــة الّتواصــل والّتعــاون؛ وترســيخ املواطنــة الّرقمّيــة.
وبالّتايل يُتوقع من املتعّلم هناية دراسته يف الّصف الّسادس 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 الّتعاونّية والّتشاركّية.. 4
يستخدم مهارات الّتفكر يف عملّيات احملاكاة.. 5
ينسجم مع الّنظم والّتشكيالت املعرفّية وتطبيقاهتا يف حقول العلوم عاّمة.. 6
حيرتم امللكّية الفكريّة.. 7
حيّدد نوعّية وعمق املعلومات اّلي حيتاجها.. 8
يتحّول إىل ثقافة املشاركة واالبتكار اّلي تتضّمن أعلى قدر من اإلجيابّية.. 9

وذلك من خالل:
دراســة أساســّيات اســتثمار احلاســوب، وبرجمّيــات تصميــم العــروض الّتقدميّيــة، ومبــادئ اخلوارزمّيــات 	 

.scratch والربجمــة باســتخدام برنامــج
الّتعّلــم الــذايت مــن خــال روابــط ُعــرِّف عنهــا خبطــوط باركــود حبيــث ُوضــع الرّابــط يف احلاشــية الّســفلّية 	 

وُوِضــع بشــكل خــّط باركــود يف ّصفحــة الوحــدة.
أمــاًل يف أن حيّقــق املنهــاج اهلــدف املرجــّو منــه، نرغــب إىل الزمــالء املعّلمــني إتّبــاع الطّــرق الفّعالــة للّتشــجيع 
علــى الّتعلــم، والرّتكيــز علــى مشــاركة املتعّلمــني يف األنشــطة واألنشــطة اإلبداعيّــة واملشــاريع، وتشــجيع املبــادرة 

الذاتيّــة، ليكتشــف الطّالــب بنفســه وبإشــراف معّلمــه املعلومــات واحلقائــق.
كما نأمل من الزُّمالء املعّلمني موافاتنا باقرتاحاهتم وآرائهم، لإلفادة منها.

واهلل ويلُّ الّتوفيق.
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العودة إلى المدرسة

نعوُد إىل املدرسة حبماسٍة للقاِء األصدقاء، ومتابعِة األنشطِة الّتعليمّية، ولكي حنّقق الّنجاَح علينا أن 
خنّطَط له لنكون مثااًل حُيتذى بِه لآلخرين.

لرتسم خمطط يناسب أولوياتك باستخدام أدوات برنامج الّرسام املوجود يف الربامج امللحقة.

 اختار بعض األصدقاء برنامج الّرسام لرسم لوحاٍت مجيلة لتزيني الّصف، اخرت موضوعاً 
جّذاباً وشارك بتزيني صّفك.

ما الطّريقة األمثل للّنجاح؟ 
كيف تستثمُر وقتك؟

 مىت تبدأ بالّتخطيِط لتنظيِم وإدارِة الوقت؟
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افتح صورة ˝خريطة سوريّة˝- الموجودة في مصادر الّتعّلم- بواساطة تطبيق الّرسام مثّ أجِر 
الّتعديالت اآلتية:

أ- قم بتعبئة اخلريطة بلوٍن واحد.
ب- حّدد على اخلريطة مواقع احملافظات الّسوريّة باستخدام أحد األشكال املناسبة.

ج- اكتب اسم مدينتك فوق الّشكل اّلذي رمسته.
د- لّون البحر بالّلون األزرق.

ه- احفظ ملّفك على سطح املكتب باسم ˝خريطة سوريّة˝.
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 ختّيل أّنك صحفّي ناجح، وتعتمد الّتقنّية يف عملك، استخدم مسّجَل الّصوت املوجود يف 

الربامج امللحقة إلجراء حتقيٍق صحفّي تتبني فيه آراء أصدقائك حول عوامل الّنجاح.

  ماذا ميّثل الّلون األخضر يف مسّجل الّصوت؟

 ألمتّكَن من عرض حتقيقي الّصحفّي  على األصدقاء، سأدعمه بصوِر بعض املتفّوقني 
وألّنين ال أملُك صوراً فرديًّة هلم سأقتطع صوراً هلم من الّصور اجلماعّية.

سّجل آراء األصدقاء، مثّ سّم ملفك عوامل الّنجاح˝ واحفظه على 
سطح املكتب.

أنا الّصحفّي الّناجح
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 جّرب اقتطاع صورة أحد املتفّوقني.

 لنجري بعض الّتعديالت على الّصور بكتابة أمساء املتفّوقني.

1- سّم األداة اّلي استخدمتها القتطاع الّصور.
PNG 2- احفظ الّصورة اّلي اقتطعتها بنوع

اخرت اإلجابة الّصحيحة:
1- يوجد برنامج مسّجل األصوات يف

      - الربامج امللحقة     - املستندات      - املوسيقا
2- األداة اّلي تتيح أخذ لقطة للّشاشة أو جزء منها هي: 
         - احلاسبة             - القطع          - املفّكرة

3- بوساطته ميكن رسم الصور والتعديل عليها: 
         - الّدفرت              - املفّكرة         - الّرسام



Windows12

البحث واالكتشاف

أقّيم ذاتي:   وأكتشف كم خاصّية تشاركت هبا مع العلماء.

               خصائص ومزايا العلماء

 الّشغف يف الّتعّلم.

 االلتزام والرتكيز العايل

 يعتمدون البحث يف دراساهتم

يتقّبلون الفشل وجيعلونه حافزًا

صادقون يف نتائج أحباثهم

يفّكرون حبلول مبدعة للمشكالت    

      اّلي تواجههم

 لتكتشف خصائص حاسوبك اّلذي تستخدمه، مثّ لتمأل اجلدول اآليت:

البحث من أهّم اخلصائص واملزايا اّلي يّتصف هبا العلماء، اقتِد هبم للتعّرف 
على خصائص األشياء من حولك من أشياء، ولنبدأ خبصائص احلاسوب.
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حجم الّذاكرة املثبتة

نوع ّنظام الّتشغيل

سرعة املعاجل

اسم الكمبيوتر

 لكّل ملٍف وجمّلٍد خصائص متّيزه عن غره، لنكتشف خصائص ملّف عوامل الّنجاح.
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قارن بني كّل خاصّية وما يقابلها يف الّصورة: 

- اسم امللّف              عوامل النجاح
         Windows Media Audio                                                        

- موقع امللف             

- تاريخ اإلنشاء          

- احلجم على القرص    

-       3شباط،2:47:42،2018،م
   

1-  يقاس حجم امللّف بـ:

         بوصة            غيغا هرتز          كيلوبايت
2-  تقاس سرعة معاجل احلاسوب بـ:

         بوصة            غيغا هرتز          كيلوبايت

3- يشر الّشعار اآليت إىل نظام تشغيل     

      ويندوز              لينوكس          أندرويد



Powerpointقدمييّة
ّ
العروض الت

لثانية
ّ
الوحدة ا

https://drive.google.com/open?id=1hKPDTykYJk6TV9CbrgHU_wZT-Buo6bKN
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 أن تكــون متحّدثــاً يعــين أن متتلــك الثّقــة بالّنفــس واجلــرأة، حتــّدى نفســَك وشــارك األصدقــاء يف عــرض 
اهتماماتك، وكي يكون العرُض احرتافّياً، لنستخدم أحد برامج العروض الّتقدميّية.

العــرَض، ســأعّرفكم  الّتقدمييّــة ومــا يتيحــه مــن شــرائح تنظّــم  العــروض   مــن خــالل برنامــج 
املهارات اّلي اكتسبتها يف لعبة الّشطرنج.

لنفتح برنامج العروض الّتقدميّية PowerPoint ونبدأ مبشروعنا.

لعبتي المفّضلة
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احبــث يف ذاتــك عــن املهــارة الّــي تــود مشــاركتها مــع أصدقائــك ونظّــم عملــك علــى اســتخدام 
برنامج العروض الّتقدميّية.

  سمِّ الّشرحية اّلي يبدأ هبا برنامج العروض الّتقدميّية PowerPoint العمل.
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 لتخرت تصميماً ممّيزاً لعرضك الّتقدميّي.

  ما الّتبويب اّلذي أتاح لك اختيار الّتصميم؟

 1- الّشرحية اّلي يبدأ هبا تطبيق powerpoint هي:
       شرحية العنوان         شرحية فارغة       شرحية مبحتويني

2- تسّمى ملّفات تطبيق powerpoint بـ:
     العروض الّتقدميّية        املصّنفات           املستندات

3- الّتبويب اّلذي ميكن من خالله تغير الّتصميم هو: 
        انتقاالت          عرض الّشرائح           تصميم    
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أضيف الحركات للعرض الّتقديمّي

ميكــن مــن خــالل برنامــج العــروض الّتقدمييّــة إضفــاء حيويّــة تشــّد االنتبــاه وجتعلنــا 
مبدعــني.

  

 احلــركات تضيــف احليويـّـة لعرضــي، ســأختار حركــًة لــكّل مــن العنــوان والعنــوان الفرعــّي مثّ أعايــن 
مشروعي.

1- اخرت حركة دخول لكلٍّ من العنوان والعنوان الفرعّي.
2- أضف حركة إهناء لكلٍّ من العنوانني.

3- من خالل جتربتك، ما الفرق بني أداة معاينة احلركات وأداة عرض الّشرائح.
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 لنضف تأثراٍت أخرى جتعُل عرضنا الّتقدميّي أمجل.

  

 اجعل الّنّص يتحّرك وفق الكلمة.

لندرج شرحيًة جديدًة تساعدنا يف إضافة احملتوى اّلذي نريد كما يف الّصور اآلتية:

  

 ما نوع الّشرحية اّلي اخرتهتا؟
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 لنكتشف االنتقاالت بني الّشرائح ليصبح العرَض متميزاً.

 من خالل تأّملك الّصورة الّسابقة:
1-  كيف يتم االنتقال بني الّشرائح؟

2- ما الّصوت اّلذي سُيسمع أثناء االنتقال بني الّشرائح؟

 1- إلدراج شرحية جديدة خنتار الّتبويب:
       الّصفحة الرّئيسّية         إدراج       تصميم

2- يتّم الوصول إىل خيارات الّتأثر من تبويب:
      تصميم           انتقاالت           حركات

3-رّتب احلركات تبعاً لزمن عرضها:
                     إهناء                  

                    دخول                 

                    توكيد                  

نشاط الصفّي
صّمم عرضاً تقدميّياً إلحدى دروس ˝العربّية لغي˝، مثّ اعرضه على أصدقائك.
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العــروض  برنامــج  يف  متاحــة  خيــارات  هــي  الفيديــو  ومقاطــع  واجلــداول  الّصــور 
التّقدميــّي. عرضنــا  يف  مبدعــني  ولنكــن  ذلــك،  لنتعلّــم  الّتقدمييّــة 

  

مــن خــالل مــا يتيحــه برنامــج العــروض الّتقدمييّــة مــن تنــوّع للّشــرائح، ســأعّرفكم قطــع لعبــة 
الّشطرنج ومكان تواجدها على الّلوح املخّصص كما يف الّصور اآلتية:

    

 أضف حّداً للّصورة.

صور وفيديو في عرضي التقديمّي
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سأضيف إىل عرضي الّتقدميّي مقطع فيديو، يشرح لعبة الّشطرنج كما يف الّصور اآلتية:

  

 اجعل الفيديو يظهر بوضع ملء الّشاشة عند تشغيله.

يف أثناء عرضنا الفيديو يّتضح أننا لسنا حباجة لقسم منه، الحظ الّصورة اآلتية، مثّ اكتشف 
كيف يتم اقتطاع اجلزء اّلذي النريده.
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        "PowerPoint" 1- الحقة الفيديو اّلذي يتمُّ إدراجه يف برنامج العروض التّقدميّية
mp4           wmv           flv          

2- يتيح برنامج العروض الّتقدميّية إمكانّية عرض الفيديو حبجم:

           ملء الّشاشة        ضمن الّشرحية        حلقة مستمرّة حىّت اإليقاف

3- إلدراج مقطع فيديو خنتار األداة: 

نشاط الصفّي
صّمم عرضاً تقدميّياً عن خماطر الّتدخني وأضف إليه الّصور والفيديو مثّ أعرضه على زمالئك
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ما أمجل أن نستخدم املخّططات البيانّية واهليكلّية لتوضيح األشياء، هّيا بنا نبدع. 
   ونزيد عرضنا الّتقدميّي مجالّية وروعة.

  

 سأعّرفكم من خالل املخّططات على معلومات عن مراحل مسابقة الّشطرنج اّلي سأشارك هبا:

   

المخّططات في العرض الّتقديمّي

عدد المسابقات المنجزة
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 سأجري تعديالت على املخّطط اهليكلّي اّلذي أضفته ليكون أمجل كما يف الّصورة اآلتية:

1- جّرب خيارات أخرى لتغير تصميم املخّطط اهليكلّي.
2- جّرب تغير نوع املخّطط اهليكلّي.

2- أضف حركة مناسبة إىل املخّطط اهليكلّي.

 سأضيف أعداد املتسابقني كي تظهر يف القسم الثّاين للّشرحية كما يف الّصورة اآلتية:
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سأجري تعديالت على األلوان يف املخّطط البيايّن كما يف الّصورة اآلتية:  

1- جّرب خيارات أخرى لتغير تصميم املخّطط.
2- جّرب تعديل أعداد املتسابقني يف املخّطط.

3- أضف حركة مناسبة إىل املخّطط.

1- إلدراج خمّطط هيكلّي خنتار األداة:      

2- لتغير األرقام يف املخّطط البيايّن خنتار األداة: 

نشاط الصفّي
صّمم عرضاً تقدميّياً ملوضوع ختتاره من منهاجك الّدراسّي، وأضف إليه ما تعّلمته يف الّدرس الّسابق
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يتيــح برنامــج "PowerPoint" تغــّر ختطيــط الّشــرائح لتتناســب والغــرض كمــا 
يتيــح خيــارات كثــرة هيّــا بنــا نكتشــف ذلــك.

  

لقــد أدرجــُت شــرحيًة جديــدًة ألشــكَر أصدقائــي علــى حســن إصغائهــم، وســأغّر خمّططهــا إىل 
)فارغ( من خالل مالحظي الّصورة اآلتية:

 من خالل مالحظتك الّصورة الّسابقة اكتب األمر املناسب لكّل مما يلي:

استخدام الّشرحية أكثر من مرّة.

مل نعد حنتاج الّشرحية هنائّياً.

ال حنتاج إىل الّشرحية اآلن وسنحتاجها مستقباًل.
 

أختم عرضي الّتقديمّي
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سأضيُف مجلة ˝شكراً حلسن إصغائكم، كما يف الّصورة اآلتية:

سأضيف إىل الّشرحية اخلتامّية الّتاريَخ كما يف الّصورة اآلتية: 
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 أدرج رقم الّشرحية يف مجيع الّشرائح عدا شرحية العنوان.
جّرب إدراج لقطة للّشاشة يف الّشرحية احلالّية.

1- لتكرار شرحية يف عرض powerpoint خنتار: 
       - حذف الّشرحية     - تكرار الّشرحية     - لصق الّشرحية

2- إلدراج نّص مزخرف يف الّشرحية خنتار األداة: 

3- ألخذ لقطة للّشاشة خنتار األداة: 

نشاط الصفّي
صّمم عرضاً تقدميّياً لدرس من دروس الّلغة اإلجنليزيّة، واعرضه على أصدقائك يف الّصّف.
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 PowerPoint˝ ألنّــين أصبحــت قــادراً علــى اســتخدام برنامــج العــروض الّتقدميّيــة
ســأدّرب أبنــاء احلــّي، وســأصّمم إعالنــاً متحــرّكاً  أعــِرض مــن خاللــه أهــداف الــّدورة الّتدريبيّــة.

   

لنفتــح "PowerPoint"، مثّ نبــدأ بإعــداد العــرض التّقدميــّي اخلــاّص بالــّدورة الّتدريبيّــة كمــا 
يف الّصورة اآلتية:

أرغب بالّتعديل على أجزاء الّصورة الّنقطّية للحاسب اآليّل حىّت تبدو أكثر تناسقاً. 

أصّمم إعالني
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  ما الزّر الّذي أتاح لك حذف اجلزء احملّدد من الّصورة الّنقطّية.

سأضيُف احلركات واألصوات  املناسبة لإلعالن واجعُل ظهورها تلقائّياً مستفيداً ممّا تعّلمته 
يف الّدروس الّسابقة.

كي أجعل اإلعالن يظهر من دون توّقف ومبلء الّشاشة، جيُب ضبط اإلعدادات كما يف 
الّصورة اآلتية:
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  ما اخليار املناسب جلعل العرض الّتقدميّي يظهر ضمن نافذة.

ألشّغل اإلعالن من دون فتح برنامج العروض الّتقدميّية، أحفظُه بالّنوع الظّاهر يف الّصورة 
اآلتية:
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1- لكي نتمكن من تعديل الّصور الّنقطّية جيب علينا: 
      - فّك الّتجميع        - جتميع      - إعادة الّتجميع

.esc 2- لضبط إعداد العرض كحلقة مستمرّة حىّت الّنقر على مفتاح اهلروب

3- جلعل العرض الّتقدميّي يعمل من دون فتح powerpoint خنتار حفظ بالّنوع اآليت: 
 - PowerPoint Presentation    - PowerPoint Show     - Pdf

نشاط الصفّي
باستخدام برنامج العروض الّتقدميّية صّمم إعالناً ملنتج حمّلّي من حّيك، مث ساهم يف تسويقه.
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اختر أحد المشاريع اآلتية: 
المشروع اأّلول:

اسم املشروع: أنا المعّلم.
أمهّية املشروع: إكساب الّتالميذ املهارة يف تصميم العروض الّتقدميّية.

أهداف املشروع: تصميم الّدروس على شكل عروض تقدميّية.
مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج تصميم عروض تقدميّية. 

املطلوب:
1- اختيار الّدرس املراد تصميمه والّتخطيط للعرض الّتقدميّي. 

2- اختيار تصميم مناسب للّدرس.
3- اختيار الّشرائح املناسبة لعرض املاّدة العلمّية يف الّدرس.

4- إضافة احلركات املناسبة للّنصوص واألشكال. 
5- إدراج تاريخ يتّم حتديثه تلقائّياً يف الّشرحية األخرة.

6- عرض املشروع على جمموعة من األصدقاء لالستفادة من مالحظاهتم. 
7- تقدمي املشروع ألصدقائك يف املدرسة بعد تقييم مشروعك من قبل معّلميك.

المشروع الثّاني:
اسم املشروع: أصّمم إعالني.

أمهّية املشروع: إكساب الّتالميذ املهارة يف تصميم العروض الّتقدميّية.
أهداف املشروع: تصميم إعالن باستخدام برنامج عروض تقدميّية.

مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج تصميم عروض تقدميّية. 
املطلوب:

1- الّتخطيط لتصميم اإلعالن قبل البدء بتنفيذه. 
2- اختيار الّتصميم املناسب.

3- إضافة األصوات واحلركات املناسبة إىل األشكال والّنصوص.
4- حفظ املشروع باّلالحقة اّلي تسمح بتشغيل العرض من دون فتح برنامج العروض الّتقدميّية.

5- عرض املشروع على جمموعة من األصدقاء لالستفادة من مالحظاهتم. 
6- سّوق لنفسك لتكون مصّمم إعالنات بعد تقييم مشروعك من قبل معّلميك.

المشروع الّثالث: مشروعاً من اختيارك:
اسم املشروع: .......................................................
أمهّية املشروع: .......................................................
أهداف املشروع: ....................................................
مستلزمات املشروع: .................................................

املطلوب:
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https://drive.google.com/open?id=1CqZdmNAVCO2gLDk-2jjxhhoK0rSWbaDF
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الّرسم الحّر

واليــِد  العقــِل  لســاُن  القلــَم  وألّن  العصــور  عــرب  بالقلــِم  الّتدويــَن  اإلنســاُن  اســتخدَم 
scratch يف  اســتخدامه  ســنتعّلُم 

استنتج اخلطوات األوىل اّلي اتّبعناها يف الّصورة اآلتية:
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لنحّدد مركز الكتابة للقلم.

 ما اخليار اّلذي أتاح لنا الوصول إىل حمّرر الّرسوم.

 

لنبدأ برجمة القلم باتّباع اخلطوات يف الّصور اآلتية

  

  ما الطّريقة اّلي اتّبعتها لتحديد الّلون؟
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لنتابع اخلطوات باستخدام الّشرط )إذا...وإال(

  

بعــد تنفيــذ الّتعليمــات الربجميّــة مــرّاٍت عديــدة، اســتنتج ســبب البــدء بالّلبنتــني )ارفــع القلــم، 
امسح( يف مقّدمة الّتعليمات.

1- اخرت لبنة تساعدك يف تغير لون اخلّط غر الّلبنة اّلي استخدمتها.

2- لتهيئة منّصة نظيفة قبل البدء بالعمل خنتار:

نشاط الصفّي
ارسم بالقلم علم اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة رمساً حرّاً مستفيداً ممّا تعّلمته.
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لنتابع الّرسم احلّر بالقلم ونبدأ برسم أشكاٍل هندسّية.

 استنتج اخلطوات األوىل اّلي اتّبعناها يف الّصورة اآلتية:

احترف الرّسم
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حمــور  إذا كان  املنّصــة،  علــى  أدرجتهــا  الّــي  األحــداث  مــن خــالل مالحظتــك خلفيّــة   -1
الرّتاتيب  y  ميتدُّ بني اإلحداثّيات )180,-180(،  ما امتداد حمور الفواصل x ؟

2- اكتشف إحداثّيات القلم عند إدراجه على املنّصة.

 لنبدأ برجمة القلم باتّباع اخلطوات يف الّصور اآلتية:

  

  ما اإلحداثّيات اّلي سيبدأ القلم بالّرسم منها؟

لنخرت حلقة تكرار مناسبة لرسم مربع.
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 1- اكتشف أين سُرسم املربّع إذا جعلنا اخلطوات سالبة.

2- جّرب تنفيذ الّتعليمات من دون لبنة حتديد االجّتاه، ماذا تالحظ؟

 تنّبأ وأصدقائك كيفّية رسم دائرة على املنّصة والتحّرك باجتاه عقارب الّساعة.

1- لتحديد اجّتاه الكائن خنتار:

2- تنبأ الّشكل اهلندسّي اّلذي سُرسم عند تنفيذ الّتعليمات الربجمّية اآلتية:

نشاط الصفّي
ارسم مثّلثاً متساوي األضالع علماً أنَّ القلم جيب أن يدور مبقدار الزّاوية اخلارجّية 120 درجة.
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قوى الجذب

 .scratch ــة تطبيقهــا يف ــة هــي قــّوة جتــذب األشــياء حنــو األرض لنتعّلــم كيفّي اجلاذبّي
هّيــا بنــا...

اكتشف الّتعديالت اّلي أجريناها يف حمّرر الّرسوم على اخللفّية اّلي استوردهّتا.

   



44 Scratch

 لنضف كائناً جديداً على املنّصة )تّفاحة( وجنعلها تسقط عند الّنقر عليها.

 

  استنتج املوضع اّلذي ستقف عنده التّفاحة بعد سقوطها.

لنبدأ برجمة القّط حبيث يتحّرك مييناً ويساراً من خالل أسهم لوحة املفاتيح.
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لنُتابع برجمة القّط حبيث يتابع سره عند تغّر موضع اخلّط.

  جّرب أن يكون لون خّط األرض )أمحر( ما الّتعديل اّلذي ستقوم به على برجمة الّلبنات؟
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.scratch للمغناطيس قّوة جذب ُتسمى املغناطيسّية هّيا منثّلها يف

  

اجعل أحد املغناطيسني يبتعد عن اآلخر عند االقرتاب منه مسافة حمّددة )مع تعديل مظهر 
الكائنات مبا يناسب(.

1- جلعل الكائن يسقط مبقداٍر حمّدد خنتار:

2- اخرت الّلبنة اّلي تتيح لك خيارات أكرب لبدء تنفيذ الّتعليمات الربجمّية؟

نشاط الصفّي
اصنــع لعبتــك اخلاّصــة الّــي تتمثّــل بســقوط أشــياء ختتارهــا، وجتعــل كائنــك يتجّنبهــا مــن خــالل االبتعــاد 

عنهــا ميينــاً ويســاراً.



47Scratch

حلمُت كثراً أن أكون عازفاً حمرتفاً، وأليّن ال أملُك آلًة موسيقّية، وجدُت يف برنامج 
scratch احللَّ األمثل. هّيا نعزف أعذَب األحلان.

 استكشف اخلطوات األوىل لبدء عملنا من خالل الّصورة اآلتية:

صانُع الموسيقا
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لنخرت اآللة اّلي نرغُب بالعزف عليها وحنّدد شّدة صوت اآللة.

   

لنبدأ بتشغيل العالمات املوسيقّية مّدة زمنّية حمّددة تتوافق والّسلم املوسيقّي.
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1- جّرب تنفيذ الّتعليمات الربجمّية جبعل اآللة هي 3.
2-كّرر الّتعليمات الربجمّية حبيث تتغّر اآللة املوسيقية يف كّل مرّة، مستخدماً اآلالت العشرة األوىل.
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1- لعزف عالمة موسيقّية مّدة حمّددة خنتار:

2- اخرت الّلبنة اّلي تتيح لك مشاركة عشر آالت موسيقّية يف عزف املقطوعة.

نشاط الصفّي
تعــاون وأصدقائــك يف إمتــام برجمــة نشــيد محــاة الّديــار يف برنامــج scratch، وســّجله باســتخدام آالت 

موســيقّية عديــدة.
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أنا المعّلم

يف مبادرٍة جديدٍة ملشاركة املعّلم بإعطاء الّدرس، سأصّمم درساً عن أقسام الّنباِت، 
مثّ سأعرضه على أصدقائي يف الّصّف، لنبدأ الّتصميم.

 اكتشف مكّونات املشروع مستعيناً بالّصورة الّسابقة.

 لنجعل لكّل اسٍم من أقسام الّنبات مظهرين كما يف الّصورة اآلتية.



52 Scratch

لنجعل كلمة )زهرة( تومُض عند الّنقر على الّرقم )1( باستخدام رسائل البّث.

  ما األمر الربجمّي اّلذي ستنّفذه الّزهرة عندما تتلّقى رسالة الّرقم )1(؟
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هّيا نضيف الّتعليمات الربجمّية نفسها إىل بقّية الكائنات.

1- اذكر آلّية نقل الّتعليمات الربجمّية للكائنات األخرى.
2- ما الّتغير اّلذي ستجريه على رسائل البّث؟
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لتخترب مشروعك قبل عرضه على أصدقائك يف الّصّف.

1- ضع رقم )1( عند لبنة البّث ورقم )2( عند الّلبنة اّلي تتلّقى رسالة البّث:
 

                                                                    
2-اخرت الّتعليمات الربجمّية لكلمة مثرة:

نشاط الصفّي
تعاون وأصدقائك يف برجمة كائن القّط حبيث ُيصدر صوت كّل قسم من أقسام الّنبات عندما يومض القسم.
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ألحّقق حلمي بأن أكون مطّوراً يف برنامج scratch، علّي أواًل أن أتعّلم كيف أصل إىل 
.scratch الربنامج على االنرتنت، هيّا بنا إىل موقع
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 اآلن أصبحُت يف موقع scratch اإللكرتويّن وسأصّمم مشروعي على اإلنرتنت مباشرة

بإمكانك تغير لغة موقع scratch إىل العربّية يف أسفل الّصفحة الرّئيسة.  
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  سأصّمم مشروعاً أعّرف أصدقائي يف موقع scratch عن بلدي...
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 اآلن صار بإمكاين أن أحتفظ مبشروعي على حاسويب.

   

لتتمّكن من مشاركة مشاريعك  وأفالمك على املوقع عليك 
أن تنشىء حسابك اخلاّص.. اطلب مساعدة والديك

أحب وطين سوريّة وسيبقى 
علمه عالياً مرفرفاً.
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1- اصنــع لعبتــك املفّضلــة علــى موقــع scratch، مثّ محّلهــا علــى حاســوبك، واعرضهــا علــى زمالئــك 
يف الّصّف. 

2- اكتشــف وزمالئــك يف موقــع scratch مشــاريَع األطفــال الّــي قامــوا مبشــاركتها، وقــم بتطبيــق 
أحــد املشــاريع يف الّصــّف.
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اختر أحد المشروعين اآلتيين: 
المشروع األّول:

اسم املشروع: العزف مبهارة.
أمهّية املشروع: مساعدة الّتالميذ على استثمار إمكانات برنامج scratch يف املوسيقا .

أهداف املشروع: العزف عرب الربجمة وبآالت موسيقّية خمتلفة.
 .scratch مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج

املطلوب:
1- إضافة خلفّية إىل جمموعة من اآلالت املوسيقّية.  

2- إضافة علم اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة وحتريكه ضمن مسرح العمل يف أثناء   
العزف.

3- إضافة القطع الربجمّية الاّلزمة لعزف املقطع اآليت من الّنشيد العريّب الّسورّي:   
              ) محاة الّديار عليكم سالم أبت أن تذل الّنفوس الكرام (.

4- اخرت جمموعة من أصدقائك لتقييم مشروعك قبل تسليمه ملعّلمك.  
5- حفظ املشروع بصيغة فيديو.  

المشروع الثّاني:
اسم املشروع: اختبار إلكرتويّن.

أمهّية املشروع: مساعدة الّتالميذ الستثمار إمكانات scratch يف التعّلم.
أهداف املشروع: تصميم اختبار تفاعلّي إلكرتويّن.

.scratch مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج
املطلوب: 

1- اختيار موضوع ما من إحدى املواد يف صّفك.  
2- وضع الّسؤال من نوع: ) اختيار من متعّدد، صح أوخطأ، ملء فراغ ...(  وبرجمة   

              اإلجابات مع الّتعزيز اإلجيايّب لإلجابات الّصحيحة والّسليّب لغر الّصحيحة.
3- اخرت جمموعة من أصدقائك لتقييم مشروعك قبل تسليمه ملعّلمك.  

المشروع الثّالث: مشروعاً تختاره:
اسم املشروع: .......................................................
أمهّية املشروع: .......................................................
أهداف املشروع: ....................................................
مستلزمات املشروع: .................................................

املطلوب:
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E-Mail ّالربيد اإللكرتوني

الوحدة الرّابعة

https://drive.google.com/open?id=1R2EMJ5O1dd8Eby4wl3f2DoKBgiyoI-4b
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كيف تطّورت عملّية إرسال الّرسالة عرب الّزمن؟

لكي أنشئ بريداً إلكرتونّياً خاّصاً علي فتح خدمة الربيد اإللكرتويّن Gmail اّلي تقّدمها 
Google. كما يف الّصور اآلتية:

 ما الّزّر اّلذي ستختاره لكي تبدأ حبجز بريدك اإللكرتويّن؟
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أبنّي سبب عدم قبول اسم املستخدم املختار يف الصورة اآلتية.

من خالل مالحظتك الّصورة الّسابقة هل ميكن حجز )syriait213(؟
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 ما املشكلة الظّاهرة يف كلمة املرور؟

بعد تعبئة مجيع البيانات بشكل صحيح انتقلنا إىل اخلطوة اآلتية، هّيا بنا نكمل خطوات 
حجز بريدي اإللكرتويّن.

ما الّزّر الّذي جيب الّضغط عليه للمتابعة؟

لقد أصبحت أملك بريداً إلكرتونياً تعالوا نتعرف أقسامه:

  الرمز الربيدّي                                                       مزّود خدمة بريد إلكرتويّن 

                      اسم تسجيل الّدخول الّذي ختتاره 
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1- رّتب عناصر الربيد اإللكرتويّن اآلتية بشكل صحيح
@

............................................................           gmail.com
username

2- ضع  أمام العبارة الّصحيحة  أمام العبارة الغلط.
- يتّم حجز بريد إلكرتويّن بالعنوان نفسه ألكثر من شخص.  
- جيب أن تكون كلمة السّر مكّونة من مخسة أحرف فقط.  

- جيب الّنقر على املوافقة على اتفاقّية اخلصوصّية كي نكمل حجز الربيد اإللكرتويّن.  
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أحلُل الّصورة اآلتية مبساعدة أصدقائك. مثّ أمأل اجلدول اآليت

البريد اإللكترونّي 2
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داللتها يف الّصورة الّسابقةالعبارة

اجلهة اّلي استلمُت منها الّرسالة 

جمّلد خُتّزن فيه الّرسالة املستلمة من اآلخرين            

جمّلد خُتّزن فيه الّرسائل اّلي قمت بإرساهلا 

جمّلد خُتّزن فيه الّرسائل عند حذفها 
جمّلد خُتّزن فيه الّرسائل غر املرسلة أو يف حال 

عدم حفظها إلمتامها الحقًا

عندمــا نفتــح الّرســالة الــواردة يظهــر أعلــى الّشاشــة شــريط يتيــح جمموعــة مــن اخليــارات، لنتعــاون 
يف وصل كّل خيار بداللته:

يوجد خيارات عديدة للتعامل مع الّرسالة الواردة، لنستنتجها من الّصورة اآلتية: 

اإلبالغ عن الرسائل 
غر املرغوب هبا

رجوع إىل الربيد 
الوارد نقل إىلأرشفةحذف التصنيفات
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حّدد الفرق بني: نسخة ونسخة خمفّية.
أبنّيُ الفرق بني اخليارين: الرّد والرّد على الكّل.

 لنجّرب، مثّ نستنتج داللة كّل من: 

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

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

          

صحح العبارات اآلتية:
- الربيد الوارد خيّزن الّرسائل الّصادرة.   

- حنتاج إىل كتابة عنوان املرسل إليه عند القيام بالرّد.   
- يظهر املستلمني للّرسالة خمفّية الوجهة لدى املستخدمني اآلخرين.   

- ترّحل الّرسالة غر املرغوب فيها إىل املهمالت.  

نشاط الصفّي
احبث عن استخدامات الربيد اإللكرتويّن يف حياتنا.
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- هل ميكن أن أنّسق الّرسالة اإللكرتونّية ؟ أو أرفقها بـ صور و فيديو أو ملّف؟   
- هل للّرسالة اإللكرتونّية أصول يف كتابتها؟  

- هل يوجد إضافات يف الربيد اإللكرتويّن مزيدة على الربيد العادي؟  

هّيا بنا ننشئ رسالة بريد إلكرتويّن.

  

البريد اإللكترونّي 3
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مستعيناً بالّصورة الّسابقة تعاون و جمموعتك لتحديد عناصر الّرسالة.

      
ما الّتنسيقات اّلي مّت استخدامها ضمن الّرسالة املبّينة يف الّصورة الّسابقة.

      
ماذا نسمي امللّف الذي سرسل مع نّص الرسالة؟

لنضفي طابعاً شخصّياً لربيدنا اإللكرتويّن، مثّ ندّون اخلطوات اّلي اتّبعناها.

 -4  -3  -2  -1

لنالحظ الّصورة اآلتية، مثّ نستنتج اإلعدادات. 

 غّر الّصورة الّشخصّية حلسابك
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مكّونات رسالة الربيد اإللكرتويّن هي: 

   
أّي من الّرسائل اآلتية ينطبق مع القواعد العاّمة:

نشاط الصفّي
افتح بريدك اإللكرتويّن، مثّ:

قم بتعيني مظهر اجلبال، وقم بإرسال رسالة إىل صديق لك، تشّجعه على العودة إىل الوطن ملتزماً 
أصول املراسلة اإللكرتونّية ومرفقاً بصورة عن الوطن سورية احلبيبة.
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مشروع الوحدة:

اسم املشروع: نشر الّتوعية.
أمهّية املشروع: مساعدة الّتالميذ على استخدام الربيد اإللكرتويّن.

أهداف املشروع: استثمار الربيد اإللكرتويّن يف نشر الّتوعية.
مستلزمات املشروع: جهاز حاسوب، برنامج عروض تقدميّية، إنرتنت.

املطلوب:
1- إنشاء عرض تقدميّي للمحافظة على البيئة.  

2- إضافة العرض التقدميي يف رسالة بريد إلكرتويّن.  
3- إرسال رسالة الربيد اإللكرتويّن جلميع األصدقاء.  

4- إرسال نسخة من الّرسالة إىل وزارة البيئة يف اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة.  

املشروع الثّاين: مشروعاً من اختيارك.
اسم املشروع: 
أمهّية املشروع: 

أهداف املشروع: 
املطلوب:
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