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األخ احلكيم وهو 
األخ األكرب حلريص 
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الوحدة األولى

ِني
َ

ا ِتق
َ
أن

عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعرقم الدرس

1األجهزة الرقمية  1
المكونات المادية والبرمجية لألجهزة الرقمية٢

1
مشروع الوحدة3

أهداف الوحدة:
بعد درا�صتك لهذه الوحدة �صوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

معرفة مفهوم االأجهزة الرقمية.. 1
التمييز بني االأجهزة الرقمية وغري الرقمية.. 	
معرفة وظائف االأجهزة الرقمية.. 	
حتديد املكونات املادية للأجهزة الرقمية.. 4
ا�صتنتاج وظائف املكونات املادية يف االأجهزة الرقمية.. 	
حتديد املكونات الربجمية للأجهزة الرقمية.. 	
مقارنة اأنظمة الت�صغيل بالربامج التطبيقية.. 	



8
أنا تقينالوحدة األوىل

الــدر�س
1

ال�سالم عليكم
ورحمة الله وبركاته

وعليكم ال�سالم ورحمة 
الله وبركاته اأهال بالأبطال

األجـهـزة الـرقـمـيـة  األجـهـزة الـرقـمـيـة  

الـتـمهـيـد

ذهب حريص مع صــديقه محمد للسوق، وبينما هما يف السوق شاهدا متجًرا كبرًيا فدخال 

فيه وسّلما على البائع.

نرغب مب�ساهدة 
اجلهاز الذكي الذي 
�سدر م�ؤخًرا ، اأين 

جنده؟

ح�سنا.. اذهبا لق�سم 
الأجهزة الرقمية من 

هذا الجتاه



الوحدة األوىل 9أنا تقين

واألجهزة  الذكية،  واألجهزة  احلاسب،  أجهزة  من  مجموعة  وشاهدا  القسم  ذلك  إىل  ذهبا 

اللوحية وغريها.  سأل حريص صديقه محمد

ماذا تعني
الأجهزة
الرقمية

ل ت�جد لدي عنها 
معل�مات كافية، لعل 

�سديقنا فاهم يعلم عنها؛ 
ما راأيك اأن ن�ساأله؟



10
أنا تقينالوحدة األوىل

ذهب حريص إىل املدرسة وشاهد صديقه محمد فسلم عليه 

عرض الدرس

بخري ولله احلمد، هل 
�سادفت �سديقنا 

فاهم؟

اأهاًل بك يا حري�ص، 
كيف حالك 

انظر، اإنه هناك 
هّيا لنذهب اإليه.



الوحدة األوىل 11أنا تقين

وعليكم ال�سالم 
ورحمة الله وبركاته.

ال�سالم عليكم ورحمة 
الله وبركاته 

أخرب حريص فاهم عما حدث يف املتجر وأنهما يرغبان بمعرفة ماذا تعين األجهزة الرقمية.

الأجهزة الرقمية هي 
اأجهزة تق�م با�ستقبال 

البيانات ومعاجلتها 
وتخزينها مثل: احلا�سب 
الآيل، والهاتف الذكي، 

وال�ساعة الذكية.



1٢
أنا تقينالوحدة األوىل

بال�سبط.. هذه بع�ص
اأن�اع البيانات

ال�س�ر، والفيدي�هات، 
والأ�س�ات، وملفات 

اأخرى..

ح�سًنا �ساأو�سح لك، 
قل يل ماذا نحفظ 

داخل اجلهاز؟

وماهي البيانات؟



الوحدة األوىل 13أنا تقين

نعم مثل: اأجهزة الألعاب 
الإلكرتونية، واحلا�سب 

املكتبي، واجلهاز 
الل�حي.

هل هناك اأمثلة 
لأجهزة رقمية اأخرى؟ 

هل ميكن من خاللها 
اإدخال، ومعاجلة، وتخزين، 

واإخراج البيانات؟

وماذا عن الغ�سالة 
والثالجة هل ُتعَد 

اأجهزة رقمية؟



14
أنا تقينالوحدة األوىل

 اإًذا هي اأجهزة 
لي�ست رقمية.

نعم، لنفكر�س�ًيا 
يف وظائف الأجهزة 

الرقمية.

 ل، لميكنها اأن تق�م 
بكل هذه املهام.

والأجهزة الرقمية 
تختلف يف وظائفها 

األي�ص كذلك؟



الوحدة األوىل 15أنا تقين

األلعاب اهلاتف الذكياحلاسب املكتبي
احلاسب املحمولاجلهاز اللوحياإللكرتونية

التواصل مع 1.كتابة النصوص
تصفح اإلنرتنتاللعباألصدقاء

إرسال بريد 
إلكرتوين مثال

    هيا نفكر سوًيا..ما الذي يمكنن�ا عمله بهذه األجهزة الرقمية؟

الوظائف املشرتكةاألجهزة

تصفح اإلنرتنتاحلاسب املكتبي - اجلهاز اللوحي مثال

   ما الوظائف اليت تشرتك األجهزة الرقمية يف تنفيذها؟

نشاط 



16
أنا تقينالوحدة األوىل

الــدر�س
المكونات المادية والبرمجية لألجهزة الرقميةالمكونات المادية والبرمجية لألجهزة الرقمية	

الـتـمـهـيـد

وجرى  محموًل،  حاسًبا  يستخدم  حريص  و  ذكًيا،  هاتًفا  يستخدم  محمد 
بينهما هذا احلوار القصري.

 ملاذا تتاأمل هاتفك 
الذكي يا�سديقي دون 

اأن ت�ستخدمه؟

 ُ ُ واأنا اأي�ًسا لدي حا�سٌبٌٌ
حمم�ل واأرغب مبعرفة 

حمت�ياته فمن �سيفيدنا ؟

اأفكر كثرًيا مبحت�ياته

 بالطبع، �سديقنا فاهم؛ 
حيث اأنه مهتم جًدا 

بالأجهزة الرقمية.. ما 
راأيك اأن ن�ساأله ؟

هّيا لنذهب 
اإليه ..



الوحدة األوىل 17أنا تقين

 وعليكم ال�سالم، 
تف�ّسال

تتك�ن الأجهزة 
الرقمية من مك�نات 

مادية ومك�نات 
برجمية

 ال�سالم عليكم يا 
فاهم، ن�د اأن ن�ساألك 

يا�سديقنا...

اأنا وحري�ص ن�ستخدم 
اأجهزة رقمية متن�عة، 
ونريد اأن نعرف ماهي 

مك�ناتها؟

عرض الدرس



18
أنا تقينالوحدة األوىل

اأنا فهمت
اأن الأ�سياء املادية 

ن�ستطيع مل�سها 
مثل ال�سا�سة ول�حة 

املفاتيح األي�ص 
كذلك؟

 مل اأفهم لقد احرتت 
اأكرث. وماذا عنك 

ياحممد؟

 املك�نات املادية
ميكنك مل�سها وهي التي 

جتعلك تت�ا�سل مع 
املك�نات الربجمية

ماهي املك�نات 
املادية والربجمية؟ 
وهل ميكننا مل�سها؟



الوحدة األوىل 19أنا تقين

 نعم.. فمن خالل
ل�حة املفاتيح ن�ستطيع الكتابة؛ 
حيث ت�سل الأحرف اإىل الربامج 

مثل معالج الن�س��ص وتظهر لنا على 
ال�سا�سة.. فل�حة املفاتيح وال�سا�سة 

ُتعَد من املك�نات املادية ومعالج 
الن�س��ص من املك�نات

الربجمية

ونظام الت�سغيل ه� الذي 
يدير هذه العمليات كلها. رائع 

ض



٢0
أنا تقينالوحدة األوىل

 لكن؛ هل ميكن اأن يعمل 
نظام ت�سغيل احلا�سب على 

الهاتف الذكي ؟

نظام الت�سغيل ه� الذي يدير 
املك�نات املادية والربجمية 
ويتحكم يف كافة العمليات.

وماه� نظام 
الت�سغيل؟



الوحدة األوىل ٢1أنا تقين

نعم. والآن هل 
ميكننا اأن نلعب لعبة 

التحدي. 

 ل ...فكل جهاز له
نظام ت�سغيل خا�ص به ل يعمل

اإل من خالله، فمثاًل :
احلا�سبات ال�سخ�سية تعمل عليها اأنظمة ال�يندوز، 

واملاك، ولينك�ص؛ بينما الأجهزة الذكية تعمل عليها 
اأنظمة ت�سغيل مثل الأندرويد، والآي اأو اإ�ص، وكل 

نظام  ت�سغيل من هذه الأنظمة له
برامج تطبيقية تعمل عليه.

نفهم باأن
املك�نات الربجمية ن�عان: 

اأنظمة الت�سغيل، والربامج 
التطبيقية  الأخرى التي

تعمل فيه.



٢٢
أنا تقينالوحدة األوىل

هيا لنلعب

هذه اللعبة



الوحدة األوىل ٢3أنا تقين

وظيفتهااملكونات املادية

إدخال النصوص واألرقاملوحة املفاتيح مثال

اجلهاز الذي يعمل فيهنظام التشغيل

سامسونج - سوينأندرويد مثال

نشاط - لعبة التحدي

  بالنظر جلهاز احلاسب املحمول أمامك، والتحاور مع زمالئك قم بتعبئ�ة اجلدول التايل:

  بالنقاش مع زمالئك حول أنظمة التشغيل لألجهزة الرقمية قم بتعبئ�ة اجلدول التايل:



٢4
أنا تقينالوحدة األوىل

األجهزة غري الرقمية يف املدرسةاألجهزة الرقمية يف املدرسة

اأواًل:  اأالحظ - اأ�صنف - اأ�صتنتج 
أالحظ : األجهزة الرقمية املوجودة يف غرفة الصف أو املدرسة واألجهزة غري الرقمية.

أصـنـف:

       أستنتج : مفهويم اخلاص لألجهزة الرقمية هو: 

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

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

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

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

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

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

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

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

مشروع الوحدة



الوحدة األوىل ٢5أنا تقين

وحدات اإلخراجوحدات اإلدخالاجلهاز الرقمي

أصنف: بمساعدة معليم بعض وحدات اإلدخال واإلخراج لألجهزة الرقمية.

املكونات املاديةاجلهاز الرقمي

ثانًيا: اأفكر - اأحدد - اأ�صنف

أفـكـر : يف املكونات المادية لألجهزة الرقمية.
أحـدد:  بعض املكونات المادية لألجهزة الرقمية.



ِني
َ

الوحدة األولى : أنا ِتق

لم يتقن اأتقن الــــــمـــهـــارة

•  معرفة مفهوم الأجهزة الرقمية. 

•  التمييز بين الأجهزة الرقمية وغير الرقمية.  

•  معرفة وظائف الأجهزة الرقمية.  

•  وظائف المكونات المادية في الأجهزة الرقمية. 

•  ا�شتنتاج وظائف المكونات المادية.  

•  تحديد المكونات البرمجية للأجهزة الرقمية. 
•  مقارنة اأنظمة الت�شغيل بالبرامج التطبيقية.  

الـــمــجـــمـــوع

% ن�شبة المهارات المتقنة

نموذج التقويم

٢6
أنا تقينالوحدة األوىل



الوحدة الثانية

عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعرقم الدرس

1الصحة والسلوك الرقمي السليم1
الخصوصية والحماية الرقمية٢

1
مشروع الوحدة3

أهداف الوحدة:
بعد درا�صتك لهذه الوحدة �صوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

تنظيم وقت ا�صتخدام االأجهزة الرقمية.. 1
اجللو�س ال�صليم عند ا�صتخدام االأجهزة الرقمية.. 	
االلتزام بال�صلوك ال�صليم عند التوا�صل مع االآخرين.. 	
احلفاظ على اخل�صو�صية عند التوا�صل مع االآخرين.. 4
الت�صرف ال�صليم عند التعر�س للتنمر االإلكرتوين.. 	

ــِسي
ْ

ف
َ
أْحــِمي ن

رم اآلخرين
َ
وأحت



٢8
أحيم نفيس وأحرتم اآلخرينالوحدة الثاني�ة

الــدر�س
الصحة والسلوك الرقمي السليمالصحة والسلوك الرقمي السليم1

الـتـمهـيـد

ذهب حريص مع أخيه األكرب سعد إىل الطبيب، سأل الطبيب حريص: ما الذي تشكو 

منه؟

 ي�ؤملني ظهري 
وكذلك رقبتي.

ل اأدري؛ لكن اأجتاوز
 ال�ساعتني ي�مًيا يف ا�ستخدام 
هذه الألعاب، ويف اإجازة نهاية 

الأ�سب�ع اأق�سي وقًتا اأكرث.

ح�سًنا، هل 
ت�ستخدم الأجهزة 

الرقمية بكرثة ؟



٢9
الوحدة الثاني�ة أحيم نفيس وأحرتم اآلخرين

ل باأ�ص عليك ، اأنت مت�سي
وقًتا ط�ياًل يف الألعاب 

الإلكرتونية مما يعر�سك خل�سارة 
وقتك و�سحتك.



30
أحيم نفيس وأحرتم اآلخرينالوحدة الثاني�ة

عندما عاد حريص إىل املزنل استقبلته أخته »نشيطة« بالسؤال ، ماذا قال لك الطبيب؟ 

عرض الدرس

ن�سحني اأن اأحافظ
على �سحتي ووقتي، واأل اأطيل من

اجلل��ص على الأجهزة الرقمية؛ رغم اأين اأحب 
الألعاب الإلكرتونية كثرًيا

مل اأفهم ماذا 
تق�سدين؟ 

اأنا اأتفهم ذلك يا اأخي الكبري؛
ولكن ماذا عن �سحتك؟ وماذا عن وقتك؟ 

وهما �سرورتان لنا يف حياتنا فقد قال 
النبي عليه ال�سالة وال�سالم: )) نعمتان 

مغب�ن فيهما كثري من النا�ص: ال�سحة 
والفراغ (( رواه البخاري.



31
الوحدة الثاني�ة أحيم نفيس وأحرتم اآلخرين

يعني اأن البع�ص ي�سّيع 
�سحته،ووقته يف غري فائدة، ورمبا 
تك�ن هناك مهام اأخرى �سرورية  

وت�سيع منه دون اأن يدرك 
اأهميتها.

وما الذي �سي�سيع علي؟ اأنا 
األعب وعند الأذان اأت�قف 

لأ�سلي، ثم اأع�د للعب.

مثل ماذا ؟

هذا رائع يا حري�ص ، اإل 
اأن هناك اأ�سياًء مهمة 

تاأثرت.



3٢
أحيم نفيس وأحرتم اآلخرينالوحدة الثاني�ة

�سحتك، وواجباتك املدر�سية، 
وجل��سك معنا؛ واإل ما �سبب ذهابك 
الآن اإىل الطبيب �س�ى معاناتك من 

م�سكلة �سحية ..؟

نعم �سحيح،  ولكني اأحب 
الألعاب الإلكرتونية والت�ا�سل 
مع الأ�سدقاء من خالل الأجهزة 

الرقمية.

ح�سًنا.. كيف اأحافظ 
على �سحتي؟

يجب اأن ت�سع الأ�سياء 
املهمة اأوًل، وحتافظ 

على وقتك و�سحتك.



33
الوحدة الثاني�ة أحيم نفيس وأحرتم اآلخرين

لقد تعلمنا يف املدر�سة الطريقة 
ال�سحية لذلك، وهي اأن  جتل�ص ب�سكل 

�سليم، وبظهر معتدل، ول تخف�ص 
رقبتك اأو ترفعها كثرًيا عند ا�ستخدامك 

لالأجهزة الرقمية.
اأعدِك باأن
اأفعل ذلك.

الجلسة السليمة
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اإن الألعاب احلركية
ككرة القدم، وال�سباحة، واجلري اأف�سل لك، 

وحتديًدا يف عمرك هذا، ول مانع من الألعاب 
الإلكرتونية؛ اإذا عرفت كيف تق�م  بتنظيم وقتك، 

ومراعاة �سحتك،  فنحن ننتظر منك الكثري 
يا اأخي، ووطنك اأي�ًسا.

وماذا تنتظرون مني؟

نعم .. كما واأنه ل يحب الألعاب 
الإلكرتونية كثرًيا  .. ولكنه يحب 

لعب كرة القدم وال�سباحة.

هل �سحيح اأن �سديقك 
اأحمد لي�ص لديه جهاز األعاب 

اإلكرتونية؟
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كم اأنا �سعيدة ب�سماع هذا 
الكالم منك 

باإذن الله تعاىل .. �ساأركز 
الآن على ما يفيدين، ويك�ن 
ا�ستخدامي للتقنية اإيجابًيا، 

كما �ساأحافظ على وقتي 
و�سحتي.

اأن تك�ن م�اطًنا
ت�ساهم يف ال�ستفادة من الأجهزة 

التقنية ببناء معل�ماتك وخرباتك 
مبا يفيدك ، ثم تخدم بذلك 

دينك ووطنك.
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نشاط - لعبة التحدي

       أستنتج : مع زماليئ اآلثار املرتتب�ة على قضاء وقت طويل يف استخدام األجهزة الرقمية:

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

٢ ..................................................................................................................................................

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

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

االقرتاحاسم الطالب

   أتن�اقش: مع زماليئ  كيفية  قضاء الوقت باألشياء املفيدة، أو األلعاب احلركية.
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الفكرة االسم

     أتن�اقش: مع زماليئ  أفكار  نستطيع من خاللها الستفادة من األجهزة الرقمية.
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الــدر�س
الخصوصية والحماية الرقميةالخصوصية والحماية الرقمية٢

الـتـمهـيـد

فجلس  إلكرتوني�ة،  لعبة  يف  آخر  شخص  مع  يتواصل  حريص  األصغر  أخاه  سعد  رأى 

جبواره ينظر بتمعن، سعد يسأل أخته نشيطة 

ل اأدري، فه� دائًما 
يت�ا�سل مع الغرباء يف 

الألعاب الإلكرتونية،
مع من يلعب 

حري�ص؟
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 انتظر سعد أخاه  حىت انتهى، ثم سأله: مع من كنت تتحدث؟

 مع �سخ�ص
ل اأعرفه، بداأت حديثي معه 

منذ ي�مني فقط عندما بداأ 
باللعب معي.

يفرت�ص منك يا حري�ص
اأن تعرف باأن الإنرتنت عبارة عن 
رحلة افرتا�سية خارجية، وهناك 

ق�اعد �سرورية لهذه الرحلة يجب 
اأن تعرفها.
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عرض الدرس

هل تذكرون رحلتنا
يف الإجازة ال�سيفية املا�سية.. 

وكم ا�ستغرقت؟

ا�ستغرقت ع�سرة اأيام
لكي نزور ثالثة مدن األي�ص 

كذلك؟

نعم ا�ستغرقت 
ع�سرة اأيام.

نعم
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نعم، اأ�سرع مما تت�قعني، 
كما واأنه يك�ن مع اأ�سخا�ص 

متعددين ومن اأماكن خمتلفة 
عرب العامل .. 

�سحيح ، فقد اأخربين 
�سديقي اأنه يلعب مع اأخيه 
وه� يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

لكن ال�سفر عرب الإنرتنت 
ي�ستغرق منك دقائق 

لتزور اأماكن خمتلفة من 
العامل.

تق�سد اأن التنقل من 
خالل الإنرتنت يك�ن 

اأ�سرع ؟
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جميل، والآن نع�د 
لرحلتنا هل تتذكرون 
اجلبال التي كنا من�سي 

فيها بحذر �سديد؟

نعم، ولكن ملاذا ت�ساأل 
هذا ال�س�ؤال؟

لأنه من ق�اعد ال�سالمة
اأن نتعامل مع الأخطار يف واقعنا بحذر 

ونتجنبها، كذلك الأخطار امل�ج�دة يف ال�سفر 
خالل الإنرتنت؛ حيث يجب علينا التعامل بحذر 

ووعي مع امل�اقع والربامج التي فيها ت�ا�سل
مع الآخرين كالألعاب الإلكرتونية، اأو برامج 

الت�ا�سل الجتماعي. 
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هل من املمكن
 اأن ت�سرح اأكرث ؟

كيف؟

ح�سًنا، �ساأخربكم الي�م 
باأهم الق�اعد حني ت�سافر عرب الإنرتنت: 

اأوىل هذه الق�اعد: األ تقدم�ا اأي معل�مات 
تف�سيلية لأي �سخ�ص ل تعرف�ه،  وفكروا دائًما

قبل اأن ت�سارك�ا اأحًدا هذه
املعل�مات.
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يجب اأن ت�ساأل�ا اأنف�سكم
من هذا ال�سخ�ص؟ هل اأعرفه يف ال�اقع ويعرفني؟

هل ه� قريب يل؟ هل من ال�سروري اأن اأ�ساركه
املعل�مات؟ هل هناك �سخ�ص كبري يف عائلتي يعلم بهذا 

الأمر؟ فمثاًل : ال�س�ر اخلا�سة برحلتنا يف الإجازة املا�سية 
لي�ست كلها منا�سبة للم�ساركة واإر�سالها لالأ�سدقاء

يف الإنرتنت األي�ص كذلك؟

رائع بداأت تفكر بالق�اعد
ب�سكل جيد.. اأي�ًسا من الق�اعد:

ل� طلب منك �سخ�ص كلمة املرور لأي
م�قع اأو برنامج ل تعطيها له، هي

خا�سة بك فقط.

نعم ف�س�ر الطبيعة من 
املمكن م�ساركتها .. اأما �س�رنا 

اخلا�سة فمن الأف�سل عدم 
م�ساركتها. 
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ومن الق�اعد اأي�ًسا ، اأن 
نلتزم بال�سل�ك ال�سليم 

ونحرتم الآخرين كما نحب اأن 
يحرتم�نا.

اأكمل يا �سعد فكالمك 
مهم جًدا ومفيد ...
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نعم - وديننا يحثنا
على ذلك -، هل هناك 
ق�اعد اأخرى لل�سفر عرب 

الإنرتنت؟

من املمكن اأن ت�سادف
�سخ�ًسا غريًبا يطلب منك اأ�سياء غريبة اأو يهددك 
الإلكرتوين.  التنمر  ي�سمى  وهذا   .. عليك  ويت�سلط 

يف هذه احلالة يجب عليك القيام بالتايل :
اأوًل: ل تخف.

ثانًيا: ل تتحدث معه.
ثالًثا: اأخرب �سخ�ًسا كبرًيا ليتحدث معه وي�ساعدك 

يف احلل.

ويف حال مل يكن 
عندي اأي �سخ�ص؟



47
الوحدة الثاني�ة أحيم نفيس وأحرتم اآلخرين

ل تتحدث معه نهائًيا ول 
تخف منه.. قم بقفل ال�سا�سة 

وانتظر �سخ�ًسا كبرًيا ياأتي.

�سكًرا لك �ساأخرب �سديقاتي 
بكافة هذه الق�اعد 

لي�ستفيدوا منها . رائع.. تعلمت 
منك الي�م ق�اعد 

مهمة.



48
أحيم نفيس وأحرتم اآلخرينالوحدة الثاني�ة

نشاط 

   أتن�اقش:  مع زماليئ املعلومات اليت يمكن مشاركتها واليت ل يمكن مشاركتها مع اآلخرين يف اإلنرتنت.

معلومات ال يمكن مشاركتهامعلومات يمكن مشاركتها

الصور اخلاصةتسجيل صويت لقراءة سورة الفاحتة

 ب -  اخلطر أ-  البيانات

انتشارها يف اإلنرتنتالصور اخلاصة

مثال

مثال

   أستنتج : مع زماليئ يف العمود  » ب « اخلطر الذي قد حيدث عند مشاركة بي�انايت مع اآلخرين.
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الترصف السليماملامرسات اخلاطئة

تنظيم الوقتقضاء وقت طويل

اأواًل:  اأناق�س - اأحلل -اأ�صتنتج  

أالحظ : أناقش مع زماليئ األشياء اخلاطئة اليت قد يمارسها من يستخدم األجهزة 
الرقمية، ومنها األلعاب اإللكرتوني�ة، ثم أستنتج لها التصرف السليم:

مشروع الوحدة

مثال
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الترصف  السليماألشياء اخلاطئة

إبالغ شخص كبري بالعائلة مبارشةالتهديد

ثانًيا:  اأناق�س- اأحلل-اأ�صتنتج 

أالحظ : أناقش مع زماليئ األشياء اخلاطئة اليت قد أتعرض لها أثن�اء استخدام األجهزة 
الرقمية ومنها األلعاب اإللكرتوني�ة، ثم أستنتج التصرف السليم:

مثال
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رم اآلخرين
َ
ــِسي وأحت

ْ
ف

َ
الوحدة الثانية : أْحــِمي ن

لم يتقن اأتقن الــــــمـــهـــارة

•  تنظيم وقت ا�شتخدام الأجهزة الرقمية. 

•  اللتزام بالجلو�ض ال�شليم عند ا�شتخدام الأجهزة الرقمية. 

•  اللتزام بال�شلوك ال�شليم عند التوا�شل مع الآخرين.

•  الحفاظ على الخ�شو�شية عند التوا�شل مع الآخرين.

•  الت�شرف ال�شليم عند التعر�ض للتنمر الإلكتروني.

الـــمــجـــمـــوع

% ن�شبة المهارات المتقنة

نموذج التقويم





الوحدة الثالثة

عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعرقم الدرس

1البيانات و أنواعها  1
1جمع البيانات ٢
1تحليل البيانات3
تمثيل البيانات4

1
مشروع الوحدة5

أهداف الوحدة:
بعد درا�صتك لهذه الوحدة �صوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

معرفة مفهوم البيانات .. 1
التمييز بني اأنواع البيانات٠ . 	
جمع البيانات بطرائق خمتلفة.  . 	
ت�صنيف البيانات من حيث االأهمية.. 4
متثيل البيانات بطرائق متنوعة.. 	

َمَهاَراِتي
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الــدر�س
 البيانات و أنواعها البيانات و أنواعها1

الـتـمهـيـد

اأخي الكبري حري�ص: 
اأراك حمتاًرا ، ماذا 

بك؟

البيانات م�ج�دة يف 
كل مكان  

ملاذا ل ت�ساأل �سديقك 
فاهم ، فه� ميتلك 

الكثري من املعرفة ؟

لأين �سمعت
 عبارة تق�ل باأن : البيانات 
م�ج�دة يف كل مكان،  ومل 

اأفهم هذه العبارة..؟

ح�سًنا �ساأفعل، �سكًرا لِك 
اأختي ن�سيطة على هذه 

الفكرة ..

اأحتاج منكم اأن تبحث�ا يل عن 
معنى هذه العبارة، و�سنتعرف 

عليها يف احل�سة القادمة
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ال�سالم عليكم و رحمة 
الله و بركاته، كيف 

حالك �سديقي فاهم؟

لدي �س�ؤال حريين 
واأحتاج الإجابة عليه ، ما 
معنى : البيانات م�ج�دة 

يف كل مكان؟

ح�سًنا؛ اأنا اأحتاج 
لذلك ، و�ساأك�ن 

�ساكًرا لك

و عليكم ال�سالم
و رحمة الله و بركاته ، اأهاًل 

بك يا حري�ص

يبدو اأنك
ل تعلم ما هي البيانات، ما 
راأيك اأن اأعطيك فكرة 

عنها؟
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عرض الدرس

ُتعرف البيانات ب�سكل عام باأنها: احلروف، اأو الكلمات، 
اأو الأرقام، اأو الرم�ز،  اأو  ال�س�ر، اأو الأ�س�ات، اأو الفيدي�؛ 
لذلك و�سلتك املعل�مة باأن البيانات م�ج�دة يف كل 

مكان، ولكن يجب اأن تعلم باأن البيانات ل يك�ن لها 
معنى اإل من خالل جمعها و ربطها مب��س�ع معني.

و كيف
يك�ن ذلك؟

اأمهلني قلياًل
لأو�سح لك معل�مة مهمة يجب 

اأن تعرفها قبل اأن تتعرف على 
كيفية ذلك، هذه املعل�مة تخت�ص 
باأق�سام البيانات، والتي تنق�سم اإىل 

ق�سمني رئي�سني.

و ماهما ؟
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ح�سًنا �ساأخربك عن 
هذين الق�سمني؛ ولكن: 

ملاذا اأنت مت�سرع دائًما..

حما�سك يعجبني، 
ح�سًنا لنبداأ .. 

الن�ع الأول: البيانات 
ال��سفية.

لأن الأمر �سيق
واأنا متحم�ص للتعلم 

و ما هي البيانات 
ال��سفية؟
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هذا الن�ع من البيانات 
غالًبا ما يتم متثيله على 
�سكل ن�س��ص ت�سف لنا 

�سيَئا معيًنا.

ل تقلق ، فالأمر ب�سيط جًدا، 
�س�ف اأوجه لك �س�ؤاًل اأريد 

منك الإجابة عليه : هل حتب 
املدر�سة؟

مل اأفهم ؟ 

نعم اأُحب املدر�سة
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اإجابتك
نعم اأُحب املدر�سة

ت�سف م�ساعرك نح� 
مدر�ستك.

اأح�سنت يا حري�ص. هذا 
�سحيح

اآهاااااا، الآن عرفت ما 
هي البيانات ال��سفية

 فهي التي ميكن متثيلها 
عن طريق عبارات ن�سية 

مثل الكلمات 

كم اأنا مت�س�ق
ملعرفة املزيد؛ حدثني 

عن  الن�ع الثاين من 
البيانات ..



60
مهارايتالوحدة الثالثة

ح�سًنا �ساأخربك عنها..
الن�ع الثاين هي البيانات 

الكمية.

البيانات الكمية هي: 
البيانات التي ميكن متثيلها 

بالأرقام

و ما هي البيانات 
الكمية ؟!

و كيف
يك�ن ذلك ؟
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اأي�ًسا الأمر ب�سيٌط جًدا؛ 
فمثاًل: كم عدد الطالب

يف ف�سلك؟
ي�جد يف ف�سلي ٢٥ 

طالًبا

اإجابتك ٢٥ تعرب عن 
البيانات الكمية.

جميل ، الآن
عرفت باأن البيانات 

الكمية تاأتي على �سكل 
اأرقام، فبالأرقام ميكن اإجراء 

العمليات احل�سابية، كما تعلمنا 
يف مادة

الريا�سيات
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اأح�سنت. هذا �سحيح.
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نشاط 

       الحظ املكان من حولك:

 كم عدد احلقائب يف فصلك؟

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

 ماذا ترى يف فصلك؟

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

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

 هل يوجد من يرتدي نظارات يف فصلك؟

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

 كم عدد من يرتدي نظارات يف فصلك؟

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

اأريد  ذلك  قبل  ولكن؛  م�سلية؟  لعبًة  نلعب  اأن  راأيك  ما 
منك الإجابة على الأ�سئلة التالية يف ورقة فارغة:

اأح�سنت اإجاباتك رائعة
حان وقت اللعب..
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من أين حصلت عليها؟البيانات الكميةالبيانات الوصفية

من ورقة إجابة زمييل حممد ٢5 حقيبةنافذة - قلم - طاولة 

إجاباتك مع زمالئك، ثم قم بتعبئ�ة اجلدول التايل من خالل وضع البي�انات يف  شارك 
مكانها املناسب:

مثال



الوحدة الثالثة 65مهارايت

الــدر�س
 جمع البيانات جمع البيانات٢

الـتـمهـيـد

�سباح اخلري  �سديقي 
حري�ص، كيف حالك ؟ 

اأرغب اأن اأ�سرتجع معك 
املعل�مات التي تعرفنا عليها 

يف الدر�ص ال�سابق، هل 
ترغب بذلك ؟ 

�سباح الن�ر يا �سديقي 
فاهم، اأنا بخري ولله 

احلمد ..

نعم ، اأرغب ب�سدة 
خ�س��ًسا واأين اأ�سبحت قادًرا 

على التمييز بني اأن�اع البيانات
و قد ا�ستمتعت باللعب مع 

زمالئي ..
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و اأنا كذلك، ا�ستمتعُت 
كثرًيا فلقد لحظنا املكان 
من ح�لنا و جمعنا العديد 

من البيانات املتن�عة..
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عرض الدرس

و كيف اأجمع البيانات 
مبجرد مقابلة 

الأ�سخا�ص؟

بكل �سرور..
ميكننا جمع البيانات من 
خالل مقابلة الأ�سخا�ص ..

اأتعلم يا �سديقي اأن 
هناك طرائق كثرية 

وخمتلفة جلمع البيانات 
غري املالحظة؟

ل مل اأكن اأعلم.. 
ًكنت اأظن اأن املالحظة: هي 

الطريقة ال�حيدة جلمع البيانات..
يبدو اأن الأمر مهم

هل من املمكن اأن نتعرف �س�ًيا 
على طرائق جمع 

البيانات؟
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�ُس�ؤال جميل...
ميكننا جمع البيانات من خالل 

ت�جيه و طرح الأ�سئلة عليهم ..
ما راأيك اأن نتعرف على طريقة 

طرح الأ�سئلة جلمع البيانات من 
خالل ُلعبة م�سلية؟

نعم...
 اأنا متحم�ٌص للعب 
و ملعرفة املزيد..

ح�سًنا لنبداأ 
اللعب .. 

كم عدد األجهزة الرقمية املوجودة يف مزنلك؟

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

عدد ثالثة أجهزة رقمية موجودة يف مزنلك؟

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

ما اجلهاز الرقيم املفضل لديك يف املزنل؟

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

       فليسأل كٌل منا زميله املجاور :
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و كيف يك�ن ذلك؟
اإن الأمر ب�سيٌط جًدا؛ 

ولكن: هل متلك جهاًزا 
رقمًيا؟

نعم هناك الكثري ..
ومنها ا�ستخدام الأجهزة 

الرقمية جلمع البيانات

�سكًرا لك يا فاهم ..
طرح الأ�سئلة جلمع البيانات طريقة 

م�س�قة و م�سلية ...
 هل هناك طريقة اأخرى جلمع 

البيانات؟
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جيد ،  ميكنك 
من خالل اأجهزتك البحث عن 

البيانات عرب الدخ�ل لالإنرتنت بفتح 
املت�سفح، و من ثم ا�ستخدام اأحد 

حمركات البحث امل�سه�رة ، كما ه� 
م�ج�د يف ال�سكل

نعم...
يف منزلنا جهاز حا�سب اآيل حمم�ل، 

و اأي�ًسا جهاًزا ل�حًيا .. ولكنني 
اأ�ستخدمهما للت�سلية و الألعاب 

الإلكرتونية فقط.

الشكل )٣-١(
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هذا �سهٌل جًدا ..
و ماذا بعد؟

فكرُة جيدة
ح�سًنا لنبداأ .. 

بعد ذلك ، ميكنك كتابة الأ�سئلة التي تريد البحث 
عن اإجابة لها يف حمرك البحث؛ ولكن يجب اأن 

تعلم اأنه لي�ص كل ما جتده من اإجابات ُيعد �سحيًحا.
ما راأيك اأن نق�م الآن  بجمع بيانات عن اأن�اع 

الأجهزة الرقمية واأنظمة الت�سغيل اخلا�سة بكل ن�ع؟
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نظام التشغيل اخلاص بهنوع اجلهاز الرقمي

ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول

قم بتعبئ�ة اجلدول التايل بالبي�انات اليت جمعتها من خالل استخدام محرك البحث:

مثال
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السبباإلجابةاالسم

ألهنا مفيدة للجسمكرة القدمحممد

نشاط 

  جتول  يف فصلك ، و اجمع البي�انات من خالل توجيه السؤال التايل على زمالئك:

ماذا تفضل أكرث، اللعب من خالل األجهزة الرقمية )مثل: ألعاب األجهزة اللوحية(، أو من خالل 

األنشطة احلركية )مثل: كرة القدم(؟ ولماذا؟

  قم بتعبئ�ة اجلدول التايل بالبي�انات اليت جمعتها:

ما راأيك اأن نبداأ يف رحلة جلمع البيانات؟ من خالل الآتي: 

مثال
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الــدر�س
 تحليل البيانات تحليل البيانات٣

ال�سالم عليكم و رحمة 
الله و بركاته 

كيف حالك �سديقي 
حممد؟

وددت اأن اأ�ساألك
عن الدر�ص ال�سابق والذي قمنا به 
بجمع الكثري من البيانات بطرائق 

خمتلفة؛ حيث تبادر اإىل ذهني 
�س�ؤال؛ ما الفائدة من جمع كل 

تلك البيانات؟

و عليكم ال�سالم
و رحمة الله و بركاته، اأنا 

بخري يا حري�ص
ولله احلمد ..

�س�ؤالك مهمٌ 
جًدا، وقد كنت اأفكر فيه ، ومل 

اأجد لُه اإجابة .. 
اأتعلم: قد ي�ستطيع فاهم اأن 

يجيبنا عليه؛ حيث اأنه ميلك 
الكثري من املعرفة يف هذا 

املجال، هّيا لنذهب
اإليه.. ..

الـتـمهـيـد
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فكرةٌ  جيدة..
لنبحث عن �سديقنا 

فاهم
ها ه� هناك،  

لنناديه
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عرض الدرس

لدينا �س�ؤال حمري
و ما ه�؟

ال�سالم عليكم و رحمة الله 
و بركاته.. �سديقنا العزيز 

فاهم، اأتينا اإليك لال�ستف�سار عن 
�س�ؤال حرينا قلياًل ..

و عليكم ال�سالم
و رحمة الله و بركاته، اأهاًل

بكما يا �سديقّي ..
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ما الفائدة من جمع 
البيانات ؟

ماذا تق�سد
بتحليلها؟

�س�ؤالك رائع ، 
ومهم اأن نعرف اإجابته ..

جمع البيانات  ي�ساعدنا على اإيجاد حٍل 
منا�سٍب مل�سكلٍة ما قد ت�اجهنا ، بعد 

حتليلها..

اأق�سد حتليل البيانات، 
وهي عبارة عن عملية التفكري يف 

م�سكلُة معينة، ثم فرز البيانات 
للح�س�ل على معل�مات ت�ساعدنا

على حل امل�سكلة، اأو اتخاذ 
قرار معني ..



78
مهارايتالوحدة الثالثة

ح�سًنا لنبداأ،
فنحن متحم�سان 

لذلك .. 

يبدو اأن حتليل 
البيانات اأمًرا �سعًبا  

ل تقلقا اأبًدا  
عملية حتليل البيانات عمليُة �سهلُة و م�سلية .. 

ما راأيكما اأن نق�م بتحليل البيانات التي جمعناها يف 
الدر�ص ال�سابق عن الأجهزة الرقمية و اأنظمة الت�سغيل، 

من اأجل معرفة : ما ه� نظام الت�سغيل الأكرث �سي�ًعا؟
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انظر يا فاهم ، هذه هي البيانات التي قمت بجمعها من 
خالل البحث عرب الإنرتنت .. 

نظام التشغيلنوع اجلهاز الرقمي

ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول

ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل مكتبي

أندرويد )Android(هاتف ذكي 

ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول

أندرويد )Android(جهاز لوحي

ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول

 ماك )Mac OS(جهاز حاسب آيل مكتبي
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كما ترى، اإنها بياناُت 
كثريُة و متن�عَة .. 

كيف لنا اأن جنري  عليها 
عملية التحليل؟

�ساأبداأ معكما خط�ة بخط�ة ..
للبدء بعملية التحليل، يجب علينا الع�دة اإىل 

ال�س�ؤال الذي نريد الإجابة عليه؛ براأيكما ، اأي من 
البيانات يف اجلدول ال�سابق �ست�ساعدنا على حل 

ال�س�ؤال: ما ه� نظام الت�سغيل الأكرث �سي�ًعا؟ 

نظام التشغيلنوع اجلهاز الرقمي
ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول
ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل مكتبي

أندرويد )Android(هاتف ذكي 
ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول

أندرويد )Android(جهاز لوحي
ويندوز )Windows(جهاز حاسب آيل حممول
 ماك )Mac OS(جهاز حاسب آيل مكتبي

هذه البيانات
�س�ف ت�ساعدنا على 

حل ال�س�ؤال
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نظام التشغيل
)Windows( ويندوز
)Windows( ويندوز
)Android( أندرويد

)Windows( ويندوز
)Android( أندرويد

)Windows( ويندوز
)Mac OS( ماك 

اأح�سنت يا حري�ص ، هذا �سحيح 
ُتعد هذه البيانات )البيانات املتعلقة باأنظمة 

الت�سغيل( هي الأكرث اأهمية من غريها.. 
تاأمال يف هذه البيانات؛ ماذا تالحظان ؟

بع�ص اأنظمة 
الت�سغيل تكررت اأكرث 

من مرة ..

هذا �سحيح 
هل ميكننا اإعادة ترتيب 
البيانات ب�سرط اأّل تتكرر 

اأنظمة الت�سغيل ؟
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و كيف
يك�ن ذلك؟

والآن، هل اأ�سبح
مبقُدورنا الإجابة على �س�ؤالنا 
ال�سابق: ما ه� نظام الت�سغيل 

الأكرث �سي�ًعا؟ 

نعم ..
بناًء على البيانات التي جمعُتها، 

واأجرينا عليها �س�ًيا عملية التحليل:
 يعد نظام الت�سغيل ويندوز ه� الأكرث 

�سي�ًعا

ميكننا ترتيبها
على النح� التايل: 

عدد األجهزة الرقميةنظام التشغيل
)Windows( 4ويندوز
)Android( ٢أندرويد

)Mac OS( 1 ماك



الوحدة الثالثة 83مهارايت

�سكرا لك يا �سديقنا  فاهم حتليل البيانات عمليُة 
ممتعُة، و م�سلية، و يف نف�ص ال�قت  ُتنمي لدينا 
مهارات التفكري؛ فهي عملية متكننا من احل�س�ل 

على اإجابات وا�سحة لأ�سئلة حمددة .. 
�سكًرا مرة اأخرى، فنحن دائًما جند لديك اإجابات 

مفيدة  لت�ساوؤلتنا ..

ل ت�سكراين يا �سديقّي، فهذا واجبي؛ واأنا اأعمل 
دوًما باأمر نبينا حممد �سلى الله عليه و�سلم الذي 

يلزمنا بتبليغ العلم وعدم اإخفائه، اإنها قاعدة 
اإ�سالمية �سامية يجب اأن نعمل جميعنا بها.

زادك الله علًما يا 
�سديقنا و نفع بك ...
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نشاط 

        ما رأيك أن نب�دأ يف رحلة مع حتليل البي�انات اليت جمعتها يف نشاط - الدرس السابق - من 

خالل سؤال زمالئك؛ إلجياد حٍل  للسؤال التايل: " ما هي طريقة اللعب األكرث شيوًعا من بني 

الطريقتني اآلتيتني: )اللعب عرب األجهزة الرقمية، أم اللعب عرب األلعاب احلركية(؟

        بعد حتليل البي�انات، شارك احلل مع زمالئك ، و ناقش أهمية عملية التحليل. 

تذكر دوًما بأن :

تت�أمل يف السؤال املطروح.	 

حتدد البي�انات املناسبة.	 

ُتعيد ترتيب البي�انات من أجل الوصول إىل احلل.	 

نصائحنصائح
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الــدر�س
 تمثيل البيانات تمثيل البيانات٤

ال�سالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته

 يا �سديقّي ..

جمع البيانات
وحتليلها ُتعد عملية 

ممتعة وم�سلية ..
هل ت�افقاين الراأى ؟

وعليكم ال�سالم ورحمة 
الله وبركاته �سديقنا 

اأحمد ..

نعم ن�افقك متاًما ..
نحن مت�س�قان ملعرفة 

املزيد عن البيانات
وطرائق حتليلها

الـتـمـهـيـد
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ما راأيكما اأن نذهب
اإىل معمل احلا�سب الآيل، 

لنبحث من خالل الإنرتنت عن 
املزيد من املعل�مات بهذا 

ال�ساأن؟

فكرُة رائعة ...
هيا بنا...
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اأنظرا يا�سديقّي ماذا وجدت 
اأود اأن اأ�ساأل �سديقنا فاهم عن 

هذا العمل.
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عرض الدرس

ماذا تق�سد بتمثيل 
البيانات؟

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته يا �سديقي 
العزيز فاهم، ُزرت الي�م مع عدد من زمالئي 

معمل احلا�سب الآيل، و اأجرى كٌل منا بحًثا عن 
البيانات و طرائق  حتليلها، ووجدُت لك عماًل 

يت�سمن جدوًل ور�س�مات، هال حدثتني عن هذا 
العمل؟

بكل �سرور يا �سديقي ...
هذا العمل عبارة عن متثيل 

للبيانات التي قمت بتحليلها 
يف الدر�ص ال�سابق ..  

يبدو اأنك مل ت�سمع بها من قبل؟
 متثيل البيانات يق�سد به، تنظيم 

البيانات وعر�سها بطريقة منا�سبة من 
خالل ا�ستخدام الن�س��ص، اأو الر�س�م 

البيانية.
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هل هذا يعني
 اأن ق�لنا : نظام الت�سغيل

ويندوز )Windows(، ه� النظام الأكرث 
�سي�ًعا من بني اأنظمة الت�سغيل؛ ُيعد 

متثياًل للبيانات؟

وكيف اأُمثل
البيانات با�ستخدام 

الر�س�م؟

نعم اأح�سنت
يا �سديقي، هذا �سحيح 

ه� ن�ع من متثيل البيانات .. 
وُيعد هذا الن�ع: متثياًل للبيانات 

با�ستخدام الن�س��ص 

قبل اأن اأُجيبك على
هذا ال�س�ؤال، يجب اأن تعرف اأن 

الر�س�م البيانية: هي عبارة عن 
ا�ستخدام ال�س�ر، اأو الرم�ز لت�سهيل 

فهم كمية كبرية وخمتلفة من البيانات 
والعالقات التي تربط بينها.
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ما راأيك اأن ننطلق 
�س�ًيا يف رحلة لتمثيل 

البيانات؟

اأنا اأتذكر هذه البيانات، 
األي�ست هي البيانات التي 

جمعتها و حللتها حلل ال�س�ؤال 
التايل: ما ه� نظام الت�سغيل 

الأكرث �سي�ًعا؟

ح�سًنا؛ اأنا اأحتاج معرفة 
ذلك، و�ساأك�ن �ساكًرا لك 
هل ترغب باأن ن�ستخدم 

البيانات التالية؟  

نعم هذا �سحيح ...
ما �ساء الله، اأنت 

متتلك ذاكرة ق�ية 
يا �سديقي فاهم 

عدد األجهزة الرقميةنظام التشغيل
)Windows( 4ويندوز
)Android( ٢أندرويد

)Mac OS( 1 ماك
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 اإذن ، لنبداأ بتح�يل
البيانات اإىل ر�س�م بيانية ..لحظ 

اأن اجلدول مك�ن من عم�دين،
وكل عم�د يحت�ي على ن�ع 

معني من البيانات .. 

رائع ...
ما هي ال�س�رة املنا�سبة التي 

ميكن اأن تعرب عن نظام الت�سغيل
)Windows( ويندوز

هذا �سحيح..
العم�د الأول يحت�ي على

بيانات ن�سية، متثل اأ�سماء اأنظمة
الت�سغيل  بينما العم�د الثاين 

يحت�ي على بيانات رقمية، متثل 
اأعداد الأجهزة التي وجدتها

�س�رة 
�سعار ويندوز امل�سه�رة
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نق�م ب��سع اأربعة �س�ر ل�سعار نظام الت�سغيل  ويندوز 
)Windows(، بدًل من الرقم "٤"  كما يف ال�سكل، هل 

ميكنك اإكمال اجلدول يا �سديقي؟

اأح�سنت
يا حري�ص، وبنف�ص الطريقة
ميكننا اأن ن�ستخدم هاتني 

ال�س�رتني: لتعرب عن نظامي 
)Mac OS( الت�سغيل ماك

  )Android( اأكمل، يبدو اأن  و اأندرويد
الأمر �سيٌق 

عدد األجهزة الرقميةنظام التشغيل

)Windows( ويندوز      

)Android( ٢أندرويد

)Mac OS( 1 ماك
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والآن، وبعد اأن ا�ستبدلنا الأرقام بال�س�ر، نق�م 
بقلب اجلدول مع عقارب ال�ساعة، كما يف ال�سكل 

التايل:

هذا �سهُل جًدا !

عدد األجهزة الرقمية

 

 

ويندوز نظام التشغيل
)Windows(

أندرويد 
)Android(

ماك 
)Mac OS(

عدد األجهزة الرقميةنظام التشغيل

)Windows( ويندوز      

)Android( أندرويد  

)Mac OS( ماك 
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كما تالحظ، لقد
 اأ�سبح لدينا ر�سم بياين 

ي��سح عدد الأجهزة واأنظمة 
ت�سغيلها ...

جميلٌ جًدا ..
�سكًرا لك يا �سديقي 

العزيز فاهم ..
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نشاط 

   يف طريق العودة من املدرسة إىل املزنل ، حدث حتدي بني حريص و أخته " نشيطة ":

اأتعلمني يا ن�سيطة، 
اأحلظ باأن اأكرث ال�سيارات 

ل�نها اأ�س�د؟

ما راأيِك اأن نق�م 
مبالحظة وجمع ال�سيارات 
ال�س�داء و البي�ساء حتى 

ن�سل اإىل املنزل؟

اأخي حري�ص، اأنا
 اأحرتمك جًدا ،؛ لكني

ل اأوافقك الراأى .. لأين اأظن
اأن ال�سيارات البي�ساء

اأكرث انت�ساًرا 

ح�سًنا ..
فكرٌةٌ جميلة لنبداأ ..
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والآن، هذه هي البيانات التي جمعناها �س�ًيا ..
ُخذي هذا اجلدول، وق�مي بتح�يله اإىل ر�س�م 

بيانية 

ما ه� الر�سم
البياين؟ اأنا ل اأعرفه! 

عدد السيارات لون السيارة

4أسود

7أبيض 

نشيطة حتتاج املساعدة يف حتويل اجلدول السابق إىل رسم بي�اين 

لنتعرف على الراحب يف التحدي، هيا بن�ا نساعدها.
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أجمع - أحلل - أمثل

 أجمع : البي�انات من خالل اتب�اع اخلطوات التالية:

النتقال إىل موقع "CODE.ORG" و اختي�ار تبويب املشاريع كما يف الشكل:	 

النقر على زر    ليتحول إىل  	 

ستشاهد أمامك األلعاب اإللكرتوني�ة مصنفة إىل ِفئات، قم بتعبئ�ة اجلدول التايل 	 
بكتابة اسم التصنيف و عدد األلعاب يف كل تصنيف كما يف املثال التايل:

مشروع الوحدة

اأن ننطلق �س�ًيا يف رحلة  راأيكم  ال�حدة، ما  يف ختام هذه 
بحثية ، ل�ستك�ساف الألعاب الإلكرتونية و ت�سنيفاتها مثل: 
)التعليمية ، الرتفيهية...( وذلك  حلل ال�س�ؤال الآتي :'' ما ه� 

الت�سنيف الذي يحت�ي على اأكرب عدد من الألعاب؟ '' 

مثال

عدد األلعاب يف التصنيف  تصنيف األلعاب

)Drawing(  ٢الرسم

املشاريعتسجيل الدخول Course CatalogAbout Create
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أحلل البي�انات اليت جمعتها، و أستنتج احلل .

أمثل البي�انات باستخدام الرسم البي�اين؟
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الوحدة الثالثة : مـهـاراتي

لم يتقن اأتقن الــــــمـــهـــارة

•  معرفة مفهوم البيانات. 

•  التمييز بين اأنواع البيانات.  

•  جمع البيانات بطرائق مختلفة.  

•  ت�شنيف البيانات من حيث الأهمية.

•  تمثيل البيانات بطرائق متنوعة.

الـــمــجـــمـــوع

% ن�شبة المهارات المتقنة

نموذج التقويم





الوحدة الرابعة

عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعرقم الدرس

1مقدمة في البرمجة المرئية 1
1مشروع التحكم بالطائرات٢
1 مشروع الطيران بالهليكوبتر3
1مشروع التنقل في الفضاء4

أهداف الوحدة:
بعد درا�صتك لهذه الوحدة �صوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

معرفة اأهمية الربجمة.. 1
تعريف الربجمة املرئية.. 	
معرفة طرائق اإظهار واإخفاء العنا�صر. . 	
معرفة طرائق التحكم يف العنا�صر من خلل االأزرار.. 4

أبرمج لعبتي 
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الــدر�س
مقدمة في البرمجة المرئية مقدمة في البرمجة المرئية 1

�سديقي فاهم: اأنت تعلم
مدى حبي لالألعاب الإلكرتونية، 

وتراودين دوًما فكرة ت�سميم لعبة 
خا�سة بي؛ اإل اأين ل اأعرف كيف 

اأق�م بت�سميمها فهل باإمكانك 
م�ساعدتي بذلك؟

رائع !
لقد �سمعت باأنها حتتاج 
اإىل تعلم الربجمة، فهل 

هذا �سحيح؟ 

الأمر ب�سيط جًدا،
و�ساأ�ساعدك حتى تتمكن 

من ت�سميم لعبتك؛ اأتعلم اأن 
هناك الكثري من الربجميات التي 

ُتتيح لك ت�سميم ُلعبتك التي 
ترغب بها.

نعم �سحيح، اأعلم 
باأنك ترغب باأخذ فكرة 

مب�سطة  عن الربجمة، 
فهيا نبداأ …. 

الـتـمـهـيـد
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لقد تعلمنا  اأن احلا�سب الآيل عبارة عن: 
هنا  ومن  معينة،  مهام  لأداء  برجمتها  يتم  اإلكرتونية  اآلة 
ندرك اأهمية الربجمة واأن احلا�سب الآيل بدون الربجمة ل 

ميكن ال�ستفادة منه.
والتعليمات  الأوامر  اإعطاء  باأنها:  الربجمة  ُتعرف  كما 
وي�سمى  معينة،  مهام  لأداء  وذلك  يفهمها  بلغة  للحا�سب 

ال�سخ�ص الذي يق�م بكتابة الأوامر الربجمية باملربمج.

اأتعلم: اأ�سعر باأن 
الربجمة �سعبة ولن 

اأ�ستطيع تعلمها 
ب�سه�لة …!

اأبًدا، ول داعي للقلق من 
هذا الأمر فالربجمة �سهلة 

جًدا، وي�ستطيع اأي �سخ�ص 
تعلمها وخا�سة مع ت�فر اأوامر 

برجمية على �سكل لبنات 
ور�س�مات.

عرض الدرس
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وماهي الأوامر 
الربجمية؟

 هل علّي اأن 
األتزم بحفظ 

الأوامر الربجمية 
وكتابتها؟ 

�س�ؤال جيد، الأوامر الربجمية هي اأوامر تعطى 
للحا�سب لكي يق�م بتنفيذ مهمة معينة، فمثاًلأ 

عند اختيار الأمر: "حترك 10 خط�ات"، �س�ف 
يتحرك الكائن الذي تريد حتريكه 10 خط�ات. 

وهناك الكثري من الأوامر الربجمية التي ميكن 
ا�ستخدامها يف الربجمة بكل ي�سر و�سه�لة.

ل حتتاج حلفظها اأو كتابتها وخا�سة مع ت�فر 
الربجمة املرئية؛ والتي تعّرف باأنها: لغات 

برجمة ت�ستخدم ر�س�مات ون�س��ًسا يف كتابة 
الأوامر الربجمية، ويتم اإ�سافتها والتحكم 

بها عن طريق �سحبها و اإفالتها يف املكان 
املخ�س�ص.
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رائع جدًا، هل 
ميكنك اإعطائي 

اأمثلة  على الربجمة 
املرئية؟

انا مت�س�ق لذلك !

ي�جد الكثري من امل�اقع مثل: متاهة 
بل�كلي، و �سكرات�ص؛ كما اأن معلمي 

�س�قنا يف حديثه الي�م عن م�قع 
رائع وفرته مدر�ستنا لنتعلم الربجمة 
املرئية، لعلي اأ�ساأله عن تفا�سيله 

يف الدر�ص القادم...
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الوحدة الرابعة : أبرمج لعبتي

لم يتقن اأتقن الــــــمـــهـــارة

•  التعرف على اأهمية البرمجة. 

•  التعرف على البرمجة المرئية.  

•  اإخفاء الفقاعات عند النقر عليها.  

•  القدرة على تحريك الفقاعات لأعلى.

•  التحكم بدوران الطائرة با�شتخدام بالأزرار.

•  التحكم بهبوط المروحية على المهبط با�شتخدام الأزرار.

•  القدرة على تحريك ال�شاروخ في الف�شاء.

الـــمــجـــمـــوع

% ن�شبة المهارات المتقنة

نموذج التقويم
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نموذج التقييم النهائي

ن�شبة اإتقان الطالب عنوان الوحدة

% اأنا تقني

% اأحمي نف�شي واأحترم الآخرين

% مهاراتي

% اأبرمج لعبتي

% النتيجة النهائية )المجموع / ٤ (

الو�شف ان الطالب م�شتويات الأداء

اأنجز ٩٥% فاأكثر من معايير المادة بن�شبة اإتقان ١٠٠% متفوق

اأنجز من ٨٥% اإلى ٩٥% من معايير المادة بن�شبة اإتقان ٩٠% اإلى اأقل من ١٠٠% متقدم

اأنجز من ٧٥% اإلى ٨٥% من معايير المادة بن�شبة اإتقان ٨٠% اإلى اأقل من ٩٠% متمكن

اأنجز اأقل من ٧٥% من معايير المادة بن�شبة اإتقان اأقل من ٧٥% مجتاز

تصنيف مستويات األداء




