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ب مفاهيم عن الحاسوب وميزاته وإدراك ألية عمله 
اكتسا

يتعرف أساسيات أنظمة العد

ت المادية للحاسوب وتجهيزاته  بشكل صحيح مع 
استثمار المكونا

المحافظة عليها
يستثمر املكونات املادية للحاسوب مبني وظيفتها

ت استثمارها بالشكل األمثل وتطبيقها في خدمة العلوم 
ب المفاهيم البرمجية ومهارا

اكتسا
المختلفة

يستعمل امكانات نظام التشغيل- يتعرف برامج تطبيقية متنوعة- ينجز مشاريع  عرب برامج 
تطبيقية متنوعة

المجال األول  مفهوم الحاسوب 
( IT)ومكوناته

المجال الثاني  أمن 
(S)المعلومات

التعرف على طرق حماية الحاسوب من العوامل المختلفة وتحقيق 
المبادئ الصحيحة في التعامل معه 

حيمي احلاسوب برجميا

المجال الثالث  فاعلية الحاسوب في تنمية 
(P)التفكير المنطقي

ب 
ت التفكيــر المنطقــي واســتخدامه فــي  المحــاكاة الحياتيــة- اكتســا

ب مهــارا
اكتســا

ت تطبيقهــا وتوظيفهــا فــي تنفيــذ مشــاريع
ت البرمجــة ومهــارا

مفاهيــم لغــا

المجال الرابع : التواصل 
(C)واالتصال

ت والربيد اإللكرتوين ومهاراهتما واستثمارها بشكل صحيح لتحقيق 
اكتساب مفاهيم االنرتن

التواصل واملعرفة املتنوعة متمثاًل األداب األخالقية
ت

يستثمر إمكانات وخيارات االنرتن



أُلَِّف كتاب تقانة املعلومات للصف السابع األساسي انطالقا من املعايري الوطنية ملادة تقانة املعلومات، على أساس 
ترسيخ مفاهيم التقانة وعملياهتا؛ و تفعيل التفكري واإلبداع واالبتكار؛ وتنمية التواصل والتعاون؛ وترسيخ املواطنة 

الرقمية وبالتايل يُتوقع من املتعّلم يف هناية دراسته يف الصف السابع أن: 

11 يكتسب املهارات األساسية يف التعامل مع تقانة املعلومات..
21 يستخدم التجهيزات احلاسوبية احلديثة بفعالية..
31 يوظف تقانة املعلومات يف تعّلم املفاهيم الدراسية وترسيخها..
41 يعزز لديه حب العمل املنتج ضمن اجلماعة ويف املشاريع التعاونية والتشاركية..
51 يستخدم مهارات التفكري يف عمليات احملاكاة..
61 ينسجم مع النظم والتشكيالت املعرفية وتطبيقاهتا يف حقول العلوم عامة..
71 حيرتم امللكية الفكرية..
81 حيدد نوعية وعمق املعلومات اليت حيتاجها..
91  يتحول إىل ثقافة املشاركة واالبتكار اليت تتضمن أعلى قدر من اإلجيابية..

من خالل دراسة نظم تشغيل باإلضافة إىل اخلوارزميات، وأنظمة العد، وامن املعلومات والربامج التطبيقية كربامج حتريك 
الصور واجلداول االلكرتونية وبرامج احلماية، وومكونات املواقع اإللكرتونية والبحث عن املعلومات والتواصل، مع مراعاة 
أحدث املستجدات التقنية. وقد عزِّزت كل وحدة درسية بأنشطة وأنشطة ابداعية، وقد اختريت لذلك النسخ السهلة 

والقابلة للتنفيذ.

أماًل يف أن حيقق املنهاج اهلدف املرجو منه، نرغب إىل الزمالء املدرّسني إتباع الطرق الفعالة للتشجيع على التعلم، 
والرتكيز على مشاركة الطالب يف األنشطة واألنشطة اإلبداعية، وتشجيع املبادرة الذاتية، ليكتشف الطالب بنفسه 

وبإشراف املدرس املعلومات واحلقائق.

اقرتاحاهتم وآرائهم، لإلفادة منها. ا ب ن ات أمل من الزمالء املدرسني مواف ون

              واهلل ولي التوفيق.          المؤلفون



مصدر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkRDJZbDVkTnVRNXM
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الحــظ أنـّـه يوجــد زّرْي إغــالق يف أعلــى زاويــة الربنامــج اكتشــف الفــرق بينهمــا مثّ أوجــْد 
اخليــار املشــابه لــكلٍّ منهمــا مــن قائمــة » ملــف «

افتح برنامج اجلداول اإللكرتونيـّة ) إكسل Excel( لكي نتعّرَف واجهَتُه

من شريِط العنوان تنبأ ما اسم ملّفات اإلكسل؟	 
قْم بإخفاء شريِط األدوات كما يف الصورة الثانية مثَّ 	 

أعد إظهاره كما يف الصورة األوىل.
تصّفح التبويبات واكتشْف كيف يتّم تغيري اجتاه ورقة 	 

العمل من خالل اختيارك للتبويب املناسب

ما عدُد األوراق يف املصّنف الواحد - بشكٍل افرتاضي -؟

برنامج الجداول اإللكترونية -1-

مساء الخير...أرجو مساعدة إدارة المدرسة في إنجاز 
محصالت الطالب إلكترونيًا

أهال بكم. ما المهام الواجب تنفيذها

إدخال البيانات وترتيبها والعمليات الحسابية

كلها الكترونياً، على أي برنامج

وطباعة النتائج

ما برنامج الجداول االلكترونية المقترح

ما رأيكم بربنامج االكسل
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إالَم تشري احلروف ) D C B A...... ( يف برنامج إكسل؟

إالَم تشرُي األرقام ) 1 2 3..... ( قي برنامج إكسل؟ 

 - ما العالَقُة بني احلروف واألرقام وماذا ينتُج عنها؟

- فسـّر سبَب وجوِد اللوِن األصفر على تسمية العمود A والصّف1

- أين يظهُر اسُم اخلليـّة احملّددة يف إكسل؟ 

نتج
است

اكتْب ما تشاهُده يف الصورة اآلتية مراعياً التنسيقات:

ما اخلليـّة احملّددة كما تشاهدها يف الصورة؟

أين يظهـُر حمتوى اخللّية؟ 

1- البياناتبرنامج اإلكسل اآليت: ميكننا الكتابة يف خاليا 
4- املعادالت2- األرقام

من لوحة املفاتيحالسهم املناسب  مع Ctrمن خالل الضغط على زر واألعمدة يف ورقة العمل ميكننا معرفة عدد الصفوف 

ادمج اخلاليا كما يف التنسيق الظاهر يف الصورة السابقة.

نفـّذ خطوات توسيط مجلة » حمصـالت الطالب « عموّدياً وأفقيـّاً.

طبـّق تنسيق خّط عريض على مجلة »حمّصالت الطاّلب«

غيـّر نوع اخلّط إىل أيِّ نوٍع ختتاره.

املاوس Mouseلوحة املفاتيح أو عرب األسهم أو Tab من إىل أخرى عرب أزرار يتم االنتقال من خلية 
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ما اسُم التبويب املسؤول عن تنسيق حمتوى اخلاليا؟

جّرْب مثَّ بيـّن كيف يتّم الرتاجع عن تقسيم اخلاليا يف ورقة إكسل؟

احفْظ مصنـّف إكسل على سطح املكتب ومسـّه »حمصالت«

وضـّح الفرق بني األمرين 
»حفظ باسم«  و » حفظ«.

قْم بإهناِء عمل برنامج اإلكسل لتتابَع العمل يف الدرس الالحق.

1 - اخرت اإلجابة الّصحيحة ممـّا يأيت:

2 - ما اسم اخلليـّة اآلتية كما تظهر لك يف الصورة؟ 

* تسمـّى ملّفات اإلكسل بـ: 
1 - مستندات   2 - مصّنفات    3 - عروض تقدميّية

* لدمج عـّدة خاليا نذهب إىل تبويب الّصفحة الرئيسيـّة مث خنتار

جـ- ب-  أ - 

املدرســة  قبــل  مــن  اســتخدامها  يتــمُّ  جــداول  لتصميــم  تعلمتــه  مــا  نّفــذ  الســابق  الــدرس  مــن  مســتفيداً 
اآلتيــة. الــدروس  يف  ســتتعّلمه  مــا  إلضافــة  حاســوبك  جهــاز  علــى  واحفظــه  صّفــك  طــاّلب  أمســاء  وكتابــة 

التقويم

ورقة عمل

مــرّة  ألّول  املصنّــف  حلفــظ 
نذهــب إىل....... مث خنتــار 
أو........ األمــر........ 
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بيـّن كيف يتْم حترير حمتوى خلّية؟
..................................
..................................
..................................
.................................

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

عّدل حمتوى اخلليـّة G4 كما تراه يف الصور اآلتية: 

أجرينا تنسيقات عّدة على جدول احملصـالت، نّفذها كما يف الصورة اآلتية:

أشر بإشارة صح إىل التنسيقات اليت نفذهتا:

تعبئة اخلاليا 

تغيري حجم اخلط

توسيط أفقي

توسيط عمودي

حدود 

تغيري اجتاه النص

برنامج الجداول اإللكترونية -2-

افتح مصّنف

ــى  سمـّ
امل اإلكســل   

والــذي 
حمّصــالت 

علــى  حبفظــه  قمــت 

املكتــب 
ســطح 

شــروَع 
نتابع م

ســابقًا ل

الطّــاّلب  حمّصــالت 
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نسينا إضافة أشياء هامـّة وضرورية جلدول احملصـالت، نّفذ اخلطوات الالزمة حلّل املشكلة لتصبح كما يف الصورة اآلتية:

دّون باختصار آلّية العمِل اليت اتّبعتها يف األنشطة الّسابقة والّنتائج اليت حصلت عليها. 

حتّدث باختصار عن اخلطوات اليت اتبعتها

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

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

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

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

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

مّت تعبئة رقم الطالبة رميا باستخدام مقبض اخللية، استكشف الطريقة ونفذها عندك على جدول احملصـالت.

 J و I جّرب بالطريقة ذاهتا مثّ الحظ النتيجة يف العمودين
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قْم حبفِظ التعديالت اليت أجريتها على مصّنف »حمصـالت« مثَّ قْم بإهناِء عمِل برنامج اإلكسل

ال حنتاج إىل العمودين I و J يف جدول احملصـالت احذفهما كما يف الصـّورة الثانية

التالية: الصور  يف  كما  الدرجات  حذف  مثّ  »ورقة2«  إىل  الّطالب  ودرجات  البيانات  من  نسخة  أخذ  نريد 

يريد مدّرس املادة إدخال درجات الّطالب - يف الورقة2- دون معرفة مـُدخل الّدرجات بأمساء الّطالب، اقرتح احلّل 
املناسب ونّفذه كما يف الّصورة األوىل مثّ اجعل ورقة2 تبدو كما يف الّصورة الثّانية:

ما نطاق اخلاليا الذي قمت بنسخه من ورقة1 إىل ورقة2؟ـ      

ما االسرتاتيجيـّة اليت اتّبعتها يف تنفيذ مطلب املدّرس يف الّصورة األوىل؟



12

أواًل- اخرْت اإلجابة الصحيحة مما يأيت:

يتمُّ مسح حمتوى اخلليـّة من خالل حتديد اخلليـّة مثّ:	 

نطاق اخلاليا احملّدد يف الصورة اآلتية هو: 	 

A1:C6 1-
A1:D8 2-
A1:H8 3-

يتّم إضافة احلدود للخاليا يف برنامج اإلكسل من:	 

1- تنسيق اخلاليا

2 -خيارات اللصق

3 - تبويب الصفحة الرئيسية

Delete 1-3 كّل ما سبق صحيح-2 بزر الفأرة األمين مث مسح حمتوى اخللية-

ملدرستك. تصّممها  اليت  اإللكرتونيـّة  اجلداول  يف  تعّلمته  ما  تابع  واحلايل  السابق  الدرس  من  مستفيداً 

ورقة عمل

التقويم
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حنتاج إىل أكثَر من ثالث أوراق يف مصّنف احملصـالت وحنتاج إىل جعل كّل ورقة حتتوي على أمساء الطاّلب وذات داللة 
على حمتواها نّفذ اخلطوات الاّلزمة لذلك كما تشاهدها يف الصورة اآلتية.  

يريد مدير املدرسة إعطاء مدّرس مادة الرياضيات نسخة إلكرتونيـّة عن حمصـالت مادته فقط، اقرتح احلّل املناسب ونّفذه.

ال حنتاج » ورقة2« واليت تشاهدها يف الصورة 
السابقة.. اجعْل مصنف احملصـالت كما يف الصورة 

اآلتية:

برنامج الجداول اإللكترونية -3-
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زمة كما يف الصُّور اآلتية: يريد مّدرس ماّدة الّلغة العربّية جعل حمصـالت ماّدته يف مصّنف مستقّل أجنز اخلطوات الالَّ

أشـِر بإشارة صْح إىل العمليـّات اليت نفَّْذهتا على أوراق مصنَّف احملصِّالت احلايل:

نقل ورقةنسخ ورقةحذف ورقةإدراج ورقةإعادة تسمية

إلمتام مشروع احملصِّالت حنتاج إىل العمليَّات احلسابيَّة، الحظها يف الصُّور اآلتية وطبـّقها عمليَّاً مستفيداً من ميَّزات 
برنامج اإلكسل الَّيت تعلَّمتها سابقاً.

 إذا متَّ ســحب مقبــض اخلليَّــة مــن G6 إىل G8 فســوف 
تكــون الصِّيغــة علــى الشَّــكل اآليت: ....................

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

مــا الصِّيغــة الــيت نفَّــذت العمليَّــة احلســابيَّة يف اخلليَّــة G6؟ 
...................................................

...استكشــف أداة اجلمــع التِّلقائــي مثَّ مسِّهــا.
......................................................

مــا الصِّيغــة اَّلــيت نفَّــذت العمليَّــة احلســابيَّة يف اخلليَّــة H6؟ 
.................................................

الّســابقني  النَّشــاطني  بــني  قــارن 
والنَّتيجــة: اخلطــوات  حيــث  مــن 
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اخرت اإلجابة الصَّحيحة

1- يتّم إنشاء ورقة جديدة يف مصنَّف اإلكسل من:

أ- من شريط األوراق خنتار

ب- بالزِّّر اليمني على الورقة مث إدراج

جـ- كلَّ ما سبق صحيح

2- يتمُّ إعادة تسمية ورقة جديدة يف مصنَّف اإلكسل من:

أ- نقر مزدوج على اسم الورقة

ب- حذف الورقة مثَّ إدراج 

جـ- حتديد اخلاليا مثَّ مسح احملتوى

3- أداة اجلمع التِّلقائي:

مستفيداً من الدُّروس السَّابقة والدَّرس احلايل تابع ما تعلَّمته يف اجلداول اإللكرتونيَّة الَّيت تُعّدها ملدرستك.

جـ- ب- أ- 

التقويم

ورقة عمل
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استكشف الطَّريقة الَّيت متَّ حساب حمصِّلة مادَّة العلوم والَّيت تظهر يف الصُّورة اآلتية ونفِّذها عمليًَّا

بإختصار حتدَّث عن الطَّريقة الَّيت اتَّبعتها 
............................
............................
............................
...........................

نريد جعل معدَّالت الطُّالب أعداداً صحيحة استشر مدرِّسك حول ذلك مثَّ نفِّذ مطلبه: 

باختصار حتدَّث عن الطُّرق املتاحة مبيِّناً أسباَب اختيارِك أيَّاً منها:

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

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

برنامج الجداول اإللكترونيَّة -4-

افتح مصنف 

احملصالت الذي 

جيري العمل به 

إلعداد حمصالت 
املدرسة
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زمة كما يف الصُّورة اآلتية: نريد معرفة أعلى درجة وأقلَّ درجة، نفِّذ اخلطوات الالَّ

حيتاج مدير املدرسة ملعرفة متوسِّط جمموع معدَّالت الطُّالب هبدف تقييم مستوى أسئلة االختبارات وتقييم املستوى العام 
زمة إلظهار النَّتيجة كما يف الصُّورة اآلتية: للمدرسة، نفِّذ اخلطوات الالَّ

إظهــار  آليَّــة  عــن  باختصــار  حتــدَّث 
الســابق. النشــاط  يف  النتيجــة 

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

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

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

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

إظهــار  آليَّــة  عــن  باختصــار  حتــدَّث 

ــابق. السَّ النشــاط  يف  النَّتيجــة 

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

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

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

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

.......................
أعــداد  جُممــل  معرفــة  نريــد 

الطُّــالب يف الورقــة احلاليَّــة.

املناســبة  الدالَـّـة  اســتخدم   

الطــالَّب. عــدد  إلظهــار 

زمــة إلظهــار كلمــة »ممتــاز« يف  ــذ اخلطــوات الالَّ باســتخدام الدالَّــة املناســبة نفِّ

العمــود I إذا كان جممــوع الطَّالــب 90 فأكثــر وكلمــة «جيِّــد« إذا كان معــدَُّل 

الطَّالــب أقــلَّ مــن ذلــك.
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إكســل الحــظ  برنامــج  ميِّــزات  مستكشــفاً 
تلقائيَّــاً  وطبِّقهــا   I العمــود  يف  التَّنســيقات 

»جيِّــد« »ممتــاز«  إىل كلمــيت  اســتناداً 

احبْث عن وصٍف خمتصر لكلٍّ من الدَّوال اآلتية:

.....................................................................................:SUM
......................................................................................:MIN

......................................................................................:Max
................................................................................:COUNT

.............................................................................:Average
...........................................................................................:IF

قم حبفظ التَّعديالت اليت أجريتها على مصنَّف »حمصِّالت« مث قم بإهناء عمل برنامج اإلكسل

ضع إشارة صْح أمام العبارة الصَّحيحة وصحِّح املغلوط فيها ممَّا يأيت:

1- يف برنامج إكسل ميكن كتابة أكثُر من عمليَّة حسابيَّة يف اخلليَّة الواحدة...................

.................................................MIN 2- إلظهار أعلى قيمة نستخدم الّداّلة

...........................................IF اّلة 3- إلظهار املتوسِّط احلسايّب نستخدم الدَّ

........COUNT الَّة 4- حلساب عدد اخلاليا اليت يوجد فيها أرقام ضمن نطاق معنيَّ نستخدم الدَّ

5- لكتابة أيَّ صيغٍة حسابيَّة يف برنامج اإلكسل فإنَّنا نبدأ بـ ) + (.................

التقويم
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تأمَّل اللَّقطة اآلتية وللناقش معاً املواضيع االحتماليَّة اآلتية معنا:

شاهدَت يوماً ما فيلماً كرتونياً وأحببَت تعديَل حركة أحد شخصياته ؟
قرَّرت بالتَّعاون مع ُمدّرسك تصميم موقع انرتنت خاص باهتماماتك على الشَّبكة العنكبوتيَّة؟

ماذا لو أحببت إضافة مقطع صويت معَّني لتوضيح فكرة تعليميَّة صعبة يف كتابك املدرسي؟
افتح ملف »الوقاية من خملفات احلرب.swf« من مصادر التعلم وراقب احلركة فيه.

توّقع بناًء على معارفك السَّابقة اسم برنامج أو أكثر يستطيع إجناز هذه األعمال 

تحرير وتحريك الصور
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شاهد معنا واجهة الربنامج)1(:

مستعيناً بالصُّورة السَّابقة والشَّكل اجملاور امأل الدَّوائر الفارغة باأللوان واألرقام املناسبة

يتألَّف من جمموعة اطارات ولوح طبقات 
املساحة البيضاء اليت يتمُّ العمل ضمنها 

حيوي األدوات اليت ُتستخدم يف رسم وتلوين املشاريع. 
تتغرّي حبسب الكائن احملدَّد، ميكن عربها تغيري لون خلفيَّة مساحة العمل 

حيوي التبويبات األساسيَّة وقوائمها املنسدلة املستخدمة يف العمل 

Adobe Flash Professional برنامج

Adobe animate cc 1- تم تغيير اسم البرنامج في شهر 12 عام 2015 إلى

الواجهة 
الرئيسية

مسرح 
العمل

نافذة 
الخصائص

شريط 
األدوات

شريط 
الزمن

شريط 
القوائم
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 انتقل إىل مسرح العمل وابدأ مستعيناً بشريط األدوات 
:)Tools Bar(

1- رسم كرة معبَّأة بلون متدرِّج وحمدَّدة بلون أسود.  
2 - استخدم أداة القلم لرسم أيِّ شكل داخل الكرة. 

3 - ما اسم الطَّبقة االفرتاضي؟ 
4 -أعد تسمية الطبقة احلاليَّة.

تنبَّأ مستعينا بالصُّورة اجملاورة:
1 - ما لوح الطَّبقات؟ 

2 - حدِّد عَدد الطَّبقاِت الظَّاهرة يف الصُّورة. 
3 -كيف نضيُف طبقًة جديدًة؟ 

خّلص ما استنتجته بكلماتك اخلاصة: ........................................................................
..........................................................................................................

جّرب واستنتج:
ــابقة رمــوز تشــري إىل احلــاالت املختلفــة للطَّبقــات جــّرب  يف اإلطــار األخضــر املرســومة يف الصُّــورة السَّ

ودّون النَّتيجــة يف اجلــدول التَّــايل

النتيجةالشكلاحلالة
العادي

النشط

املخفي

حالة القفل
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تأمَّل الّشكل اجملاور:

1- إالَم تشري   
ائرة املشار إليها بالسَّهم رقم  2- استكشف سبب االختالف بني الدَّ

ائرة املشار إليها بالسَّهم رقم 2  1 والدَّ
3- انسْخ االطار )frame( املشار إليها بالسَّهم رقم 2 

  والصقه يف )layer 5( ماذا تستنتج؟

1 -أنشئ مشروعاً جديداً وقْم بتغيرِي أبعاد مسرح العمل مث لّون اخللفيَّة بلون أزرق.
2 - اخرْت أداَة الرسِم املناسبة وارسْم مستطياًل بلون أصفر ولوِّن حدود أزرق داكن. 

3 - قْم بإجراء بعض التَّعديالت عليه باستخدام أداة التحديد.
4 - انتقل إىل لوح الطبقات وأدرج طبقة جديدة، أعْد تسميتها باسم ختتاره.

5 - احفظ املشروع.

1 - يقســم خــّط الزَّمــن إىل إطــارات )frames( لتنظيــم احلركــة وحســاب الّزمــن للفيلــم، و بشــكل 
افرتاضــّي ميثِّــل كّل 24 إطــاراً ثانيــة واحــدة مــن الزمــن الكلِّــي للفيلــم وميكــن زيــادة ســرعة العــرض أو تقليلهــا.

.F6 انقر زر ) key frame ( 2 - إلنشاء إطارمفتاحي

التقويم
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تأمَّل الصُّورتني اآلتيتني:

1- ما احلكُم الَّذي ستطلقه على حركِة األرض يف الصُّورة األوىل؟
2- الحْظ التَّعديل الذي طرأ على الشَّكل أثناء احلركة يف الصُّورة الثَّانية.

لنتعّرف: كيف ينجز )Adobe Flash( هذه احلركة؟
الحظ الصُّور اآلتية:

تأمـّل مث حاول أن توضـّح آليَّة حركة الكرة يف الصُّورة اآلتية:

1- ما داللُة األسهِم احلمراء يف الصُّورة؟ 
2- ما نوُع احلركة؟

نشاط

Classic Tween التحّول البينّي للحركة

الختبار 

احلركة بصورهتا 

النهائية نضغط 

ctrl]+[Enter]
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اه معاكس للحركة األوىل. أضْف ملشروعك السَّابق شكاًل مشاهباً للشَّكل الَّذي حرَّكته يف طبقة أخرى وبلون خمتلف مثّ حرِّكه باجتِّ

التحّول البيني ضمن مسار

اقرأ الصورة اجلانبية:
ما داللُة سلسلة النقاط احلمراء املبّينة يف الصورة ؟

مستعيناً بالّصور اآلتية اجعل املضّلع يتحرَّك وفق مسار حمدَّد 

حرِّك الكرة حتَّ تدخل يف السلَّة عند اإلطار 30 مراعيا أن تنشئ 
مسارها كما يف الصُّورة اجملاورة 

 

 
تقويم
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ما نوُع التَّعديل الذي طرأ على العنصر املتحرِّك يف الصُّورة اجملاورة ؟

راقْب الصُّور اآلتية واكتشْف كيف يتمُّ حتوُّل الشَّكل يف هذا النَّمط من احلركة ؟

يف مشــهد جديــد أدرْج كــرًة عنــد اإلطــار رقــم )1( واســتخدم)Shape Tween( لتجعــل الكــرة تتحــوَّل عنــد اإلطــار رقــم 
)30( إىل كلمــة اهلــدف

 ميكن استرياد كائنات رسوميـّة ومقاطع صوتيَّة مناسبة لدعم املشاريع الَّيت تريد إجنازها وأنت أمام خيارين:

1- مستعيناً بالشَّابكة أدرج إىل مسرح العمل صورة ملدينة دمشق واستخدم منط احلركة )shape tween( لتتحوَّل عند اإلطاررقم 40 إىل عبارة )دمشق مدينة اليامسني(
2- استورد مقطعاً صوتياً تراه مناسباً ملكتبة الربنامج مثَّ أدرج الصَّوت يف مسرح العمل مرافقاً للحركة السَّابقة

يســتطيع برنامــج فــالش أن يســتورد ملفَّــاً صوتيَّــاً بصيــغ خمتلفــة لربــط الصَّــوت خبــّط الزمــن: أدرج إطــاراً 
مفتاحيــاً فارغــاً عنــد اإلطــار الَّــذي تريــد أن يبــدأ الصَّــِوت عنــده اســحب امللــّف الصَّــويّت وضــع علــى مســرح 

العمــل تالحــظ تغيــّـر شــكل الشَّــريط الزَّمــي.

 

 

نشاط

shape tween  التحّول البيني للشكل



26

حّلل الرسم اجملاور:

1- ملاذا رسم             داخل السَّاق والقدم 
2- ما الَّذي يقابل       داخل جسم االنسان

3- كيف ننشئ حركة مشاهبة هلا باستخدام )Adobe Flash( ؟

الحظ الصُّور اآلتية واستنتج آليـّة العمل:

1- مســتخدماً الفرشــاة وأدوات التَّلويــن ارســْم شــجرًة وقــْم بتحريكهــا باســتخدام أداة العظــم )Bone Tool( حمــدِّداً 
ــاق واآلخــر هنايــة األوراق. مفصلــني األوَّل للسَّ

2 - اقرتْح أجساماً وأشكااًل أخرى ميكن تطبيق هذه احلركة عليها.

 

 

نشاط

Bone Tool  أداة العظم
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تأمَّل الصُّور اآلتية واستنتج آليَّة العمل:

أدرج رمساً مشاهباً واجعل مؤشَِّر الفأرة عندما ميّر يف املركز تظهر عبارة: االحّتاد قّوة 

(Buttons( التعامل مع الرموز كأزرار

نشاط
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1- أمامــك الرَّســم التَّــايل بربنامــج الفــالش، مســتخدماً أدوات الرَّســم والتَّلويــن انقلــه 
وعّدلــه ليصبــح بصــورة أمجــل.

2- يف مربع نص منسـّق من قبلك، أدرج عبارة مناسبة تُعربِّ عن الرَّسم. 

3- يف الصُّــورة التَّاليــة يظهــر رســم لروبــوت ختيــّـله صديقــك، مســتعيناً بالشَّــابكة أدرج 
إىل مســرح العمــل صــورة روبــوت صناعــي بســيط وذلــك يف طبقــة خاصَّــة مسمــّـاة بامســه

الّروبــوت  وحــّرك   )Classic Tween( للحركــة  البيــّي  التحــوُّل  اســتخدْم   -4
رقــم 30 اإلطــار  يتوقَـّـف عنــد  ــابق واجعلــه  السَّ

حــّرك   )Motion Tween( مســار  ضمــن  البيــّي  التحــوُّل  باســتخدام   -5
الّروبــوت مبســار ختتــاره ليــُـنهي حركتــه جمــاوراً للروبــوت الصِّناعــّي عنــد اإلطــار رقــم 45

ـّـق أســلوب التحــوُّل البيــّي للّشــكل )Shape Tween( وحــرِّك الّروبــوت  6- طبـ
ليختفــي عنــد اإلطــار رقــم60 وتظهــر صــورة الّروبــوت الصِّناعــي.

7- حّرك الذِّراع اليمىن للروبوت لألعلى.

تقويم
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اخرْت مناذَج ورقيَّة معتمدة يف مدرستك وحـّوهلا إىل جداول إلكرتونيـّة.

ممّــا تعلَّمتــه يف دروس برنامــج اجلــداول االلكرتونيَّــة يف تنفيذهــا علــى  صفيــة اآلتيــة، مســتفيداً  اخــرْت أحــَد األنشــطة الالَّ
الشــخَّصّي.  حاســوبك 

اعتــرب نفســك مدرِّبــاً ملــادة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،  وحتــاور مــع أبنــاء احلــّي الَّــذي تقطــن فيــه حــول أمهيَّــة هــذه 
التَّقانــات وباألخــص اجلَّــداول اإللكرتونيَّــة ونفِّــذ معهــم  أحــد املواضيــع اآلتيــة أو أي موضــوع ينتــج مــن خــالل املناقشــة.

مــن خــالل برنامــج اجلَّــداول اإللكرتونيَّــة نفِّــذ جــدواًل إلكرتونيَّــاً إلجــراء جــرٍد ســنويٍّ للمحــال التِّجاريـّـة وســّوق تصميمــك 
بطريقتــك املناســبة  

- احملصِّالت.
- اجلالء املدرسي.
- سجّل التَّفقد.

- املكتبة املدرسيَّة.
- حسابات الّندوة املدرسّية.

..........................................-

- مكتبة املركز الثقايف
- أوراق الفحص الطيب يف املركز الصحّي.

حني يف اجلمعيَّة الفالحيَّة. - جداول أمساء الفالَّ
................................. -

تقويم الوحدة
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مشاريع تحرير وتحريك الصُّور
 لتكن لديك املشاريع اآلتية:

 أواًل: تمتلك الجمهوريـّة العربيـّة السوريـّة مقومات سياحيَّة طبيعيَّة وتاريخيَّة متعدِّدة:
1 - مستعيناً بالشَّابكة أدرج إىل مسرح العمل خارطة مراكز حمافظات اجلمهوريـّة العربيـّة السوريـّة.

2 - فعـّل هذه اخلارطة مستعيناً مبهارتك يف برنامج فالش، لدعم السِّياحة يف بلدك.
 ثانياً: يعتبر الّنجاح والتفّوق أحد أهم أولويّات الطّالب خالل حياته الّدراسيـّة:

عبـّر باألسلوب الذي تراه مناسباً يف مسرح عمل الربنامج عن سّلم أولويّاتك يف املرحلة املقبلة من حياتك.
ثالثاً: األخالق والقيم هي أحد ضرورات المجتمع الّسوي:

1 -كوِّن شجرة األخالق والقيم االجيابّية اليت تتمىّن أن تسود يف جمتمعك.
2 - مستثمرا إمكانات الربنامج ميِّز األخالق اليت تراها أولويّة يف رقّي أبناء وطنك.

رابعاً: الوقاية من مخلفات الحرب:
1- كيفية التعرف عليها.

2- كيفية احلماية والسالمة منها.
خامساً: مشروع فكرته من اختيارك.

والمطلوب:
1 - نّفذ أحد املشروعات السَّابقة باستخدام برنامج فالش.

2 - ناقْش مع زمالئك املشكالت اليت واجهتها أثناء تنفيذ املشروع
3 - كيف قمت بتجاوزها؟

4 - اخــرْت مــع جمموعــة مــن زمالئــك موضوعــات مــن كتبــك املدرســّية إلعــداد فالشــات تعليميَّــة مناســبة هلــا تثــري املكتبــة 
االلكرتونيَّــة ملدرســتك 

5 - ما األسلوب الذي ستّتبعه لتعميم الفائدة يف مدارس حّيك وتطويع استخدامه يف مؤّسسات أخرى.
6 - ما اخلطّة الزمنيـّة اليت عملت عليها إلجناز مشروعك؟

7 - حّدد املصادر واملراجع اليت استعنت هبا إلجناز املشروع.
8 - أين استخدمت فكرك اإلبداعّي يف املشروع ؟



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkdVlwN0lzcm1iN0E
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إذا أردت أن حتّل مسألًة معيَّنة أو أن تقوَم بعمل ما، ماذا ستفعل؟ 
هل تستطيع ذلك دون أن تضع خطوات للحّل أواًل؟ ماذا نسّمي هذه اخلطوات؟

سنلعب لعبة مسلّية وبعدها استنتج اخلورازمّية.
  ميكنك مساعديت يف الوصول إىل الكائن األخضر باستخدام املربَّعات الربجميَّة؟

 ركِّب اثنني من املربّعات الربجمّية »حتريك لألمام«
المربّعات البرمجّية: 

مساحة العمل:

مساحة العمل:

  ساعدين يف الوصول إىل الكائن األخضر،كم خطوة سنحتاج؟)انتبه إىل اجتاه األسهم(
المربّعات البرمجّية: 

الخوارزمّيات
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            تتّبع املسار وساعدين للوصول إىل الكائن األخضر 
المربّعات البرمجّية: 

           أرشدين إىل الكائن األخضر
المربّعات البرمجّية: 

مساحة العمل:

مساحة العمل:

فكر: 

 هل كان عدد اخلطوات اليت قمت هبا يف كلِّ لعبٍة منتِه؟
 هل كنت تسري بطريقة عشوائّية أم بشكل متسلسل؟

 هل وصلت إىل نتيجة معّينة )اهلدف(؟
 هل كان زمن التنفيذ منتِه؟

 هل تستطيع التعبري عّما فعلته باللُّغة اليت تريد )عربّية – انكليزيّة....(
 اخلوارزمّية هي:.......................................................................
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11 البداية.
21 .A ,B أدخل قيمة 
31 .C=A+B احسب
41 . C اطبع
51 النهاية.

دعنا جنرِّب معاً القيام خبوارزمّية حسابيـّة 
لنكتْب خوارزميـّة تقوُم حبساب ناتج مجع عددين، كيف سيتّم ذلك؟قْم بتحليل املسألة:

ما معطياُت املسألة )الدَّخل(؟.......................................
ما العمليَّة أو العملّيات اليت جيب القيام هبا........................................

ما املطلوب من املسألة )اخلرج(.......................................
خطوات العمل:

اكتْب خوارزميَّة حلساب مساحة املستطيل.حيُث أنَّ مساحةََ املستطيل = الّطول * العرض

ما معطياُت املسألة)الدَّخل(؟.......................................

ما العمليَّة أو العمليَّات اليت جيب القيام هبا........................................

ما املطلوب )اخلرج(.......................................

خطوات العمل:

11 البداية.

21 .

31 .

41 .

51 النهاية.

اكتب خوارزميَّة حلساب املتوسِّط احلسايب لثالثة أعداد.
اكتب خوارزميَّة حلساب مساحة وحميط دائرة.

تقويم
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  هل ميكنك استبدال املربَّعات الربجميَّة اخلمسة مبربّعني فقط للوصول إىل الكائن األخضر.
المربّعات البرمجّية: 

 قْم باستخداِم حلقِة التِّكرار مرَّتني للوصول إىل الكائن األخضر.

المربّعات البرمجّية:  

مساحة العمل:

مساحة العمل:

بنى التحكم )حلقات التكرار(

  ما حلقُة التِّكرار وما الفائدُة منها ؟ 
          هل كان عدُد مرَّات التِّكراِر يف هذه احللقاِت حمدَّدا مسبقاً ؟
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تقويم

لنلعب لعبًة أخرى:

    أريد مجع الرَّحيق، استخدم القطعة الربجميَّة )التِّكرار( حت الوصول إىل الزَّهرة 
المربَّعات البرمجيَّة:  

  أوصْلي إىل الزَّهرة باستخداِم أقّل عدٍد ممكٍن من القطع الربجميَّة 
المربَّعات البرمجّية:  

مساحة العمل:

مساحة العمل:

اكتْب خوارزميَّة لطباعة عبارة »مرحبًا« عشر مرات
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هل كان عدد مرات التكرار يف هذه احللقات حمدَّداً مسبقاً؟ مت سيتوقَّف تنفيذ احللقة؟
ما الفرق بني احللقتني؟............................................................

1- اكتب خوارزميَّة لتكرار قراءة عدد حت يتم إدخاله0
2- صحح األغالط فيما يأيت:

تقويم
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          هذه الغيمة متنعي من الرُّؤية، اجعلي أحترك إليها فإن حتققت من شرط وجود الزهرة ميكني احلصول على الرَّحيق.
 المربّعات البرمجّية:  

ما الفائدة من اجلملة الشرطّية )هل ساعـَدْتي يف اختاذ القرار(؟

حســناً هــذا الّلغــز مثــل الّســابق. يوجــد هنــاك إّمــا زهــرة أو خلّيــة حنــل حتــت كّل واحــدة مــن هــذه الغيــوم، اســتخدم 

ــة إذا وإاّل، جلمــع الّرحيــق إذا كانــت زهــرة وإالّ إلنتــاج العســل .  القطعــة الربجمّي
المربّعات البرمجّية: 

اكتب خوارزمّية تقوم بقراءة عالمة طالب مثّ ختترب العالمة. 
إذا كانت اكرب من 60 اطبع ناجح وإاّل اطبع راسب. 

تقويم

إذا كان هناك

  نّفذ

زهرة
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 -  اكتــب خوارزمّيــة لتكــرار قــراءة عــدد طاملــا مل يتــم إدخالــه. وتقــوم باختبــار العــدد إذا كان فرديّــاً أم زوجّيــاً؟ )اختــر شــرط 
أنَّ العــَدد زوجــيٌّ ضمــن حلقــة التِّكــرار(

-  اكتب خوارزميَّة تقوم بقراءة عدد مثَّ تطبع قوامسه 
-  اكتب خوارزميَّة تقوم بقراءة عدد مثّ ختتر إذا كان هذا العدد أويل )اعتمد على السؤال السابق(

-  كيف ميكنك تبسيط هذا التسلسل مع احللقات؟ )هل استطعنا كتابة اخلوارزميَّات باللٌّغة اإلنكليزيَة(

 - طبـّق األلغاز مع املربَّعات الربجمّية )هل استطعنا كتابة اخلوارزمّيات بالّلغة اإلنكليزيّة(

التقويم
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 - ساعدين يف تصحيح األخطاء كي أستطيع مجع الرَّحيق وإنتاج العسل



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkLVR1THU4a2NCMTg
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هــل فكــرت كيــف يتعامــل احلاســب مــع البيانــات )األرقــام، والرمــوز، 
واحلــروف(؟ 

هل يدرك احلاسب لغة البشر؟
كيف يستطيع احلاسب فهم األوامر اليت نرسلها إليه باللغة اليت 

نفهمها؟

-  حاول قراءة  حمتوى الّصورتني، ما الفرق بينهما؟
-  هل يستطيع احلاسوب متثيل الكم اهلائل من األرقام، واحلروف، والبيانات بإشارات كهربائّية؟ 

-  كيف يـُرمز ملرور التّيار الكهربائّي أو عدمه؟
-  كيف حيّول احلاسوب املعلومات واملعطيات إىل لغته اخلاّصة به؟

أنظمة العد - 1 -

نشاط

احلاســوب ال يعــرف لغــة البشــر فهــو جهــاز إلكــرتويّن يتعامــل  مــع البيانــات مــن أحــرف، أرقــام ، 
صــور ، فيديــو، صــوت …اخل، كإشــارات كهربائيــة هلــا حالتــني )On . Off(، أي ) 0 ، 1(.   
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نشاط

استنتج ماذا تعي سلسلة االرقام الثنائية يف الّشكل 

      

إن الّتعامل مع احلواسيب يتطّلب معرفة بأنظمة أعداد معينة، ختتلف قلياًل عن أنظمة األعداد اليت نتعامل معها باحلياة 
اليومية، ما هذه األنظمة؟

مكّونات الّنظام الثنائي: ........، و .......، وأساسه:.......

On . Off هو الوحدة األساسّية للحاسب قيمته 0 أو 1 وتعي :)BIT( الرقم الثّنائي
البايت )BYTE(: يتكّون من مثانية أرقام ثنائية. 

كّل نظام أعداد يّتصف بشكٍل أساسي مبا يلي:
)n( أساس النظام: وسنعطيه املتحّول

)n-1( وحّت )مكّونات الّنظام: وهي األعداد من )0

احبث يف الّشابكة عن مضاعفات البايت

نستخدم نظام العّد العشري )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( يومّياً يف حياتنا و يف أغلب أمورنا ولكن 
ما سبب تسميته هبذا االسم؟  	

ما أساس هذا الّنظام؟  	
ما عدد مكّونات الّنظام العشري؟  	

كيف يصبح هذا الّنظام بعد كّل عشرة أرقام ؟  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        	

استنتج
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أواًل: التَّحويل من النظام الثّنائي إىل العشري

 
العدد 134 يف الّنظام العشري يـُكتب:

  100   +     30    + 4 = 134 
 1 * 102  + 3 * 101  + 4 * 100  

وكذلك األمرللّتحويل من الّنظام الثنائي إىل العشرّي
 فليكن العدد 2)110 ( مثاًل  كيف سيتّم الّتحويل؟

 1 * 22  + 1 * 21  + 0 * 20 =)110( 2

4+2+0 =         
6 =         

)6( 10 = )110( 2

لنجّرب أعداداً أخرى؟
)1010101 (2=.........................................................................= 85

؟=...........................................................................=2)1011001( 

؟=...........................................................................=2)0111011(

الّتحويل بين أنظمة العّد 

نشاط
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ثانياً: الّتحويل من الّنظام العشري إىل الثّنائي: 
جيـب أن نقـوم باخلطـوات بطريقـة عكسـّية، نقّسـم العـدد العشـرّي علـى األسـاس 2 ونكتـب الباقـي، ونسـتمّر بالعمليّـة إىل 

أن يصبـح الناتـج 0، كمـا يف اجلـدول اآليت:

  

)      (2=254

لنجّرب أعداداً أخرى ؟
)85(10=....................................................................=1010101
؟؟=.....................................................................=10)56(
 ؟؟=....................................................................=10)130(
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1- كم عدد األرقام اليت ميكن متثيلها يف بايت واحد )8 بت(؟ ما أصغر رقم وما أكرب رقم؟

2- استنتج مقابالت األرقام العشريّة من 1 حت 16 بالّنظام الثّنائي 

- استنتْج نظام الّثماين )ما أساسه وما مكوناته(. 
- احبْث يف الشابكة عن نظام عدٍّ آخر يستخدمه احلاسب. 

- احبْث يف الشَّابكة كيف ميكن متثيل احلروف بواسطة األرقام الثّنائية )جدول اآلسكي( 

3- حّول بني الّنظامني العشري والثّنائي: 

)254(10 , )1122(10 , )101010(2 , )11001(2 

تقويم الوحدة

ورقة عمل



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkVXI3eUVtMW1hRDg
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قــد تواجهــُـك بعــُض املشــكالت أثنــاء اســتخدامك احلاســب. فــرتى أنَّ بعــض الربامــج ال تســتجيب أو تفقــد بعــض البيانــات، 
أو تــرى أنَّ بعــض امللّفــاِت غــرُي معروفــة. نفِّــذ األنشــطة اآلتيــة لتتعــّرف علــى األســباب.

اقرأ احلوار الذي دار بني الربامج اآلتية أثناء وجودها يف ذاكرة احلاسب:

Virus: أنــا برنامــج حاســويب ضــار أرتبــط مبلــف مــا، 
هــديف التخريــب ويل قــدرة تدمرييـّــة.

وأســرع  ضــرراً  أكثــر  حاســويب  برنامــج  وأنــا   :Worm  
انتشــاراً منكمــا وأكــون ملفــاًّ مســتقّلً بنفســي ألنتقــل عــر 

الشــبكات

أنــا برنامــج حاســويب ضــار أيضــا   :Trojan horse 
،لكــنَّ هــديف التجسُّــس واالخــراق وعــادًة مــا أكــون ملفَّــاً 

خمفيّــاً لذلــك ال يعلــم مســتخدم احلاســب بوجــودي 

1- من خالل احلوار السابق. نستنتج أن الفريوسات:

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

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

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

البرمجّيات الضارة

نشاط
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2- حاول أْن تصنِّف الربامج الضارة وفق املخطَّط اآليت:

كتب أحد الرّواد املتمّيزين يف املعلوماتّية عن أحباثهم يف الربامج الّضارة: »حبثُت كثرياً يف الّشابكة وكتب الّتقانة عن الطُّرق 
اّليت تنتقل من خالهلا الربامج الّضارة إىل حواسيبنا. واستنتجت أنَّ اإلنرتنت ووسائط التخزين يـُسهِّالن دخول الربامج 

الضارة إذا مل نتخذ إجراءات احلذر«
1- ضع املسمـّى املناسب فوق الصُّور يف اجلزء األمين .

2- حاول أْن تنظّـم طرق انتقال الربامج الضارة باملخّطط التايل مستفيداً من الصُّور.

 .................-1 .................-2

 .................-4  .................-3

- احبث يف الشَّابكة عن طرق أخرى النتقال الربامج الّضارّة مع ذكر أمثلة.

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

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

نشاط
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قــد ال يســتجيب حاســوبك لبعــض األوامــر، اقــرأ حــوار الربجميـّــات الّضــارّة اآليت لتعــرف األســباب والدالئــل علــى إصابــة 
حاســوبك:

Virus: يل القدرُة على حذف امللفَّات وإخفائها وبإمكاين أن أبطء عمل احلاسب، وإشعار املستخدم بأن مساحة 
وحدة التَّخزين غري كافية.

Trojan horse: يل القدرة على اخرتاق البيانات واألرقام السريَّة دون أن يشعر الشَّخص بذلك.
Worm: بإمكاين أن أوقف احلاسب عن العمل وميكني التكاثر بسرعة كبرية ألكون عبئاً كبرياً على الّذاكرة.

اكتب دالئل اإلصابة بالربامج الضَّارّة وأضرارها:
........................................................................................................-1
...........................................................................................................
.......................................................................................................- 2
...........................................................................................................
........................................................................................................-3
...........................................................................................................

- أنعـِْم النَّظر يف الصُّورة اآلتية وحاِول أْن تَفسِّر سبب اختفاء امللّفات من القرص على الّرغم من أّن املساحة املستخدمة 
تدّل على وجود الكثري منها:

- احبث يف الّشابكة عن أضرار أخرى للربجمّيات الضارّة.
..    ................................................................................................... -

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

نشاط
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يف أحد اختبارات )سرعة حفظ املعلومة( عـُرض على الّتالميذ باستخدام برنامج )power point( املعلومات اآلتية 
ملّدة 10 دقائق مث مت إخفاء العرض:

- ويف االختبار متَّ طرح أسئلة معـّينة فتخـّيل نفسك أحد الّتالميذ الذين أجري هلم االختبار وأجب عن األسئلة اآلتية:
1- إليقاف تشغيل احلاسب: 
 - اضغط زّر الطاقة مباشرة  
-  اقطع التيـّار عن احلاسب

 - انقر على قائمة ابدأ مثّ اخرت أمر إيقاف التشغيل.
2- عند تلقـّي ملف من وسائط التخزين أو الّشبكة: 

- افتحه واستخدمه مباشرة 
– افتحه مثّ افحصه 

– أنقر بالزّر األمين على امللف مثّ افحصه واستخدمه.
3- حّدد اإلجراء الصحيح يف كلٍّ من احلاالت األتية:

- تريد اختيار مكان جيـّد للحاسب.
- نريد  حتميل برنامج من قرص صلب.

- لديك بيانات مهمـّة على حاسوبك وال تريد فقداهنا أو أن يطّلع عليها أحد.
- أعجبك رابط ما أثناء تصّفحك الّشابكة.

نشاط
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1- اخرت اإلجابة الّصحيحة:
- الفريوس هو: كائن حي  -   لعبة جّذابة  -  برنامج حاسويب.   

- يكون على هيئة ملف خمفّي غرضه التجّسس على املستخدم:
worms   -   Trojan horse  - viruses               

2-اخرت اإلجابات اخلاطئة:
الربنامج الّضار )worm(: ينتقل بتدّخل من املستخدم - يسّبب بطء كبري يف احلاسب-  يستخدم للتجّسس 

واالخرتاق – ينتقل عرب الّشبكات. 
3-امأل الفراغات اآلتية مبا يناسبها:

- ميكن تقسيم الربامج الضارّة إىل:......................................... و...........................
- من طرق انتقال الربامج الضارة:.........................و......................... و................

احبث عن األسباب اليت دعت إىل إنتاج الربامج الضارة ) سلبيات، إجيابيات(.

التقويم

ورقة عمل
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لنلعب لعبة الّرسالة الرقميـّة )اقرأ تعليمات الّلعبة برتكيز فاحملافظة على تركيزك يعطيك نتائج (
1- حلِّل اجلدول. 

2- كيف يرتبط العدد واحلرف وفق الكود الرقمي )الشيفرة( 

مجـّع األحرف وفق األرقام.

احلكم الذي سنطلقه على هذه الكلمات.......................

إّن مل تتذّكر معىن هذه الكلمة بالّلغة العربيـّة، تعال لنحلَّ 
معاً هذه اللُّعبة:

1 + 2 = 9+8 = للتعريف.
4+3 = تطلق على احرتام الوالدين.

1 = 5 = متشاهبة.
13+12+11+10 = عكس مفيدة.

6 + 7 = نصف كلمة جمرّة.

حماية الملّفات -1-
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حّدد األولويـّات اليت تقوم هبا عند وضعك لقرص قابل لإلزالة )flash memory( يف حاسوبك من بني اخليارات اآلتية:

1- فتح القرص مباشرة ونقل املعلومات.
عبـّر حسب رأيك عن الفرق بني الّصورتني.

2- فحص القرص مبضاّد الفريوسات )anti-virus( املوجود على حاسوبك.
عبـّر حسب رأيك عن الفرق بني الصُّورتني.

ــابقة لتحــّدد أولوياتــك عنــد وضعــك لقــرص قابــل لإلزالــة يف حاســوبك، ونســخ  -كيــف تســتخدم الفــرق بــني الصـّــور السَّ
ملفــات منــه؟

-اقرتح اسرتاتيجيـّة.
..........................................................................................................-

.....................................
..........................................................................................................-

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

نشاط
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وضعـَت قرصـاً ليزريَـّاً وقمـت بفحصـه بواسـطة مضـاد الفريوسـات، وقمـت بتنصيـب لعبـة علـى جهـازك مـن هـذا القـرص، 
وفجـأة بـدأت بعـض امللفَّـات واجمللَّـدات ختتفـي مـن حاسـوبك أو تأخـذ شـكل أيقونـة كتـاب إلكـرتوين. إحبـث بالتعـاون مـع 

زمالئـك عـن سـبب هـذه املشـكلة وأوجـد احلـّل.

نشاط

نشاط

 - عّم حتّدث اخلرب املنشور يف اجّلريدة؟..........................................................
- ما صفة األشخاص الذين قاموا هبذه العملّية؟..................................................
 - كيف قام القراصنة)Hakers( بعملّية االخرتاق؟ ..............................................
 - اكتب حسب فهمك تعريفاً لالخرتاق ........................................................
- هل القراصنة حممّيون من االخرتاق؟...........................................................

احبث عن اسم الربنامج الذي استخدمه القراصنة للقيام هبذه العملّية وثّبته بعد االتّفاق عليه بالّتصويت مع زمالئك ....
.................................................................................... 
قم برتمجة اسم الربنامج اىل الّلغة العربّية .................................................



56

لعبة جتميع الكلمات: استخدم املقاطع واألحرف املوجودة حلّل األسئلة املعروضة لتتعّرف من خالهلا
على بعض أنواع الربامج الضارّة.

 1- يعرض على الّتلفاز أو اإلنرتنت للرتويج ملنتٍج جتارّي.
 .................................. 
 2- تطلق على الّشخص غري الّلطيف.
 ..................................

 3-يستخدمها قادة املعارك ليعرفوا معلوماٍت عن األعداء.
 ..................................

امجـع معلومـات مـن الّشـابكة مبسـاعدة األهـل لتتعـّرف أكثـر علـى عمـل الربامـج الّسـابقة وصنّـف مـا حصلـت عليـه وفـق 
اجلـدول الّتايل:

ضع إشاَرة صح أماَم العبارِة الصَّحيحة وصحِّح املغلوط فيها ممّا يأيت:

1- حلماية حاسيب أقوم بفحص وسائط الّتخزين قبل فتحها...................

...................)flash memory( 2- من طرق انتشار رسائل الدِّعاية األقراص القابلة لإلزالة

استعن مبصادر التعلم لصنع فريوس يقوم بإيقاف تشغيل احلاسوب. 

نشاط

التقويم

ورقة عمل
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- سمِّ وسائط التخزين يف الّصور.
- اكتْب بأرَبع خطواٍت طريقَة نسـخ أحد امللّفات اهلامـّـة املوجودة على حاسـوبك 

إىل إحدى وسـائط التَّخزين.
.................................................-1
.................................................-2
.................................................-3
.................................................-4

- ما فائدة أخذ نسخة ثانية واالحتفاظ هبا على أحد وسائط التخزين

- مستعيناً بصورة الاّلعب استنتج الكلمة اليت جيب وضعها يف الفراغ للحصول 
على طريقٍة جديدٍة حلماية البيانات:

 الّنسخ......................

نّفذ نسخاً احتياطياً لبعض امللّفات واجملّلدات اليت ترى أّنك حتتاجها وختاف عليها من التَّلف بسبب الفريوسات على أحد 

وسائط التخزين اليت متلكها.

حماية الملّفات -2-

نشاط

نشاط عملي
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1- ما اسم البناء املوجود يف الّصورة؟
2- فسـّر سبب بناء جداٍر عاٍل هلذا البناء؟

1- إالَم ترمز الكرة األرضيـّة؟
2- ما وظيفة اجلدار املوجود يف الصورة؟

3- إالَم ترمز األسهم امللّونة باألخضر واألمحر؟
4- مّمن حيمي هذا اجلدار؟

كلمـّا أرْدّت الّدخول إىل الّشابكة )Internet( ستبي جداراً من حولك لتدخل بأمان.
لنلعب لعبة ترتيب الصور لنتعلَّم خطوات بناء هذا اجلدار.

نشاط
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 تأّمل الصورة السابقة مثّ أجب عن األسئلة:
 - إالَم يشري الّسهم يف الّصورة؟

- ما معىن تبديل املستخدم؟
- كم شخصاً يستخدم جهاز احلاسب يف منزلك؟

 هل تعلم:
ميكن لعّدة أشخاص مشاركة حاسوب واحد بسهولة باستخدام حسابات املستخدمني. يكون لكّل شخص حساب 

مستخدم منفصل مع إعدادات وتفضيالت فريدة، مثل خلفية سطح املكتب أو شاشة التوقف. تتحّكم حسابات 
املستخدمني كذلك يف امللفات والربامج اليت ميكن للمستخدمني الوصول إليها وأنواع التغيريات اليت ميكن إجراؤها 

 للكمبيوتر ممّا يؤمن لبياناتك احلماية واخلصوصية.

افتـــح قائمـــة إبـــدأ يف حاســـوبك، مثّ اكتـــب يف املـــكان الـــذي يشـــري لـــه رقـــم 2 يف الّصـــورة الّســـابقة ) إنشـــاء حســـاب مســـتخدم 
قياســـي ( وانشـــىء حســـاباً خاّصـــاً بـــك.
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	 هــل تعلــم أنـّـك تســتطيع أن تقــوم بتشــفري بياناتــك ومعلوماتــك أيــّـاً كان نوعهــا باســتخدام احلاســب؟ لنتعلّــم معــاً كيــف يتــّم 
ذلــك: 

1- حّدد أّي ملٍف أو جمّلٍد على سطح مكتبك؟ 
2- كيف ُتظهر خصائص ما حّددت؟   

3- اخرت اخليارات املتقدمة.
4- ما اجلملة اليت تدّل على التشفري؟

5- قم بتبديل املستخدم.
6- جّرب فتح امللّفات اليت قمت بتشفريها، ماذا تالحظ؟

لنلعب اللُّعبة اآلتية:
تعليمات الّلعبة:

 قمنا بتشفري كّل مقطع حريف بعالمة موسيقيـّة أو جزء من العالمة املوسيقّية.
 -قم بربط املقاطع على السّلم املوسيقّي لتحصل على الكلمات املطلوبة.

 

مبساعدة مدّرس املوسيقا تعّلم قراءة النوتة املوسيقيـّة السابقة واعزفها

نشاط

ورقة عمل
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انتِق برناجماً يتناسب مع جهازك ونّصبه 

الّصورة 1
الّصورتان الّسابقتان من حاسبني خمتلفني تأّملهما مثّ أجب عن األسئلة اآلتية:

 1- اذكْر الفرَق بني الّصورتني من حيث األوامر املوجودة يف القائمة املختصرة؟.....................
2- ما داللُة وجود األمر Scan with antivirus يف الّصورة رقم 1؟......................................

الّصورة 2

تثبيت برنامج مضاّد فيروسات على الحاسوب

رّتب اخلطوات اليت قمت هبا من الّنهاية إىل البداية وفق املخّطط اهلرمي الّتايل يف االجّتاهني الّصاعد واهلابط:
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- احبث يف الّشابكة عن اخليارات اليت مينحها مضاّد الفريوسات عندما يقوم بتحذيرك بوجود هتديد، مث اكتب وظيفة كّل 
 خيار من اخليارات بعد جتربته.

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

- جرِّب حتميل برنامج جمايّن مضاّد للفريوسات عن اإلنرتنت مثّ قْم بتثبيته على جهازك.

نشاط

- أسقط وظيفة محاية حاسوبك بربنامج احلماية )مضاّد الفريوسات( على واقع محاية الوطن واكتب مبا ال يتجاوز الّثالثة 
أسطر عن واجبنا جّتاه الوطن عند تعّرضه للخطر.

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

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

- نّصب برناجماً مضاداً لفريوسات اهلاتف الذكّي.
- اكتب خوارزمية تصميم برنامج حلذف امللّفات من النوع *.tmp مثّ عّمم هذه اخلوارزمية حلذف امللّفات الّضارة.

ورقة عمل
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س1- رّتب األحرف يف كلٍّ من الّدوائر لتشكيل كلمة واستبعد الكلمة الغريبة.

س2 - جّرب نقل ملّف مشّفر إىل قرص قابٍل لإلزالة ماذا تالحظ؟
س3 - سمِّ وسائط ختزين أخرى غري اليت ذكرت تستخدم حلفظ الّنسخة االحتياطيـّة مللفاتك وبياناتك.

س4 - أراد مدّرس الرياضّيات من طاّلبه أن يقوموا حبّل هذه الّلعبة عرض عليهم الّصورة اآلتية وطلب منهم ملء اجلدول 
باملطلوب بعد أن نّبههم إىل أّن هناك رمز لكّل رقم.

بعد أن عرفت رمز كّل رقم هل لك أن ختتار اإلجابة الّصحيحة جلواب الّسطر األخري يف الّصورة من بني اخليارات:
99   121   38     33 

مشروع الوحدة

صّنع تشفرياً خاّصاً بك ومبجموعتك من األصدقاء للمراسلة على اإلنرتنت مستوفياً الّشروط:
1- ذو فائدة علمّية.

2- ارتباط األحرف بالّشكل أو بالّصورة أو باألرقام ذو مغزى علمّي. 
3- أاّل يكون سهاًل كي ال يسهل فّكه من قبل اآلخرين.

4- حاول تسويق تشفريك بطريقة مناسبة ليستفيد منه رفاقك.

تقويم الوحدة



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkTW1vUnpIUEdlX3M
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أراد سامر وعدنان أن يكتبا حبثاً عن شخصيَّة مؤثِّرة يف اجملتمع وجيمعا معلومات من مصادر عّدة، برأيك من أين 
جيُب أن حيصال على املعلومات 

إذا شبَّهنا شبكة اإلنرتنت باملكتبة تكون 
املواقع هي الكتب و كما لكّل كتاب 

عنوان فلكّل موقع عنوان أيضاً.

من يضع املعلومات على اإلنرتنت ؟
ما هو موقع اإلنرتنت؟ 

كيف نصل إىل موقع معنّي؟ 

ناقْش مع زمالئك:
 * ما الطُّرُق اليت استخدماها؟

* ما ميِّزة و مساوئ كلٍّ منها؟ 
* نظِّم الّنتائج يف جدول 

الطّريقة

املّيزات

املساوئ

مكونات الموقع

نشاط
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 www.moc.gov.sy تصّفح موقع وزارة الثقافة السورّي وعنوانه

عطاة 
ُ
بالّتعاون مع جمموعتك حلِّل املعلومات وفق األرقام امل

1

2

3

4

نشاط
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نظِّــْم األفــكار الــيت وردت معــك أثنــاء املناقشــة ضمــن 
اجملموعــة.

شارِْك هذه األفكار مع باقي اجملموعات.
خلِّص املعلومات اليت حصلت عليها و اكتبها.

مـن املوقـع االلكـرتويّن لـوزارة الثقافـة افتـح رابـَط مديريّـة اآلثـار و 
املتاحـف واكتـْب يف الُقصاصـة:

1- عنوان املوقع الذي ظهر
2- بعض املعلومات عن معلم أثرّي يف بلدك

هل كّل معلومٍة نأخذها من االنرتنت صحيحة؟ ناقْش هذه الفكرة مع الزمالء

نشاط
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طُِلَب منَك أن تصّمم موقعاً ملدرستك:
1- حلِّل املعلومات اليت حتتاجها لتصميم املوقع.

2- جهِّز تصميماً على ورق حسب رؤيتك للموقع.
3- اكتْب العناوين اليت تظنُّ أّنك حتتاج أن جتعلها روابط. 

اكتْب املعلومة هنا و 

شاركها مع أصدقائك 

استخدْم حمرِّك البحث ملعرفة 
1- ماذا يعي املصطلح URL ؟

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

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

2- ما الفرُق بني الربيد االلكرتوين واملوقع؟
......................................................................................
......................................................................................

ورقة عمل

تقويم
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http://www.google.com إذا أردَت أْن تقسِّم عنوان املوقع إىل أقسام فعلى أيِّ أساس تُقسِّم عنوان
لنتعرَّف معاً الى أقسام العنوان وداللة كلِّ قسٍم منه

لديك يف هذا اجلدول عناوين ) URL( جملموعة من املواقع االلكرتونّية قارْن بني هذه العناوين من حيث:
- املشرتك بينها. 

- االختالف.
- عالَم يدلُّ كلُّ اختالف؟ 

مثَّ أكمل الفراغات املوجودة يف الشكل:

http://www.eng-alep.orgموقع نقابة املهندسني يف حلب
http://www.damascusuniversity.edu.syموقع جامعة دمشق

http://www.moj.gov.syموقع وزارة العدل السوريّة

http://www.scs.org.syموقع اجلمعّية العلمّية السوريّة للمعلوماتية

http://www.moed.gov.syموقع وزارة اّلرتبية السوريّة

http://www.dcc-sy.comموقع غرفة جتارة دمشق

http://www.syrianbar.orgموقع نقابة احملامني السورّيني

 

URL مكونات عنوان

نشاط



70

استعن بالعناوين الّسابقة واحبْث عن عناويَن جديدة واستنتج تصنيفاً للعناوين حسب نوعها:

عّم تعربِّ sy يف العنوان ) URL (؟

نشاط

ّ

ّ

ّ
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لنلعب لعبة الكلمات املتقاطعة، أجْب عن األسئلة واكتْب اإلجابات يف الشَّبكة:

صمَّمت الدَّرس املاضي موقعك اخلاص. اقرتْح عنوان ) URL( مناسب ملوقعك 

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

عمودي:
1- عند النَّقر عليه ينقلنا إىل مكان آخر
2-حيتوي جمموعة من الصَّفحات املرتابطة

4- حمرِّك حبث سوري
حقة اليت تُعربِّ عن موقع تعليمي 5- الالَّ

أفقي:
3- شبكة عاملّية تربط العامل كّله

4-االمتداد الذي يدلُّ على أنَّ املوقع سورّي
7- حتتوي على وثائق و روابط

6- النَّطاق ) الَّذي يعربِّ عن اسم املوقع( 

نشاط

نشاط
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أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة: 
1- املوقع http://www.damascusuniversity.edu.sy هو موقع: 

         أ- جتارّي     ب- إخبارّي     جـ- تعليمّي 
2- املوقع http://www.moj.gov.sy هو موقع: 

        أ- جتارّي لبنايّن    ب- حكومّي سورّي   جـ- تعليمّي مصرّي
ثانياً: اقرتح على زمالئك جمموعة من املواقع املفيدة واملوثوقة لكم وحّدد نوُع كلٍّ منها 

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

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

HTTPS و  HTTP استزد من الشَّابكة أو من مصادر التَّعلم وبني الفرق بني

أن  الضَّــرورّي  مــن  هــل 
حقتــني الالَّ العنــوان  يف  يتواجــد 

البلــد(  رمــز  و  املوقــع  )نــوع   

ورقة عمل

تقويم
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ماذا تسمَّى الصَّفحة الَّيت تظهر لك يف كلِّ مرَّة تفتح املتصفِّح؟

جرِّب واكتشف كيفيَـّة تغيريها واكتْب اخلطوات الصحيحة الَّيت اتَّبعتها:

خيارات المفضلة 

نشاط
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 لقد رتَّبنا القنوات املفضَّلة لدينا بالتِّلفاز يف قوائم وصنَّفناها حبيث يسهل علينا الوصول إىل ما نريده. أضْف املواقع املفضَّلة لديك على املتصفِّح

بية )URL( إىل قائمة املفضَّلة واكتب اخلطوات اليت اتبعتها يف املخطَّط. مثَّ أضف عنوان موقع وزارة الرتَّ

آخــر  موقــع  يف  حنــن  بينمــا  الرَّئيســّية  الصَّفحــة  اىل  للعــودة  املناســبة  األداة  اخــرت 

نشاط

نشاط
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https://www.shamra.sy   :1- ادخْل إىل حمرِّك البحث مشرا وعنوانه

2- أضْف هذا العنوان إىل قائمة املفضلة لديك. 

3- اجعله الصَّفحة الرئيسيَّة ملتصفِّحك. 

4- رتِّب عناوين املواقع املفضَّلة يف جملَّدات ) حمرِّكات البحث - مواقع التَّسلية — املواقع التَّعليميَّة — املواقع احلكوميَّة ( 

5- احذف عناوين املواقع اليت ال حتتاجها. 

ســورّي حبــث  حمــرِّك  هــو  مشــرا  البحــث  حمــرِّك  أنَّ  تعلــم  هــل 
وقد صنعه مربجمون سوريّون 

الصَّــف.  يف  لزمالئــك  واشــرحه  املفضَّلــة  قائمــة  يف  جديــداً  شــيئاً  اكتشــْف 

بعَد أْن أضفنا العناوين اليت نريدها اىل القائمة أصبحت ممتلئة و نودُّ تنظيمها حسب املواضيع اليت يعرضها كلُّ موقع. 

اكتشف الطَّريقة اليت يتمُّ هبا تنظيم املفضَّلة مثَّ أكمل خارطة املفاهيم. 

نشاط

ورقة عمل

تقويم
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إلنرتنت
يف ا

ث 
البح

حرتف 
لن

Google افتح أحد متصّفحات اإلنرتنت املوجودة على حاسوبك وادخل إىل موقع البحث

احبث عن )هنر الفرات(

ما عدد النتائج اليت حصلنا عليها تقريباً؟

ما عدد أجزاء الثانية  للبحث   كما تظهر على املتصفِّح؟

أظهر حمرك البحث نتائج البحث الّسابقة بكمّية كبرية ألنّه 
نّفذ بشكل تلقائي ثالث عمليات حبث -ومل تكن واحدة- 

وهي:
1- حَبَث عن كل كلمة ) هنر (

2- حَبَث عن كل كلمة )الفرات(
3- حَبَث عن كل مجلة فيها ) هنر الفرات (

الحظ

ما رأيكم لو تعلمنا البحث بإحرتافية؟ 

جّرب مث استنتج
احبث عن مجلة هنر الفرات بعد كتابتها بني عالميت تنصيص )»«( 

البحث المتقدم عبر اإلنترنت 1

نشاط

نشاط



77

ما عدُد نتائج البحث بعد وضع مجلة » هنر الفرات« بني عالميت تنصيص؟
كم جزءاً من الثانية استغرقت عملّية البحث الّسابق؟

استنتج

أيّاً من طرق البحث الّثالث استخدمها حمرك البحث؟
نشاط

جرب أْن تبحَث عن هنر الفرات بعد وضع إشارة ) + ( بني الكلمتني.

كيف نفّذ حمّرك البحث عملية البحث ) هنر + الفرات (؟

أضف إىل مجلة البحث السابقة ) - دجلة ( مثّ احبث عن ذلك.

نشاط
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اشرْح كيف نّفذ حمّرك البحث عملّية البحث ) هنر + الفرات - دجلة (؟

نشاط

استبدل إشارة ) - ( بـ ) * ( يف مجلة البحث السابقة مثّ احبث عنها.

فسـّراآللية اليت اعتمدها حمّرك البحث يف نتيجة البحث السابقة.
استكمل اجلدول اآليت:

وظيفتها يف عملية البحثاإلشارة
» «
+
-
*

للمزيـد مـن إشـارات البحـث ُعـْد إىل كتـاب مصـادر التعلّـم أو إسـأل حمـرّكات البحـث واسـتزد مـن اخليـارات 
االحرتافيّـة يف البحـث 
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.Google افتْح متصّفح اإلنرتنت مثَّ أدخْل إىل موقع حمّرك البحث

استكشْف خيار الّدخول إىل خاصّية البحث املتقّدم

رابط الدخول إىل خاصّية البحث املتقّدم هو:

www.google.com ______

اخليـار  مـا  املتاحـة  البحـث  خيـارات  استكشـف 
السـابق؟  الـدرس  يف  تعلمتـه  عّمـا  اجلديـد 

إذا أردت مطابقة حالة البحث عن مجلة، أيـّـاً من صناديق البحث ستختار؟

جّرب عملّياً مثّ ثّبت املعلومة.

البحث المتقّدم عبر اإلنترنت - 2 -

نشاط
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نطاق  تضييق  صناديق  استكشْف 
البحث وثّبت باألرقام ما يتطابق مع 

اجلمل اآلتية:

.pdf أردت البحث يف كتب

أرْدَت البحث عن املوضوعات يف موقع جغرايّف. 2
1

أرْدَت البحث عن املوضوعات باللغة االنكليزيّة.

أرْدَت البحث عن املوضوعات اليت نشرت يف االسبوع األخري. 4
3

أرْدَت البحث عن املوضوعات اليت ميكن استخدامها أو مشاركتها جماناً.  5
أرْدَت البحث عن الكلمات يف URL املوقع. 6

إذا أردت:
- استثناء كلمة من البحث أيّاً من صناديق البحث ستختار؟

- البحث عن كلِّ كلمة وكلِّ مجلة ترد يف صندوق البحث؟

للمزيد من املعلومات عد إىل كتاب مصادر التعلم أو ادخل إىل Qr اآليت:

أرْدَت البحث عن الّنتائج األكثر مالءمة. 7

نشاط
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احبث عن موقع )وزارة الرتبية يف اجلمهوريّة العربّية السوريّة( واستثِن كلمة )النتائج( على أن تكون لغة البحث 
بـ)الّلغة العربّية( ومنذ )عام(. وثّبت خطوات عملك يف جمّلة احلائط ليستفيَد منها أصدقاؤك يف املدرسة

1- اخرْت اإلجابة الصحيحة

أ- 1

عَدْد عمليَّات البحث اليت سينّفذها حمّرك البحث يف مجلة ) دمشق قلب العروبة النابض (

جـ- 5ب- 3

أ- 1

عّدْد عملّيات البحث اليت سينّفذها حمّرك البحث يف مجلة ) »هنر العاصي« (

جـ- 5ب- 4

2- ضْع اإلشارة املناسبة لكّل عملّية حبث

12

سد ____ الفراتاحبْث عن الكتب دون الرواية

 وزارة الرتبيةمطابقة عملّية البحث عن مجلة

google 3- أكمْل رابط الدخول إىل البحث املتقدم يف

 www.google______________________

4- ضْع إشارة صْح أمام العباراِت الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارات املغلوط فيها

Setting أ- للدخول إىل رابط البحث املتقّدم من خالل الصفحة الرئيسّية للموقع مثّ اإلعدادت

ب- يف البحث املتقّدم ميكن البحث عن الكتب من نوع PDF فقط.

استكشف كيف تبحث عن سعر كامريا بـ، 400 $
sana.sy استكشف كيف تظهر معلومات موقع

تقويم

ورقة عمل
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- سافر صديقي مهّند ومل أعْد أعرُف عنُه شيئاً!

- مل ال تبحث عنه عرَب أحِد مواقِع التواصِل االجتماعّي؟

- كيف ذلك؟

توّقع كيف ساعد سامر صديقه مهّند يف البحث عرب مواقع التواصل االجتماعّي ؟

عرّب عّما شاهدته يف الّصور السابقة!

مواقع التواصل االجتماعّي

نشاط
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 أنِّعْم الّنظر يف الصور اآلتية:

مستعيناً بالصور الّسابقة امأل 

اجلدول اجملاور

ما أسباب استخدامك ملواقع التواصل االجتماعّي، حّدد أولويّاتك

مواقع تواصل اجتماعي 

SOCIAL MEDIA
من برامج

Microsoft office

نشاط

نشاط
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ما اإلجيابّيات يف تصّرفات سامر؟ 
ما اخلطأ الذي ارتكبه سامر؟

ختّيل نفسك مكان سامر ماذا ستفعل ؟

 ناقْش مع زمالئك إجيابّيات وسلبّيات مواقع التواصل االجتماعّي مثّ صّنفها ضمن جمموعتني كاآليت

الورقيّــة وســّجل فيهــا بعــض اإلجيابيّــات  اصنــْع مروحتــك 
االجتماعــّي التواصــل  ملواقــع   والسلبيـّــات 

 اخرْت بعضاً من االجيابّيات ومن

 السلبّيات وعّلقها على احلائط يف خمرب

احلاسوب

ســامر تلميــذ خلــوق وجمتهــد، حيــّب البحــث واالستكشــاف وبــدأ يســتخدم مواقــع 
عــن  ويبحــث  املعلوماتيّــة  حّصــة  يف  عليهــا  تعــّرف  أن  بعــد  االجتماعــّي  التواصــل 

والّتاريــخ وغريهــا. والعلــوم  الرياضيّــات  تســاعده يف دروس  مفيــدة  معلومــات 
الذكيّــة  األجهــزة  شاشــات  خلــف  وحيــداً  طويلــٍة  لســاعاٍت  جيلــُس  أصبــح  ولكنّــه 
يتحــّدث مــع أصدقائــه ويهمــل واجباتــه املدرســّية، مــا أّدى إىل تــديّن حتصيلــه العلمــّي 

وأغضــب بذلــك والديــه ومعلميــه.

نشاط
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 تعّرف باســم على شــخص عن طريق أحد برامج احملادثة، وكان باســم وصديقه اجلديد يتحّدثان 
 عــن خصوصّياهتمــا ومبواضيــع خمتلفــة يف معظــم االوقــات، مــع العلــم أنــه ال يعرفــه مــن قبــل، وقــد

طلــب مــن باســم أن يقابلــه يف مــكان مــا ليتعرفــا شــخصّيا وعــن قــرب
   تنّبأ ما ميكن أن حيدث مع باسم؟

 قواعد استخدام مواقع التواصل االجتماعّي

ُأجري حمادثة مع أشخاص جمهولني

أمتنع عن دخول مواقع غري موثوقة

أقّدم معلومات شخصّية عن سكين ورقم هاتفي

أخرب والدي عن أي شيء خمّل باآلداب

ال أفعلأفعل

اخترّب نفسك

؟

جتماعي
ع التواصل اال

 لمواق
خدام اآلمن

واعد االست
ق

نشاط

نشاط
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 ارســْم يــدك علــى الورقــة واكتــب 5 مــن قواعــد االســتخدام اآلمــن ملواقــع التواصــل
  االجتماعــّي مثّ اخــرت جمموعــة منهــا مــع زمالئــك وزيّــن هبــا خمــرب احلاســوب

ب- من قواعد استخدام مواقع التواصل االجتماعّي  
- االّطالع على ملّفات اآلخرين 

- عدم قبول آراء اآلخرين  
- االلتزام بقواعد حقوق الطبع والنشر 

 أ- من إجيابيَّات مواقع التواصل االجتماعّي:
- التعّرض لالحتيال.

- سرقة املعلومات.
- التواصل مع املدّرس والطالب.

- اخرْت اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

https://www.facebook.com/( واالخــرتاع  لإلبــداع  الباســل  ملركــز  الرمســّي  املوقــع  إىل  ادخــْل 
albasselfairy( وســّجل رأيــك بإحــدى ابداعــات الطــالب الســورّيني مثّ حتــّدث لزمالئــك عّمــا ســجلته، ختيّــل 
تواجهــك.  أن  الــيت ميكــن  التحّديــات  الــذي ســتقدمه ســّجل  املشــروع  هــو  مــا  املبدعــني  الطــالب  أحــد  نفســك 

نشاط

التقويم

ورقة عمل
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بالمشاركة مع مجموعتك: 
ادخْل اىل موقٍع يسمُح لَك بالتَّعديل على املعلومات املوجودة فيه وإضافة معلومات جديدة ) ويكيبيديا مثاًل( 

المطلوب:
1- ما الشُّروط اليت يطلبها املوقع للّتعديل على املعلومات؟ 

2- احبْث يف املوقع عن اآلثار واملتاحف يف بلدك. 

3- أضْف مقطعاً إىل املوقع يشجِّع السيَّاح للوصول إىل معلم يف بلدك.

4- ليقرتح كلُّ زميٍل يف اجملموعة َمعلماً أثرياًّ ويبنيِّ األسباَب اليت يُقِنع فيها اآلخرين باختياره. مُثَّ يتّم اختيار معَلم مبوافقة مجيع 

الزمالء يف اجملموعة ) مالحظة: جيب اختيار أحد األفراد ليقود املناقشة و مراعاة االستماع اىل اجلميع واحرتام آراء اجلميع (. 

5- عدِّل بإضافة صورة العلم السورّي إىل متحف من هذه املتاحف املوجودة يف املوقع.

خطّــط ملشــروع يواكــب التطّــور العلمــّي الــذي تتوقــع أن حيصــل عــام ) 2027 ( وادرس امكانيّــة حتقيقــه واحتياجاتــه ، مثّ قــارْن بــني 

مشــروعك ومشــروع زميلــك.

تقويم الوحدة



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkUmJWUlFaVjFYX0E



89

تأّمل الصورتني اآلتيتني:

 ما املشكلة برأيك؟

لواحق الملفات:

نّفذ اخلطوات كما تبدو لك يف الّصور اآلتية، مراعياً حفظ امللف بعّدة أنواع:

 1 

* ما األنواُع اليت متَّ حفظ امللّف كما يبدو يف الصور؟

* عّدد أنواعاً أخرى ميكن أن حتفظ هبا املستند السابق.

* ما االسم العلمّي لنوع امللف؟

 2 

أنواع الملّفات

نشاط
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* مستعيناً مبصادر التعّلم أو الشابكة احبث عن لواحق أخرى للملّفات وامأل اجلدول اآليت:

لديك امللّفات األربعة اآلتية:

* من خالل النشاط السابق هل تستطيع حتديد نوع امللّف »مستند«.
* نريد معرفة أنواع امللّفات الثالثة. استكشف الطريقة املّتبعة مثّ دّون باختصار الطرق األخرى املتاحة.

نوع الملفالاّلحقة
فيديو

WAV , MP3 , AMR
صورة

DOCX , ........

نشاط

طرق معرفة لواحق الملّفات:

وثائقيمنوعطبيعةمستند وثائقيمنوعطبيعةمستند

وثائقيمنوعطبيعةمستند
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نريد إظهار لواحق امللّفات بشكل دائم كما يف الّصورة اآلتية نّفذ اخلطوات الالزمة لذلك.

* استكشْف طريقة أخرى للوصول إىل خيارات اجملّلد ؟ 

البحث عن الملّفات وتنظيمها:

لدينا مشكلتان ساعدنا بإجياد حلٍّ لكلٍّ منهما:

 املشكلة األوىل: نَبحث عن ملف امسه »مستند خاص« الحقته rtf ولكن مل نعد نذكر يف أيِّ قرٍص من األقراص متَّ حفظه.

نشاط

نشاط

إظهار و اخفاء الحقة ملف:

docx.مستند
jpg.طبيعة

mp3.منوع
avi.وثائقي
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* كيف ميكن الوصول إىل موقع امللف بعد إجياده؟

املشكلة الثانية:

نَبحث عن ملف من نوع MP3 موجود بالقرصF الذي حيوي عدداً كبرياً من امللّفات.

نريد ترتيب الرموز بشكل يسّهل علينا الوصول إىل امللّف املطلوب كما يف الصورة اآلتية:

قارْن	بني	عملّيات	البحث	يف	الصور	الثالثة	اآلتية	مثَّ	دّون	مالحظاتك.	
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.txt باسم »جملَّد هام« و بداخله ملّف من نوع D إلنشاء جمّلد يف القرص DOS احبث بالّشابكة عن طريقة تستخدم فيها الـ

.»cmd.exe« و اخرت cmd مساعدة: اكتب يف قائمة ابدأ

( أمام العبارة املغلوط فيها مث صّححها: ( أمام العبارة الصحيحة و) 1- ضع )

  - ال ميكن إظهار الحقة امللّف بعد إخفائها. 

  - ميكن معرفة نوع امللّف بعّدة طرق.

  - png هي الحقة مللّفات نصّية.

  - txt الحقة ملّف نّصي ينشأ عن برنامج املفّكرة.

  - إلظهار الحقة ملّف من خيارات اجمللَّد تبويب عرض.

2- اذكر ثالثة أنواع من لواحق الّصوت والفيديو.

3- اذكر ثالثة أنواع من ملّفات الّصورة.

نشاط إثرائي

التقويم

نّظم عملك كما يف الصورة اآلتية:

- ما الوقُت اّلذي استغرقَته يف تنظيم امللّفات؟

- قْم بإعادة البحث عن امللّف نفسه، ما الوقت الذي استغرقته للوصول هلذا امللّف؟

   ماذا تستنتج؟

أشر بإشارة صح إلى الخطوات التي نفذتها

لصق داخل المجّلد المناسب

إعادة تسمية المجّلدات التي أنشأتها

تحديد الملّفات من نفس النوع

حذف الملّفات المحددة

إنشاء المجّلدات األربعة

قص الملّفات المحّددة

نقل الملّفات إلى سطح المكتب
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ظهرت لك إحدى هذه الّرسائل على شاشة جهازك احلاسويب

* مل ال يعمل احلاسب يف حال ظهور الرسالة رقم 1؟

* توّقع من املسؤول عن اكتشاف اخللل أو العطل يف الّرسائل 2 و 3؟

الربامـج(؟  ( والتطبيقـات  للحاسـب  املاديّـة  واملكّونـات  املسـتخدم  بـني  الوسـيط  بـدور  يقـوم  الـذي  مـن 
* قّدم وجهة نظرك بعد الرجوع إىل كتاب مصادر التعّلم، مث صغ تعريفاً مناسباً لذلك الوسيط ومسّه بتسميته العلميـّة.

أنعـِْم النظر يف الصورة اآلتية:

2

1

3

أنواع البرمجّيات -1-

نشاط
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من خالل حتليلك حملتوى الّصورة الّسابقة اكتشف الشَّيء املشرتك بني الشِّعارات يف الصُّورة  اآلتية:

 اربْط اسم نظام الّتشغيل بالشعار الّدال عليه:

تتسابق شركات إعداد أنظمة الّتشغيل إلرضاء عمالئها، حيث أصبحت تقّدم نوعني من أنظمة التشغيل.

ما معىن املصطلَحني املوّضحني بالصُّورة ؟ و ما مها نظاَمّي الّتشغيل املقابَلني لكلٍّ منهما ؟

MacAndroidWindowLinux

األجهـزة الذكيّـة تشـرتك بأنظمـة تشـغيل ختتلـف تسـمياهتا إاّل أهّنـا تلعـب دور الوسـيط بـني املسـتخدم و 
أداء مكّونـات اجلهـاز املاديّـة.

نشاط

نشاط
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بناًء على اجلدول السابق: 

1- حّدد نوع نظام التشغيل يف حاسوبك.

2- صغ تعريفاً مناسباً للربجمّيات مفتوحة املصدر والربجمّيات حمميـّة املصدر مثَّ اذكر أمثلًة لكلٍّ منهما. 

الّشـيفرة املصدريـّـة هـي تعليمـات برجميّـة ُتكتَـب مـن قبـل املربمـج بإحـدى لغـات الربجمـة. كيـف ميكـن آللـة مثـل  إذا علمـت أّن 
اللغـات؟ هـذه  تفهـم  أن  احلاسـوب 

 أنعـِْم النظر يف الصورتني اآلتيتني مث أجب:

مستعيناً مبصادر التعّلم أو الشابكة امأل اجلدول اآليت بعبارات خمتصرة:

Open source
مفتوح المصدر

Closed source
محمي المصدر

(source code ( توّفر الشيفرة المصدريّة

إمكانّية التعديل
إعادة النشر

التوزيعة

* يف الصورة 1 من يقوم برتمجة الّلغة االنكليزيّة إىل الّلغة العربّية ؟

* مبقارنة الّصورة 2 مع الّصورة 1 من املسؤول عن ترمجة لغات الربجمة إىل لغة اآللة؟

12

نشاط



97

احبْث عن بعِض رسائل اخلطأ اليت تظهر وتعّرف أسباهبا و اإلجراء املناسب لكلِّ خطأ منها.

( أمام العبارة الصحيحة و) ( أمام العبارة املغلوط فيها: ضع ) 
 - تقوم مرتمجات الّلغة بتحويل لغات الربجمة إىل لغة اآللة.

 - يعّد نظام Linux من الربجمّيات حممّية املصدر.

 - تعترب برجمّيات )Microsoft office( من الربجمّيات مفتوحة املصدر.

- نظام التشغيل يلعب دور الوسيط بني املستخدم واملكّونات املاديّة للحاسوب.

مرتمجـات لغـات الربجمـة هـي املسـؤولة عـن حتويـل لغـات الربجمـة الـيت ُتكتـب هبـا الربامـج إىل لغـة يفهمهـا احلاسـب 
وهـي لغـة اآللـة.

نشاط

التقويم
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تأّمل الّصورتني اآلتيتني:

*ما اسم الربنامج الذي متت إزالته من القائمة ؟

*استكشْف أثَر حذِف هذا الربنامج على نظاِم التَّشغيل معتمداَ على فهمك آلليَّة عمله.

لنلعب معاً هذه اللعبة....

سّم كلَّ برنامٍج موجوٍد بالّصورة اآلتية مثَّ احبْث عن االسم باجلدول اجملاور واشطبه، مثّ شّكل من احلروف املتبّقية مصطلح حاسويب 

يشري ملا يف الصورة. 

درووبتنيوبروب
ةركفمربوشوتوف
يبطئاسولغشمطت

ماسرلاجمالسكا
يتاسوريفداضمق

بيوحفصتمةسسكا

 
 أوجد الكلمة الضائعة

الربجميّــات التطبيقيّــة )الربامــج( هــي برامــج تُوظّــف إمكانيّــات احلاســوب لتنفيــذ متطّلبــات مســتخدم احلاســوب 

وُتكتَــُب بإحــدى لغــات الربجمــة.

أنواع البرمجّيات -2-

نشاط
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قمت بزيارة املوقع املوّضح بالّصورة لتحميل برنامج مضاد للفريوسات

* مّيز من خالل الّصورة الّسابقة أنواع الربامج املوجودة باملوقع املذكور.

 ختّيل أّنك ختّطط المتالك شركة برجمّيات...اكتب خطتك باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

1- ما الغرُض األساسيُّ من تأسيس هذه الشركة؟

2- اخرْت نوعاً أو أكثر من الربجمّيات اليت تريد تسويقها.

برجمّيات )مفتوحة املصدر- حممّية – جمانّية- جتريبّية- مدفوعة(. 

3- ما السلبّيات اليت مل تعجبك باملنتجات األخرى ؟

4- احبْث عن اتفاقّيات الرتاخيص اليت حتّدد صالحّيات املستخدم بالنسبة للربامج من استخدام و نشر و توزيع.

ورقة عمل

الربامج اجملانّية: برامج ُتطرح لالستخدام دون أيِّ مقابل مادّي و ملّدة غري حمدودة من الّزمن.
الربامج التجريبّية: برامج يتّم توزيعها جّماناً ملّدة حمدودة أو بسماحّيات حمدودة. 

 الربامج املدفوعة: برامج يتمُّ بيعها مقابل مبلغ من املال من قبل أشخاص أو شركات جتاريّة.

نشاط
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- نّظم جدواًل كاآليت:

سلبّيات المنتجمّيزات المنتج البرمجي

الّصعوبات الّتي تواجهكالفرص المتاحة لنجاح المشروع

 فكرة المشروع: التسويق لبرمجّيات من نوع......

فيهــا: المغلــوط  العبــارة  أمــام   ) ( و  الّصحيحــة  العبــارة  أمــام   ) ( ضــع   
- يعترب برنامج مضاد فريوسات اّلذي يتمُّ حتميله جّماناً من املوقع من الربجمّيات التجريبّية.

- أّي برنامج يتمُّ حتميله مقابل مبلغ مادّي يعترب من الربامج املدفوعة.
- أيُّ برنامٍج يُطرَح لالستخدام ملّدة حُمدَّدة من الزمن هبدف جتربته يُعَترب برنامج جّمايّن.

التقويم
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1- عالم يدلُّ هذا الشِّعار؟

2- ما الَّذي ميّيزه عن أنظمة التشغيل األخرى؟

	 احبث عرب اإلنرتنت عن:

.)linux توزيعات( - 

 :)linux تعريفاً لنظام الّتشغيل( -

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

	  مثَّ امأل اجلدول مبا يناسب لتتعرَّف مّيزات نظام لينوكس:

األمن

الوثوقّية

مفتوح املصدر

األداء

الّتحّرر من القيود القانونّية

جمتمع كبري

linux نظام الّتشغيل

نشاط
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نشاط

:linux اكتب احللوَل املناسبة يف اجلدول لكلٍّ من العوائق اليت متنع انتشار نظام 	

احللول العوائق اليت متنع  انتشار نظام linux.اجملال
الكثــري مــن الطّرفيــات قــد يكــون دعمهــا حمــدوداً لنظــام دعم الّتجهيزات

 .)linux(

ال الربجميَّات املتوافقة واملوســوعات،  األلعــاب  وحــت  الربجميّــات  معظــم 

 .)linux( نظــام  ضمــن  تعمــل 
التحّول إىل نظام 

  )linux(

معظم الّناس اعتادوا )windows(  وتطبيقاته.

كــون نظــام )linux( مفتــوح املصــدر وللمســتخدم الدعم الّفّي 

حريـّـة التغيــري يف شــيفرة الربنامــج ويعيــد توزيعــه، ولكــن 

إذا احتــاج  إّي استفســار أو اقــرتاح مــن فريــق الّدعــم 

الّفــّي فعليــه أن يدفــع مقابــل ذلــك.

نظــام linux  هــو: نظــام مفتــوح املصــدر حيصــل عليــه املســتخدم مــع الشــيفرة املصدريـّـة وميكنــه أن يعــدَّل يف هــذه 

الشــيفرة حســب حاجتــه ويعيــد توزيعــه بعــد التعديــل.
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أواًل:  اخرْت اإلجابة الّصحيحة:

• نظام الّتشغيل الذي ميكن للمستخدم أن يعدِّل على الّشيفرة حبسب حاجته:

windows  -جـ            linux  -ب         Mac  - أ

:linux ثانياًَ: من ميِّزات نظام الّتشغيل

أ -  ال ميكن أليِّ مستهلك أن يغّي يف بنية الّنظام.   

ب -  نضطر إلعادة الّتشغيل يف الكثي من احلاالت.              

ث- مفتوح املصدر.  

( أمام العبارة الصحيحة و) ( أمام العبارة املغلوط فيها: ثالثاً: ضْع ) 

	 يف نظام linux  املستخدم العادي حيتاج إىل تثبيت مضاّد فريوسات على جهازه .

	 الوثوقية: هي تعّدد املهام، أْي قدرة الّنظام على تنفيذ العديد من املهام يف الوقت نفسه.

	 من مّيزات  نظام linux: إذا احتاج  أّي استفسار أو اقرتاح من فريق الدعم الّفّي فعليه أن يدفع مقابل ذلك.

ورقة عمل
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.)linux( تعرفت سابقاَ على توزيعات خمتلفة  لنظام -

.ubuntu استكشف إحدى الّتوزيعات وليكن نظام -

احبْث عن الطرق املختلفة لتشغيل نظام ubuntu  على حاسوبك.

.www.ubuntu.com :على حاسوبك من املوقع ubuntu محِّل توزيعة 	

	 احبْث يف الّشابكة عن املّدة اليت تفصل بني إصدار كلِّ توزيعة وأخرى.

تأمَّل الّصورة اآلتية مثَّ أجب:

 ميكن تشغيل الّنظام ubuntu بوساطة القرص الّليزري  أو ذاكرة الفالش.

-1- linux (Ubuntu( نظام الّتشغيل
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	 امأل اجّلدول اآليت مبا يناسب: 

ubuntu نظام الّتشغيلwindows نظام الّتشغيل
panel 1- الّشريط العلوي

launcher 2- شريط على اليسار يدعى

Dash  3- األداة

امأل الفراغات بالّرقم املناسب من الّصورة الّتالية ألداء املهّمات اآلتية:

............  لتغيري لغة لوحة املفاتيح والكتابة.   	

............  لضبط إعدادات الربيد.  	

............  ملعرفة الّتاريخ والوقت.  	

............  لتعديل إعدادات الّصوت.  	

............  لتفعيل اإلتصال الّشبكي.  	

............  ملعرفة اسم املستخدم.  	

............  إيقاف تشغيل احلاسوب.  	
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نّفذ مث استنتج:

: Dash وظيفة أداة

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

نشاط

. libreoffice writer شّغل برنامج 	

شغَّل 
ُ
	 ما الفرق بني أيقونة الربنامج امل

     .launcher وأيقونة الربامج األخرى يف شريط       

	 قْم بتكبري الّنافذة املفتوحة maximize، أين هو شريط launcher؟

:Launche اكتشف عمل كلِّ برنامج من الربامج اآلتية غري املوجودة يف شريط

 .transmission الربنامج -

.banshee  برنامج -

.Totem برنامج -

 .Shotwell برنامج -
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	 باملقارنة مع نظام  WINDOWS استنتْج عمَل كلِّ أيقونة من األيقونات املوجودة يف اجلدول:

اكتشْف وظيفَة األدوات اآلتية عند وجود اتصاٍل باإلنرتنت:

.ubuntu أداة مركز الّتحميل        -

.Ubuntu one        -

-  اضغْط على       مبدِّل مساحات العمل ) workspace switcher( ما 
الّتغرّيات اليت حدثت على سطح املكتب؟

ورقة عمل
تعاون مع أصدقائك لكتابة تقرير، أو مقال، متحّدثاً فيه عن أسباب انتشار ubuntu، وامليِّزات اليت يتمتَّع هبا.

2

3

4

7

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أواًل: امأْل الفراغات باسم األداة املناسبة:
- األداة اليت ُتستخدم لتقسيم سطح املكتب ألربع مساحات عمل ...................

..................................... windows يقابل جمّلد املستندات يف نظام -
- حتوي امللّفات واجملّلدات اليت ُحِذفت من قبل املستخدم ........................

( أمام العبارة الصحيحة و) ( أمام العبارة املغلوط فيها: ثانياً:  ثالثاً: ضع ) 
- شريط Launcher يقع أعلى سطح املكتب.

- )firefox( برنامج مزامنة امللّفات، وإنشاء نسخة احتياطّية على الّشابكة.
.Launcher ضمن شريط Dash تقع األداة -

-  أداة مركز الّتحميل ubuntu، ميكن استخداَمها عند انقطاع االتصال باإلنرتنت.

التقويم



108

نشاط

 أضْف أيقونة أّي برنامج مفتوح توّد استخدامه بشكل دائم، إىل شريط  Launcher. ما الطّريقة اليت استخدمتها؟

.launcher  أزِْل الربنامج  الّسابق من شريط

نشاط

	 اكتشْف عمل الّشريط اليساري للّنافذة من الّصورة اآلتية.

	 احبث عن اجملّلد املسّمى )الّصّف الّسابع( من الّنافذة ذاهتا.

* هل مَلْلَت صورة سطح املكتب يف نظام  Ubuntu؟

* تريد وضع صورتك الشخصيَّة على سطح املكتب؟

* أعجبَك أحُد الربامج يف نظام Ubuntu وتريد الوصول إليه بسرعة؟      

-2- linux (Ubuntu( نظام الّتشغيل
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	 هل ملْلَت صورَة سطح املكتب يف نظام  Ubuntu ؟

	  اكتشف كيف نغريِّ صورة سطِح املكتب، مثّ رّتب اخلطوات اآلتية:

نشاط

تغيير صورة سطح المكتب:

رّتب اخلطوات اآلتية اليت قمت هبا لتغيري أيقونة اجملّلد:

نشاط

تغيير أيقونة مجلد:
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- أنشئ جمّلداً باسم )الّصف الّسابع(.

- انسخ اجملّلد ذا االسم )الّصّف الّسابع(  من سطح املكتب إىل جمّلد املستندات.

- انقل اجملّلد ذا االسم  )الّصّف الّسابع( من سطح املكتب إىل جمّلد املستندات.

	 ضْع جبانب كّل عمليَّة على امللّفات أو اجملّلدات يف نظام  ubuntu  الّرقم املناسب هلا كما يف الشكل:

 ..... تغيري اسم اجملّلد موجود على سطح املكتب.

...... حذف جمّلد موجود على سطح املكتب.

...... إنشاء مستنٍد نصيٍّ على سطح املكتب.

...... اسرتجاع  جمّلد من سّلة احملذوفات.

...... إنشاء جمّلد على سطح املكتب.

نشاط

العمليَّات على الملّفات والمجّلدات:

2
3

4

1 5
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  -  من خالل الّصور اآلتية اكتشف كيفّية الوصول إىل الواجهة مثَّ اخرت اللون الذي يناسبك:

نشاط

تغيير ألوان النظام:

أواًل: امأْل الفراغ باألمِر املناسِب ألداِء كّل وظيفة من الوظائف اآلتية:

1- األمر ........................................... يقوم بإنشاء نسخة عن امللف أو اجمللد.

2- األمر ........................................... يقوم باستبدال صورة واجهة الّنظام.

3- األمر ........................................... يقوم حبذف ملّف.

4- األمر ........................................... يقوم بنقل امللّف أو اجملّلد.

ثانياً:  ضْع كلمة صح أمام العبارة الّصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة املغلوط فيها:

. Launcher أ - ميكن إضافة أّي برنامج إىل شريط

ب - األمر الذي يعمل على إيقاف تشغيل احلاسوب هو )خروج(.

ت - نافذة جمّلد املنزل ال حتوي على حمركات األقراص.

التقويم
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أواًل: اخرْت اإلجابة الّصحيحة:

1- حتّدد صالحّيات املستخدم بالنسبة للمنتج هي:

حقوق امللكّية الفكريّة   ب-  حقوق الّنشر  ج- اتفاقّية الرّتخيص     أ - 

:ubuntu 2- من مّيزات نظام الّتشغيل

    أ -  دعم الّتجهيزات      ب- األمن           ج- الّدعم الفّيّ

ثانياً: امأل الفراغات بالكلمات املناسبة:

-األداة املتطّورة  ...............................  اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل أيِّ برنامج.

-.............................. أداة  تساعد يف تنصيب الربامج على نظام الّتشغيل مباشرة من الّشابكة اإلنرتنت(.

-ميكُن إضافة أيقونة أّي برنامج أو ملّف أعجبك وتوّد استخدامه بشكل دائم إىل شريط  ...............................

ثالثاً: سّم األدوات األتية:

...........................  -1

...........................  -2

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

...........................  -4

...........................  -5

...........................  -6

...........................  -7

...........................  -8

..........................  -9

تقويم الوحدة
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خامساً: رتِّْب الّصور اآلتية للبحث عن كلمة »سلبّيات« يف حمتوى ملف مواقع الّتواصل االجتماعّي

23 1

رابعاً: امأل اجلدول اآليت:

البرنامج المتوافق معه الحقته نوعهاسم الملّفالملّف

document.docx

tulips.jpg

exam.pdf

music.mp3

film.wmv
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سابعاً: أوجْد الكلمات املتقاطعة:
     أفقي:  

      2- برامج يتمُّ بيُعها مقابل مبلغ من املال من قبَِل أشخاص أو شركات جتاريّة.

      3- برامج ُتطرح لالستخدام دون أّي مقابل ماديٍّ و ملّدة غري حمدودة من الزمن.

      5- تقوم بتحويل لغات الربجمة إىل لغة اآللة.

      6 - برجمّيات تقّدم الربنامج غري مرفق بالشيفرة املصدريّة.

      7- برامج توّظف إمكانّيات احلاسوب لتنفيذ متطّلبات مستخدم احلاسوب.

      8- برجمّيات ترفق الشيفرة املصدرية مع النسخة التنفيذيّة للربنامج.

 عمودي: 

    1- برامج يتمُّ توزيعها ملّدة حمدودة أو بسماحّيات حمدودة.

    4- ميّثل الوسيط بني املستخدم و املكوِّنات املاديّة للحاسب.

سادساً:امأل خارطة املفاهيم اآلتية بأنواع الربجمّيات املختلفة .



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkT2d5WWJPMk5RelE
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1- سمِّ املكّون الداخلّي الظّاهر يف الّصورة الّسابقة مستعينآ بكتاب املصادر أوالّشابكة.

2- ُصْغ تعريفاً مناسباً للَّوحة األّم.
........................................................................................................................................................................

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

عِلنة لقبوله. 
ُ
احبْث عن صور ألنواع اللوحة األّم، ومواصفات كلٍّ منها واقرتْح أفضل نوع تنصح به الوزارة امل

اللوحة األم

تعلن إحدى الوزارات عن مناقصة لتجهيز صاالت 
حاسوب تابعة هلا بعدد من القطع

1- لوحة أم عدد /200/
2- معاجلات عدد /200/

3- ذواكر عدد /200/
4-  مراوح تربيد عدد/200/

5- بطاقات شاشة عدد /400/
6- بطاقات صوت عدد /200/

نشاط
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	 تشارْك مع زمالئك: 

- ميِـّْز أمساَء القطع الظاهرة يف الصور السابقة.

- طابْق بني القطع وضعها يف مكاهنا املناسب.

- كيف تّتصل هذه القطع مع اللوحة األّم ) بشكل مباشر – بشكل غري مباشر (

- ما عمل الّلوحة األّم؟

قام صاحب معمل ببناء معمله على اجلزيرة رقم 1 القريبة من اجلزيرتني) 2- 3 ( وكان يقوم جبلب املواد األولّية من اجلزيرة رقم 

3 باستخدام القوارب ويقوم بتصريف منتجاته بإرساهلا إىل اجلزيرة رقم 2 إاّل أنَّ التكلفَة باهظٌة جّداً.

ـ يف أيِّ جهة تقع اجلزيرة رقم 3 باالعتماد على مفتاح اجلهات املوجود بالّصورة؟.

- يف أي جهة تقع اجلزيرة رقم 2 باالعتماد على مفتاح اجلهات املوجود بالصورة؟.

- اقرتْح حاًل لصاحب املعمل خيفِّف عنه التكلفة ويقوم بالربط بني اجلزر ؟

نشاط

الجنوب

الغربالشرق

الشمال
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باالعتماد على املشكلة السابقة 

1- سمُّ القطع املوجودة يف الصورة اآلتية

RAM بالذاكرة )CPU( 2- توّقع كيف يّتصل املعاجل

3- يف أّي جهة تقع القطعة رقم 1 مسـّها............................................................

 )HDD( 4- توّقع كيف يّتصل املعاجل بالقرص الصلب

5- يف أيِّ جهة تقع القطعة رقم 2 مسـّها............................................................

سمِّ بعَض القطع وصنِّف طريقة اتِّصالها مع اللَّوحة األم وفق الجدول الّتالي:

اّتصال مباشر اسم القطعة اّتصال غير مباشر 
القرص الصلب 

الجسر الّشمالي
 / RAM / الّذاكرة

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

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

- يّتصل املعاجل بالذاكرة / RAM /عن طريق اجلسر الشمايل .
- يّتصل املعاجل بالقرص الصلب عن طريق اجلسر اجلنويب .

نشاط
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ختّيل حاسوبك بدون لوحة أم.

	 كيف ميكن أْن ترتبَط األجزاء مع بعضها برأيك ؟

	 كْم عَدُد األسالِك الالزمة لتوصيل األجزاِء مع بعِضها 

البعض و بالتَـّّيار الكهربائّي ؟

	 ما أمهّية الّلوحة األّم ؟

1ـ ارسْم شكاًل ختطيطيـّاً لّلوحة األّم، و سّم بعض أجزائها. 

2ـ صّمم جمّسماً لّلوحة األّم عليه أهّم أجزائها. 

ورقة عمل

أنعـِْم الّنَظر يف الشكل السابق مثّ أجب:

1- ما داللُة املخّطط السابق؟

2-امأل الفراغات اآلتية باألرقام املناسبة:

.) ..... (         / CPU / املعاجل 	

.) ..... (       / RAM / الذاكرة 	

	 مروحة تربيد املعاجل          ) ..... (.

	 بطاقة الشاشة               ) ..... (.

نشاط

نشاط
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)2(

)4(

 )1( 

أنعـِْم الّنَظر يف الّصور الّسابقة و مّسها، مثَّ قارن بينها و امأل اجلدول اآليت:

حجمهااجلهاز املناسب الستخدامهااسم الصورةالرقم
1
2
3
4

نشاط

)4(
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 ِصْل كلَّ مكّوٍن من املكوِّنات الظّاهرة أمامك إىل مكاهنا الصحيح يف الّلوحة األمِّ وحاول تركيب القطع 

احلقيقيَّة على لوحة أمٍّ موجودة يف املدرسة.
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1-  سمِّ الصور الّسابقة.

2-  توّقع مكان تركيب القطع األربعة على الّلوحة األّم.

3-  سم ِّاجلزَء من الّلوحة األّم اّلذي متَّ تركيب هذه القطع عليه.

بطاقات التوسع

نشاط
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1. ما الفرق بني الصُّور السَّابقة من حيث املنافذ.

2. اذكْر وظيفَة كلٍّ منها .

3. صنِّف يف اجلدول اآليت البطاقات الَّيت ميكن إضافتها على اللَّوحة األم.

وظيفتـهاسم امللحق

انكليزيعريب

نشاط
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 	 امجْع صوراً عن أنواع خمتلفة للَّوحة األّم واذكْر الفرق بينها.

 	 صّنع جمّسماً كرتونياً ميثِّل اللوحة األّم و ثقوب التوّسع و القطع اليت ميكُن أن تركَّب عليها. 

 	 عّدد  بعَض أنواع بطاقات التوّسع اليت مل ترْد يف الدرس.

 	 احبْث يف الّشابكة عن معاين االختصارات اآلتية:

) CPU-  HDD - ROM-RAM (      

1- عّرف الّلوحة األم 

2- ما أمهّية الّلوحة األم ؟

( أمام العبارة المغلوط فيها: ( أمام العبارة الصحيحة و ) 3-ضع )

	 يرتبط املعاجل بالذاكرة / RAM / بواسطة اجلسر الّشمايل.

	 ترتبط أجزاء احلاسوب مع بعضها بواسطة اللوحة األّم.

	 يرتبط املعاجل بالقرص الّصلب بواسطة كابل كهربائّي.

	 تساعد بطاقة /SOUND / على حتسني دقة صورة الّشاشة.

بإشــراف املــدّرس قــْم بفــكِّ أجــزاِء اللَّوحــة األمِّ املوجــودة علــى أحــِد احلواســيب اخلاصَّــة بالوســائل التعليميَّــة يف مدرســتك و أِعــْد تركيــَب 

هــذه األجــزاء وحــاول أن تســأل عــن أســعارها يف الســوق.

ورقة عمل

التقويم

مشروع



مصادر تعلم الوحدة على الرابط املرافق للباركود:
https://drive.google.com/open?id=0B-vo3mMTMgIkZW1laGtXeFZSVVk
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انظْر الصور اآلتية واستنتْج بعض نماذج استخدامات الحاسوب في حياتنا:

احبْث عن بعض االستخداماِت األخرى للحاسوب يف حياتنا.
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اقرأ الّصورة المجاورة وفّكر معنا:

1- كيف يرتبُط احلاسوب حبياتنا؟

2- ما األمثلة اليت تدَعْم رأيك؟

تأمل الصور اآلتية:

- وقفَت أمام مصعِد بناٍء وفّكرت يف آليَّة استجابته الدقيقة ألوامر الّسكان املتالحقة؟

- مرْرَت بأحد الطرق املزدمحة ومتنـّْيَت أْن يكوَن زمن اإلشارة املروريّة أطول لتعرب أسرع؟

- شاهّدت بّوابة بناء تفتح بشكل أتوماتيكّي للسّيارات؟

- هل ميكنك شرح ماحيدث؟

- ما الذي يتحّكم منطقّياً يف كلٍّ من العملّيات الّسابقة؟
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جهــاز الكــرتوين رقمــي يســتخدم ذاكــرة قابلــة للربجمــة لتخزيــن األوامــر ويقــوم بتنفيــذ مهــام معيَّنــة منطقيَّــة 

املصانــع. يف  الصناعيّــة  والعمليّــات  اآلالت  يف  للتحّكــم  وذلــك  زمنيّــة   )  sequence  ( متتاليــة 

:)PLC( استِعْن بالّصور اآلتية واستنتج آلّية عمل المتحّكم المنطقّي القابل للبرمجة

اذكْر أمثلًة عثرَت عليها الستخدامات ال )PLC( في حياتنا.
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تأّمل الصور اآلتية:

- هل قرأت عن سّيارة تتحّرك يف أحد الّشوارع بدون سائق يقودها )أو طائرة بدون طيار(؟

- هل فّكرت أنَّه ميكنك إجراء نقاش ممتع مع روبوت؟

- هل حرّكت يوماً حجارك يف لعبة الّشطرنج وكانت ذراع الطّرف املقابل الكرتونّية؟

- ماذا ميكنك أن تقوَل عن هذه الّصور؟

احبْث يف الشابكة عن مناذَج أخرى للذكاء الصنعّي يف اجملاالت املختلفة.

الــذّكاء الّصنعــي: علــم يتفــرّع مــن علــوم احلاســب اآليّل ويهتــم مبحــاكاة ذكاء اإلنســان ومهاراتــه البشــريّة 

مــن خــالل إعــداد أجهــزٍة وبرامــَج حمــدَّدة ميكــُن هلــا أن تقــوم بعمليَّــات شــبيهة هلــذا الــذكاء وتلــك املهــارات
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الحظ الصور اآلتية ثّم ناقش

- ما املسابقة اليت شارك هبا الشّبان السوريّون؟
- هل مسعت عن مسابقاٍت مماثلٍة هلا يف مدرستك أو حّيك؟

هذه اآلالت اليت تعمل ضمن احللبة يف املسابقة مناذج مصّغرة آلالت أضخم وأكثر تعقيداَ 
إذا علمَت أنَّ

الّروبوت:

هو آلة قادرة على القيام باألعمال، إمَّا بإيعاز وسيطرة مباشرة من اإلنسان أو مبرمجة سلفاً بإيعاز من برنامج تحكُّم 

حاسوبّي .
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ناقْش مع أفراد مجموعتك التساؤالت اآلتية:
1( هل ميكُن للروبوت أن يكوَن أذكى من اإلنسان؟

2( هل ميكن للروبوت أن يكتسَب املشاعر واألحاسيس؟
دوِّن بكلماتك الخاّصة ما استنتجته:

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

...................................................................................
دّقْق في الصورة اآلتية وحاول أن تستنتج مكّونات بعض الّروبوتات البسيطة

تتكوَّن بعض الّروبوتات البسيطة من: ذراع ويد وجهاز إلدارة احلركة وجهاز حتكم.

أين ميكنك أن ترى الّروبوت يف حياتك اليومية؟
استعْن بالّصور اآلتية واكتب اجملاالت اليت يستخدم فيها الّروبوت
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ذكرنا سابقاَ تطبيقات الّروبوت يف جماالت متعّددة.

ثاً فيه عن تطبيقات أخرى للروبوت مرفقاَ هذا املقال بالّصور املناسبة. بالّتعاون مع أفراد جمموعتك اكتْب مقااًل علمّياً متحدِّ

تأّمل الصورة المجاورة:

هل تعلم ما أهمّية الّروبوتات في خطوط اإلنتاج؟

1( ثبات اإلنتاج.

2( ختفيض الّتكلفة.

3( العمل اآلمن يف الظّروف اخلطرة.

العْب معنا لعبَة المكّعب موجب سالب:

• ارِم املكّعب على الطّاولة:

1- إْن كان الوجه الظّاهر عليه إشارة )+( 

   دّون يف بطاقة خضراء أحد إجيابّيات استخدام الّروبوت.

2- وإن كان الوجه الظّاهر عليه إشارة )-(

   دّون يف بطاقة محراء أحد سلبّيات استخدام الّروبوت.

3- ثّبت هذه البطاقات يف قاعة احلاسوب.

نشاط إثرائي

 احبْث عن متطّلبات صنع روبوتك اخلاص

ورقة عمل

صّمْم باستخدام الورق املقّوى اهليكل اخلارجي لروبوتك اخلاص أو ارمسه يف دفرتك
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Smart phone & its Application  :األجهزة الذكّية وتطبيقاتها

شاهد الّصور اآلتية: دّون أسئلة تدور في ذهنك حولها 
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تأمل الصورتين اآلتيتين:

هل تتشابه نظّارتنا الشخصّية مع النظّارات الظّاهرة يف الّصورتني؟  -1

ما احُلكم اّلذي تطلقه على النظّارة يف كال الّصورتني؟  -2

استعْن بالّصورة اآلتية واستنتج: 

مّم تتكــــــّون نظّـــــــارات جوجــــل؟

)google Glasses(: نظّارة ميكن ارتداؤها كأيِّ نظّارة  عاديّة حتتوي بداخلها من األجزاء ما جيعلها  أشبه 

جبهاز حاسوب متنّقل )معاجل، ذاكرة، اّتصال السلكي ،....(

دون بكلماتــك الخاّصــة مــا 
اســتنتجته
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google Glasses كيف تعمل
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:)Hologram Technology(تقنية التصوير الّتجسيمي

تأّمل الّصور اآلتية:

 

1- هل أحسست أّنك أمام شيء من اخليال العلمّي؟

2- فّكرت يوماً أنه بإمكانك أن تعقد مناظرًة مع شخٍص افرتاضّي جمّسم بتقنية 3D؟

3- ماذا ميكنك أّن تقوَل عن الّصور الّسابقة؟
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مااألدوات المستخدمة في صناعة الـ Hologram؟

 

الّتصويــر الّتجســيمي)Hologram(: تصويــر ثالثــي األبعــاد يســّجل الّضــوء يف جســم ليعطــي شــكل 
هــذا اجلســم، فيطفــو كمجّســم ثالثــّي األبعــاد وتتــّم هــذه العمليّــة باســتخدام أشــّعة الليــزر

استزد من الّشابكة وتبنّي آلّية عمل 

هذه التقنّية وجماالت استخدامها.
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صّمم جمّلة الكرتونّية حتتوي استخدامات التقانات املتقدمة )Advanced Technology( يف حياتنا )تقنّية الّنانو- الّتقانة 

احليويّة – الّروبوت........ مناذج من تقاناٍت أخرى ختتارها(.

مشروع 1

مشروع 2

»يف كّل بلد مبدعون علينا أن نبحث عنهم وأن ندفعهم باجّتـاه املزيد من اإلبداع.
البعض يعتقد أّن الفكـــر املتجــّدد مرتـبـٌط بالســّن أي يغلـب وجــوده عنــد الشـّـباب وهذا غري دقيق متاماً فبعض األشخاص يدخلون 

سّن الشباب وقد حتّجرت عقوهلم باكراً والبعض اآلخر من كبار السّن يفارق احلياة وعقله ما يزال يضّج باحليويّة والتجدّد واإلبداع«

-اكتب مقالة علمّية أو أجِر لقاًء صحفّياً مع أحد المتسابقين الذين فازوا في معرض الباسل لإلبداع واالختراع مراعياً 

األسئلة اآلتية:

1- مت يُقام معرض الباسل؟

2- مت شاركَت يف معرض الباسل؟

3- ما الّصعوبات اليت واجهتك يف اخرتاعك؟

4- ما اجّلوائز اليت حصلت عليها ؟

5- ما اخلطوات اليت قمت هبا للمشاركة يف املعرض؟

6- هل بإمكان أّي شخص املشاركة يف هذا املعرض؟

7- أحد املشاريع الفائزة يف معرض الباسل لالبداع واالخرتاع كان روبوتاً هجيناً رباعي األرجل شبيهاً ببنية العنكبوت، ذا قدرة 

حركية كبرية، وله استخدامات متعددة؛ كالتقاط العينات، وتفكيك األلغام.احبث عن هذا الروبوت مبيناً أمهيته يف الوقاية من 

خملفات احلرب.

المشاريع 
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معناهاملصطلح

الوحدة األولى:برنامج الجداول اإللكترونية

Cellخلية
Colorلون

Columnأعمدة

Formulaصيغ

Fontخط

Functionsدوال

Rowsصفوف

Toolأداة
Classic Tweenالتحول البيي للحركة

frameاطار
key frameاطار مفتاحي

layerطبقة
Motion Tweenالتحول البيي ضمن مسار

shape tweenالتحول البيي للشكل

الوحدة الثّانية: الخوارزمّيات

Algorithmاخلوارزمّية
Constantثابت

Functionالّتابع

Languageلغة

Programبرنامج

The Simple Conditional Instructionالّتعليمة الّشرطّية البسيطة

Typeنوع

Valueقيمة

Variableمتحول
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أنظمة العد 

  binary numeral systemنظام العد الثنائي
Decimal System نظام العد العشري

  Octal System نظام العد الثماين
Hexa-Decimal Systemx   نظام األعداد الستة عشري

البرمجّيات الضارة

Antivirusمضاد فريوسات
Backupنسخ احتياطي
Firewallجدار احلماية
Hackerخرِتق

ُ
امل

Hacking softwareبرامج االخرتا
Malicious software )Malware(الربامج الضارة

Protectionاحلماية
Spywareبرامج التجسس

Trojan horseحصان طروادة
Virusالفريوس

Wormالدودة الربجمية
الوحدة اخلامسة: االنرتنت

 Hyper Text Transfer Protocol )HTTP
(

بروتوكول نقل النص التشعيب

Advanced Searchالبحث املتقدم

E-mailبريد الكرتوين

Exact matchالبحث باملطابقة التامة
Hyperlinkارتباط تشعيب

Searchحبث
Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي

 Uniform  Resource Locator )URL (عنوان املوقع االلكرتوين
Webpageصفحة انرتنت
Websiteموقع انرتنت

Wildecards البحث باحملارف البديلة

World Wide Webالشبكة العنكبوتية العاملية
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الوحدة الّسادسة:أنواع الملّفات
Backupنسخ احتياطي

Extentionالالحقة 
Fileملف
Folderجملد

Operating systemنظام مفتوح املصدر
Adverts software )Adware(برامج الدعاية

Application برامج تطبيقية
Backupنسخ احتياطي

Extention الالحقة
Free ware برامج جمانية

Open sourceمفتوح املصدر
 Operating systemنظام التشغيل

Payware برامج مدفوعة
Share ware software برامج جتريبية

Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي
 linuxنظام تشغيل مفتوح املصدر
ubuntulinux أحد توزيعات نظام

الوحدة الّسابعة:اللوحة األم
 )Random Access Memory(RAMذاكرة الوصول العشوائي

Caseصندوق احلاسب
central processing unit)Cpu(املعاجل

Cooling fan مراوح التربيد
Expansiou slots شقوق التوسع

Hard diskالقرص الصلب
Key bord لوحة املفاتيح
Modem كرت الشبكة

Monitor cable/HDMI/VGA كبل الشاشة
Mother boardاللوحة األم

Mouse الفأرة
North bridgeاجلسر مشايل
Sound cardبطاقة الصوت

South bridgeاجلسر جنويب
 Graghics cardأوvideo card بطاقة الشاشة
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