
لل�سف ال�ساد�س االبتدائي

الف�سل الدرا�سي االأول

تــدريـــ�س الـــتــعلـيــــم  وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــكــت ال ــذا  هـ

طبعة تجريبية 1441هـ

قام بالتاأليف والمراجعة
فريق من المتخ�س�سين

املهارات الرقمية



FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

   

   �شركة تطوير للخدمات التعليمية، 1440هـ ح

رقـم الإيـداع : 1440/11649
ردمـك : 978-603-8237-34-2

فهر�سة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة اأثنـاء النـ�سـر
�سركة تطوير للخدمات التعليمية

املهارات الرقمية - الإ�شدار الثاين. / �شركة تطوير للخدمات التعليمية.
الريا�ض ، 1440هـ.

154 �ض ؛ 21  × 25.5 �شم
ردمـك :978-603-8237-34-2  

1- احلوا�شيب - طرق التدري�ض - ال�شعودية 2- التعليم البتدائي - مناهج - ال�شعودية 
اأ.العنوان

ديوي 004.0712                                                   1440/11649   







فهرس المحتويات

رقم الصفحةالوحدة

7الوحدة األوىل: أبرمج لعبيت

8مشروع السيارة ذاتي�ة القيادة

16مشروع الثعبان اجلائع

23مشروع فرقعة البالون

30مشروع األسرع واألبطأ

37مشروع املحاكاة السريعة

43مشروع اإلحبار

48املشروع اخلتايم

51الوحدة الثاني�ة: تطبيقات احلوسبة المادية 

52مقدمة يف المايكروبت

74مشروع درجة احلرارة

95مشروع حتديد االجتاهات

112مشروع العمليات احلسابي�ة

125مشروع الوحدة

129الوحدة الثالثة: أحيم معلومايت

130االعتداء املعلومايت

1احلماية والوقاية 40

151مشروع الوحدة



الشخصيات الرئيسة في المنهج

الصديق اجلديد 
لزمالئه يف املدرسة

صديق فاهم
وحريص

األخ احلكيم وهو 
األخ األكرب حلريص 

ونشيطة

مهتم بالتقني�ة 
يسأل ويتعلم

أخت حريص 
الذكية واملتطلعة

حريصفاهم

نشيطة

سعد

محمد

ماهر



الوحدة األوىل 7أبرمج لعبيت

الوحدة األولى
ْعَبِتي

ُ
أَبرِمج ل

رقم 
عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعالدرس

1مشروع السيارة ذاتية القيادة1
1مشروع الثعبان الجائع٢
1مشروع فرقعة البالون٣
1مشروع األسرع واألبطأ٤
1مشروع المحاكاة السريعة٥
1مشروع اإلبحار٦
1مشروع الوحدة٧

أهداف الوحدة:
بعد درا�ستك لهذه الوحدة �سوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

 اإ�سافة العنا�سر اإىل امل�سروع.. 1
 ا�ستخدام طرائق خمتلفة للتحكم بحركة العنا�سر.. 2
 توظيف االأحداث ال�سرطية للقيام مبهام معينة.. 3
 معرفة مفهوم املتغريات.. 4
 ا�ستخدام املتغريات لتخزين القيم بها.. 	
 اإ�سافة القيم للمتغريات ومالحظة النتائج.. 6
 ا�ستخدام لبنة )املوؤقت( حل�ساب الزمن.. 7
 ا�ستخدام لبنة )تنبيه( الإظهار ر�سالة للم�ستخدم.. 8
 ت�سميم اللعبة اخلا�سة بك.. 9



8
أبرمج لعبيتالوحدة األوىل

ما بالك م�شغول 
البال وتفكر كثرًيا ؟!

كنت اأبحث
يف الإنرتنت و �شاهدت ُلعبة 
ل�ِشباق ال�شيارات، و تبادرت 
لذهني فكرة؛ كيف اأبرمج 

ال�شيارة للتحرك
يف امل�شمار؟

الــدر�س
السيارة ذاتية القيادةالسيارة ذاتية القيادة1

الـتـمهـيـد

حريص يفكر ..

؟؟!



الوحدة األوىل 9أبرمج لعبيت

فكرة جيدة، اأتريد
اأن نبحث مًعا عن طريقة

برجمة هذه اللعبة؟
اأجل، لنبداأ
البحث ...
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 ما هذا؟ 

حري�ص انظر
ماذا وجدت يف موقع 

املهارات الرقمية الذي 
تعلمنا منه �شابًقا

لعبة ل�شيارة ت�شري 
ذاتًيا على امل�شمار

رائع! كم اأنا متحم�ص 
ملعرفة كيفية برجمة 

هذه اللعبة

عرض الدرس



الوحدة األوىل 11أبرمج لعبيت

لنتعلم كيف
يتم ذلك

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع حريص و فاهم كيفية برمجة السيارة ذاتي�ة القيادة 
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أبرمج لعبيتالوحدة األوىل

نشاط 

من خالل ما تعلمتُه ِاستنتج نوع احلدث يف الكود الربميج التايل:

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

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

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

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

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

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

توقع ماذا سيحدث عند استخدام هذا احلدث:

������ ���

��כ

��� Hit!
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������� ���

��כ

������ ���

��כ

��� Hit!������ ���

��כ

��� Hit!

������ ���

��כ

��� Hit! ������ ���

��כ

��� Hit!

ارسم مساًرا لسيارة تسري ذاتًي�ا بن�اًء على األكواد الربمجية التالية:
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برمج سيارة سباق تسري وتصل إىل العلم األبيض - كما تعلمنا سابًقا- حنتاج إىل كتابة 
أكواد برمجية للوصول إىل العلم األبيض. ستفيدك األرقام املوضحة يف اجلدول؛ واليت 

تدل على اجتاه السيارة؛ لتضع الرقم يف الصورة الثاني�ة حسبما تراُه مناسًبا.

������� ��������� ������ Hit!������ ������ Hit!

������ ������ Hit! ������ ������ Hit!
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احلدثالرقم

�כ١�

٢������������

�כ٣�

�כ٤�

�כ٥�
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الــدر�س
مشروع الثعبان الجائعمشروع الثعبان الجائع2

الـتـمهـيـد

محمد يلتقي  حريص و يسأله

�شديقي حري�ص: 
اأحتاج م�شاعدتك

طلب
معلم العلوم من اأخي 

الأ�شغر تقدمي م�شروع 
عن الزواحف

تف�شل يا حممد
كيف ميكنني 

م�شاعدتك؟

هل حدد املعلم 
لأخيك اأي نوع من 

الزواحف؟



الوحدة األوىل 17أبرمج لعبيت

ل، مل يحدد
اأتعلم:  لدي فكرة 

ميكن اأن تفيد اأخاك 
يف م�شروعه
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جميل

وماذا بعد

ما راأيك يف اختيار 
الثعبان كاأحد 

الزواحف؟

فكرتي هي ت�شميم 
لعبة يتحرك فيها 

الثعبان با�شتخدام 
الأ�شهم على ال�شا�شة 

لياأكل البي�ص

عرض الدرس



الوحدة األوىل 19أبرمج لعبيت

وكلما اأكل
الثعبان البي�شة تظهر 
بي�شة اأخرى، واإذا اأكل 
البي�شة الفا�شدة فاإن 

الثعبان �شوف
يختفي

تعال معي
لنفتح موقع املهارات 
الرقمية الذي نتعلم 

منه، و �شوف اأُطلعك 
على لعبة الثعبان 

اجلائع

رائع ...وكيف
ميكننا تنفيذها؟
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نشاط 

من خالل ما تعلمتُه: ِاستنتج األحداث الثالثة اليت يتعامل معها الثعبان؟ وماذا يرتتب 
عليها؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع حريص و محمد كيفية برمجة لعبة الثعبان اجلائع
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..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���

�����

��� Hit!

ِاشرح اجلملة الشرطية يف الكود الربميج التايل:
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م�سروع الكائنات البحرية

يف هذا املشروع: تتحرك سمكة القرش وعندما تأكل السمكة الصفراء، فإنها ستختفي 
وتظهر  يف موقع عشوايئ. من خالل ما تعلمته يف هذا الدرس: تعاون مع زميلك الذي 

جبوارك و صحح الكود الربميج التايل:

������ ���

����� ����

��� Hit!

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

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

..........................................................................................................................................
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الــدر�س
مشروع فرقعة البالونمشروع فرقعة البالون3 

الـتـمهـيـد
محمد يلتقي  حريص و فاهم

هل اطلعتم
على امل�شروع اجلديد

يف موقع املهارات
الرقمية؟

 لقد عّلمت اأخي
الأ�شغر طريقة اإن�شاء لعبة 
الثعبان اجلائع، واطلعت 

على امل�شروع اجلديد وا�شمه: 
"فرقعة البالونات"

ل مل اأطلع
عليه

اأراك متحم�ًشا
يا حممد فما الذي 

لديك لتعلمنا
اإياه؟

جميل، اأعطنا
بع�ص املعلومات عن 

امل�شروع اجلديد
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عرض الدرس

ح�شًنا يا اأ�شدقائي،،
توجد يف هذه اللعبة جمموعة 
من البالونات  تطري يف ال�شماء؛ 

�شنقوم بفرقعة هذه البالونات 
بالنقر عليها

نعم �شحيح،
ولكن يوجد فيها اأفكار

جديدة؛ فعندما تفرقع 
البالونات �شتح�شل

على درجة

اأعتقد اأّنها
ت�شبه فكرة م�شروع 

الثعبان اجلائع، فكلما اأكل 
الثعبان البي�شة

اختفت

رمبا �شن�شتخدم 
املتغريات جلمع نتيجة 

فرقعة البالونات



الوحدة األوىل 25أبرمج لعبيت

�شحيح
�شديقي فاهم

املتغريات هي عبارة عن اأماكن يتم حجزها يف ذاكرة 
احلا�شب لتخزين قيم معينة، وميكن اإجراء العمليات 

احل�شابية عليها كاجلمع والطرح وال�شرب والق�شمة وغريها، 
وميكن ال�شتفادة منها حل�شاب عدد فرقعات البالونات، فكلما 

مت فرقعة البالون �شتزداد قيمة املتغري

اأخرباين
ما هي املتغريات؟



26
أبرمج لعبيتالوحدة األوىل

اأ�شعر برغبة لتعلم هذا 
امل�شروع. ما راأيكم اأن نذهب 

اإىل موقع املهارات الرقمية 
ونتعلم منه �شوًيا.

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع محمد وحريص و فاهم كيفية برمجة لعبة فرقعة البالونات
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نشاط 

حصالة  حلساب  املتغريات  من  االستفادة  يمكن  كيف  اشرح  تعلمتُه:  ما  خالل  من 
النقود؟

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

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

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

مشروع القرد اجلائع: 
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ما  خالل  من  واليسار.  لليمني  بالتحرك  الهند  جوز  أكل  القرد  حياول   : املشروع  هذا  يف 
تعلمته يف هذا الدرس: اشرح عمل الكود الربميج التايل:

������� ���

��כ

������ ���

����� ���



	 Hit!

����������� ���������	3

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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توقع  ماذا سيحدث بعد ميض خمس ثوان من بداية اللعبة؟ 

���

������

����� / ������ 5

����� ��
��

	���

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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الــدر�س
مشروع األسرع واألبطأمشروع األسرع واألبطأ4

الـتـمهـيـد

بينما حريص يف غرفته ..  دخلت عليه نشيطة...ودار بينهما احلوار التايل:

 ال�شالم
عليكم ورحمة الله 

وبركاته

ما الذي
تفعله الآن على 
حا�شبك الآيل ؟!

 وعليكم
ال�شالم ورحمة الله 

وبركاته ،،، اأهاًل بك 
اأختي ن�شيطة

اأ�شتعد لدر�ص
غٍد يف وحدة
اأُبرمج لعبتي

������� �������

������� �������
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ما�شاء الله،
زادك الله حر�ًشا 
واهتماًما يا حري�ص

كم هي
جذابة هذه الوحدة 

اأرجوك اأخربين
عنها

�شكًرا لك
ن�شيطة

ح�شًنا،
 �شاأخربك

������� �������

������� �������
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عرض الدرس

نحن نتعلم
الكثري من املهارات 
الربجمية يف وحدة

اأُبرمج لعبتي

وهذا اأحد
الدرو�ص التي نتعلم 

من خاللها كيف نتحكم 
بالعنا�شر كال�شيارة مثاًل؛ 
حيث نتحكم ب�شرعتها 

اأوببطئها

جميل

تعني اأن
باإمكاين عمل لعبة 

كامل�شابقة بني �شيارتني،
و التحكم يف

�شرعتهما

������� �������

������� �������
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نعم، ميكن
عمل ذلك بكل �شهولة.  والآن 

ماراأيك اأن نبداأ بالتعلم من خالل 
موقع املهارات الرقمية، ثم ن�شمم 

لعبة امل�شابقة بني
ال�شيارتني!

 هيا بنا…

������� �������

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع حريص و نشيطة كيفية برمجة لعبة األسرع واألبطأ 
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نشاط 

اللبن�ات  بني  الفرق  ناقش  جبوارك:  الذي  زميلك  مع  بالتعاون  و  تعلمتُه  ما  خالل  من 
التالية ثم اكتب ما توصلتم إليه:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����������2

������ �������2
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مشروع سباق السيارات

�����

��� ����� ���

������ �������2

������ �������6

����

السيارة احلمراء؛  السيارة الصفراء، واختارت نشيطة  يف هذا املشروع: اختار حريص 
وبالرجوع للكود الربميج التايل: وضح رأيك بالسيارتني من حيث:  أيهما ستكون أسرع، 

سيارة حريص )الصفراء( أم سيارة نشيطة )احلمراء(؟

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

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

..........................................................................................................................................
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من  تقلل  الصفراء  سيارته  جيعل  برميج  كود  بكتابة  تقوم  أن  نشيطة  حريص  حتدى  
سرعتها تدريجًيا، فقامت بكتابة الكود التايل:

ليعمل  الكود  تصحيح  على  نشيطة  ساعد  صحيًحا،  يكن  لم  وإذا  صحيح؟  الكود  هل 
بطريقة سليمة.

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

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

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

..........................................................................................................................................
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الــدر�س
مشروع المحاكاة السريعةمشروع المحاكاة السريعة	

الـتـمهـيـد
محمد يلتقي  حريص و فاهم

لقد
ا�شتمتعت كثرًيا 

بدر�ص الأ�شرع
والأبطاأ

واأنا كذلك، ومعي
اأختي ن�شيطة تعلمنا �شوًيا 

من خالل موقع املهارات 
الرقمية

 اإذن: ما راأيكم
اأن نتحكم اأكرث يف 
خ�شائ�ص العنا�شر

وكيف �شننفذ 
ذلك يا فاهم؟
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عرض الدرس

هل �شبق و�شاهدمت �شباًقا لل�شيارات؛ 
وكيف اأن ال�شيارات تقلل من �شرعتها عند 

النعطاف كي ل ت�شطدم باحلواجز التي 
متنعها من اخلروج عن امل�شمار

نعم

هل ميكننا
التحكم يف حركة

ال�شيارة با�شتخدام لوحة 
املفاتيح؟!

 فعاًل اإنها فكرة 
جيدة، هل ميكننا 

ذلك؟!
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 نعم ميكننا ذلك
بكل �شهولة من خالل الدخول 
على موقع املهارات الرقمية؛ 
لنتعلم عن م�شروع املحاكاة 

ال�شريعة

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع فاهم و حريص و محمد كيفية برمجة لعبة املحاكاة السريعة 
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نشاط 

من خالل ما تعلمتُه و بالتعاون مع زميلك الذي جبوارك:توقع ماذا سيحصل عند تنفيذ 
الكودين التاليني:

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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هو  كما  أفقي  بشكل  حنركها  أن  نود  درجة،   90 بزاوية  عمودي  بشكل  الطائرة  تتحرك 
الطائرة  لتتحرك  الربميج  الكود  على  عملها  الالزم  التغريات  هي  ما  بالسهم،  موضح 

بشكل أفقي.

مشروع التحليق بالطائرة: 
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من خالل ال�سورة التالية: استنتج األحداث املتوقع القيام بها؛ ليتجاوز قائد الطائرة 
الطائر الذي أمامه.

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
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الــدر�س
مشروع اإلبحارمشروع اإلبحار6

الـتـمهـيـد
حريص شارد الذهن يفكر … فاهم ومحمد يراقبانه من بعيد ويتقدمان إليه

 مباذا تفكر؟

ل باأ�ص �شوف 
اأخربكم بذلك

يدور ت�شاوؤٌل يف
بايل منذ الأم�ص .. كيف 

تتحرك ال�شفن يف البحر، 
وكيف تعرف وجهتها؟

!
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عرض الدرس

 تتحرك ال�شفن بناء على 
اإحداثيات خط الطول والعر�ص 
من خالل اأجهزة تتعرف عليها

 وهل تعرف 
كل الأماكن؟؟

اأمل ت�شاهد
تطبيق خرائط قوقل، وكيفية 

حتديده للمواقع بدقة تامة من 
خالل معرفة خط الطول

والعر�ص
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بلى، كنا
ن�شتخدمه كثرًيا يف ال�شفر، 

وكان يعطينا املوقع
بدقة تامة

ما راأيكم اأن ننطلق ملوقع املهارات 
الرقمية؛ لنتعلم م�شروع الإبحار، 

والذي يركز يف حركة القارب على 
اإحداثيات "�ص و �ص"، وكيفية  تاأثري 

حركة املوج على القارب

بمساعدة معلمك انتقل إىل موقع املهارات الرقمية
) http://digitalskills.tetco.sa (

لتتعلم مع حريص و محمد و فاهم كيفية برمجة لعبة اإلحبار
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نشاط 

من خالل ما تعلمتُه استنتج ما الذي جيب أن حيدث عند اصطدام القارب بالصخور 
واملوج؟

بالتعاون  مع زميلك الذي جبوارك، ناقش ما يلي: 
  أ   -     أين يمكن أن حنتاج إىل معرفة إحداثي�ات" س و ص" يف حياتن�ا اليومية؟

ب -     اذكر ثالثة أماكن نستخدم فيها خطوط الطول والعرض.

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

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

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

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

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

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

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

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

اشرح مهمة الكود الربميج التايل:

من وجهة نظرك:
مالذي يمكنك أن تضيفه على مشروع اإلحبار جلعله أكرث إثارة وحماسة؟

������ ������ Hit!
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نشاط جماعي: بالتعاون مع أعضاء املجموعة، صمموا لعبتكم اخلاصة بكم وفق النموذج 
التايل:

أسامء أعضاء املجموعة

اسم املرشوع

اهلدف من املرشوع

وصف املرشوع

األحداث التي ينبغي 
توفرها يف املرشوع

حتريك العنارص باستخدام أحد الطرائق التي تعلمتها يف الدروس . 1
السابقة مثل: لوحة املفاتيح أو أزرار األسهم )يمني، يسار، األعىل، 

األسفل(.
األحداث الرشطية.. 2
 استخدام حدث املوضع العشوائي.. 3
 استخدام حدث اإلخفاء.. 4
 استخدام املتغريات حلساب القيم.. 5
 استخدام حدث الرسعة لتحريك العنارص وفق رسعة معينة.. 6
 استخدام حدثي االجتاه والزاوية لتحديد وجهة العنارص.. 7
 استخدام حدث املوضع )س ، ص( للتحكم يف موقع العنرص أو . 8

حركته.
 استخدام حدث ظهور رسالة تنبيه عند انتهاء الوقت.. 9

الــدر�س
المشروع الختاميالمشروع الختامي7
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استخدم منصة أبدع:

هي منصة يمكنك من خاللها تصميم اللعبة اخلاصة بك من خالل إحدى الطريقتني:

إنشاء التطبيق  يف آخر أي مرحلة من مراحل أي مشروع.	  الطريقة األوىل:  استخدام  
الطريقة الثاني�ة:  اختي�ار "أبدع" من "الربمجة بالقوالب" كما يف الشكل التايل:	 

الربمجة بالقوالب

الوحدة األولى
الحركات

مدخالت بسيطة

الوحدة الثانية
تجديد المعلومات )الوحدة األولى(

األنواع المختلفة من المدخالت
األزرار والتعليمات

الوحدة الثالثة
تجديد المعلومات )الوحدتان األولى والثانية(

التسلسل والرسوم المتحركة
أحداث شرطية )أختياري(

الوحدة الرابعة
تجديد المعلومات )من الوحدة ١ إلى الوحدة ٣(

مقدمة للمتغيرات
التكرار والحلقات

الوحدة الخامسة
وحدة إنعاش الذاكرة )الوحدات ١-٤(

الوحدة A5  - السرعة وإتجاه اإلحداثيات
الوحدة B5  - األعداد العشوائية وعمليات المحاكاه

الوحدة السادسة
مراجعة )الوحدات من ١ إلى 5(

ً
الوحدة A6 - المتغيرات األكثر تعقيدا

الوحدة B6 - خصائص العناصر

م
َّ
تعل

البرمجة الحرة
انطلق في مسار اإلبداع باستخدام كافة األدوات المتاحة لك في مكان واحد.

١

أبِدع2

قاموس المصطلحات

ثم اختي�ار "اصنع تطبيقك اخلاص" كما يف الشكل التايل:	 

اصنع تطبيقك الخاص
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الوحدة األوىل: أبرمج لعبيت

لم يتقنأتقناملهارة

إضافة العناصر على املشروع

استخدام  طرائق مختلفة للتحكم حبركة العناصر

توظيف األحداث الشرطية للقيام بمهام معين�ة

معرفة مفهوم املتغريات

استخدام املتغريات لتخزين القيم بها

إضافة القيم للمتغريات ومالحظة النت�اجئ

استخدام لبن�ة )املؤقت( حلساب الزمن

استخدام لبن�ة )تنبي�ه( إلظهار رسالة للمستخدم

برمجة لعبة جديدة

املجموع

%نسبة املهارات املتقنة

نموذج التقويم 
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الوحدة الثانية
تطبيقات الحوسبة المادية

رقم 
عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعالدرس

1مقدمة في المايكروبت1
1مشروع درجة الحرارة2
1مشروع تحديد االتجاهات3
مشروع العمليات الحسابية4

1
مشروع الوحدة5

أهداف الوحدة:
بعد درا�ستك لهذه الوحدة �سوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

1 ..Micro Controller معرفة مفهوم املتحكمات الدقيقة
2 ..Micro Controller معرفة اأنواع املتحكمات الدقيقة 
 معرفة املايكروبت واأجزاوؤه الرئي�سة.. 3
4 .Makecode اإن�ساء م�سروع تعابري الوجه على موقع
 ا�ستخدام ح�سا�س احلرارة للتعرف على درجة حرارة.. 	
 اإن�ساء االأحداث با�ستخدام لبنات ال�سروط.. 6
 ا�ستخدام لبنات ال�سروط للتحكم باالأحداث.. 7
 توظيف ح�سا�س البو�سلة للتعرف على االجتاهات.. 8
 ا�ستخدام املايكروبت الإجراء العمليات احل�سابية.. 9
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الــدر�س
1

انظروا هناك،
اأت�شاهدون ذاك الولد؟ اإنه 

زميلنا اجلديد �شاهدته يف
ف�شلنا، ماراأيكم اأن نذهب 

ونتعرف عليه

مقدمة في المايكروبتمقدمة في المايكروبت

الـتـمهـيـد

اأوافقك، لنذهب 
ونتعرف عليه
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 ال�شالم عليكم
ورحمة الله وبركاته

اأهاًل بك
زميلنا اجلديد

وعليكم ال�شالم ورحمة 
الله وبركاته

حياكم الله
وت�شرفت بكم
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اأنا ا�شمي حممد،
وهذا �شديقي حري�ص، 

وهذا �شديقنا فاهم املحب 
للتقنية

واأنا ا�شمي ماهر، اأحب التقنية 
وانتقلت ملدر�شتكم حديًثا ويبدو 

اأننا �شن�شبح اأ�شدقاء ونت�شارك 
املعلومات ونتعلم �شوًيا

 اأين و�شلتم يف مقرر 
املهارات الرقمية؟ 
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 اأنهينا وحدة اأبرمج لعبتي، و�شوف نبداأ بدرا�شة
وحدة تطبيقات احلو�شبة املادية وقد ق�شمنا معلمنا 

اإىل جمموعات داخل ال�شف، اأنا و�شديقي فاهم 
وحممد يف جمموعة واحدة وي�شعدنا اأن تن�شم اإلينا

احلو�شبة املادية!!!
لأول مرة اأ�شمع بهذا

ال�شم

احلو�شبة املادية هي: التفاعل مع الأ�شياء 
الواقعية عن طريق برجمتها من خالل اأجهزة 

حا�شب �شغرية يطلق عليها املتحكمات 
الدقيقة اأو Micro Controller؛ حيث تقوم 

هذه املتحكمات الدقيقة بقراءة البيانات 
بطرائق خمتلفة ثم تظهر ا�شتجابة معينة
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 بكل �شرور… على �شبيل املثال: يقوم املتحكم 
الدقيق بقراءة بيانات رطوبة الرتبة من خالل 
ح�شا�ص رطوبة الرتبة، فاإذا و�شلت القراءة اإىل 

قيمة معينة تعمل م�شخة املاء تلقائًيا

جميل، وبهذا
ميكننا عمل نظام ري 

تلقائي

هل ميكن اأن
تو�شح لنا اأكرث؟

اأح�شنت يا فاهم هذا �شحيح. ي�شتخدم 
عمي يف مزرعته م�شخة ماء تعمل اآلًيا، حيث 
يقوم املتحكم الدقيق بقيا�ص رطوبة الرتبة 
فاإذا كانت منخف�شة فهذا يعني اأن الرتبة 

جافة وباأن الزرع يحتاج للماء وبالتايل تعمل 
م�شخة املاء
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هناك العديد من اأنواع املتحكمات الدقيقة 
مثل: " املايكروبت، الأرودوينو، الرازبريي باي 

وغريها ". و�شوف نتعلم يف مقرر املهارات 
الرقمية عن املايكروبت.

 ما�شاء الله، وكيف 
تعلمت كل هذه 

املعلومات؟

هل
ميكنك اأن حتدثنا 

عن اأنواع املتحكمات 
الدقيقة؟

ا�شتفدت من الوقت الطويل يف 
اإجازتي ال�شابقة وتعلمت عن 

برجمة املايكروبت من اأحد 
املواقع الإلكرتونية
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املايكروبت هو عبارة عن لوح اإلكرتوين م�شاحته:
" 4 * 5 �شم " قابل للربجمة؛ حيث يحوي العديد من 
القطع الإلكرتونية والتي توؤدي مهاًما معينة، مثل:  

معرفة درجة احلرارة، ومعرفة م�شتوى الإ�شاءة يف 
الغرفة، وكذلك التحكم يف ت�شغيل واإطفاء الإ�شاءة 

وغريها من احل�شا�شات.

ماهو 
املايكروبت؟

ما راأيكم اأن نذهب
اإىل معمل املهارات الرقمية

ونتعرف �شوًيا على مكونات
املايكروبت
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هذا هو
املايكروبت

 ما هي
مكوناته؟

عرض الدرس
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املايكروبت يتكون 
من واجهتني، الواجهة 

الأمامية تتكون من:

والواجهة اخللفية 
تتكون من:

USB منفذ

زر إعادة التشغيل

LED 25 ملبة

مزود الطاقة

 PINS منافذ اإلدخال واإلخراج
لإلشارات الرقميةوالتن�اظرية

زري إدخال

البلوتوث

املعالج

البوصلة
حساس التسارع
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كل هذه املكونات 
)البو�شلة والبلوتوث 

وغريه…( يف هذا 
اللوح ال�شغري!!!

 اأعجبني �شكله
اجلميل وخفة وزنه، فـكيف 

ميكن برجمته؟
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مثُل ماذا؟

ميكن برجمة املايكروبت
من خالل تطبيق

 MakeCode for micro:bit
يف نظام ت�شغيل ويندوز10

و من اأين ميكننا 
احل�شول على هذا 

التطبيق؟ 

�شوؤال جميل. هناك 
عدة خيارات لربجمة 

املايكروبت
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ما اخليار الآخر لربجمة 
املايكروبت؟

أواًل: نذهب إىل حقل البحث يف نظام التشغيل وين�دوز 10 و نكتب

ثانًي�ا: خنتار                                                       لتظهر واجهة متجر مايكروسوفت.

MakeCode for micro:bit كما يف  makecode ثم خنتار تطبيق  ثالثًا : نب�دأ بالبحث عن كلمة 
الشكل التايل:

و أخرًيا خنتار:

Microsoft store
تطبيق

Store

makecode

تطبيق

تثبيت
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اأنا اأف�شل ا�شتخدام موقع Microsoft MakeCode، -و الذي 
ميكننا الو�شول اإليه بالذهاب ملحرك البحث قوقل- ثم كتابة 

makecode، ثم بحث، واختيار الرابط الأول كما يف ال�شكل التايل:

 يف موقع Microsoft MakeCode، تظهر العديد من التطبيقات 
نختار منها تطبيق micro:bit كما يف ال�شكل التايل:
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تظهر لدينا الواجهة املبدئية، نختار منها م�شروًعا جديًدا كما يف 
ال�شكل التايل:

وبعدها تظهر لدينا الواجهة الرئي�شة كما يف ال�شكل التايل:

إلنشاء مشروع
جديد

إفتح مشروعآخر مشاريع تم العمل عليها
مخزن
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حتتوي واجهة الربنامج على الكثري 
من املكونات، يبدو اأن برجمة 

املايكروبت اأمر يف غاية ال�شعوبة؟!

 ل تقلق فالأمر اأب�شط مما 
تتوقع ، �شاأ�شرح لك ما هي 

هذه املكونات:
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العودة إىل 
شاشة املشاريع

مشاركة املشروع 
مع الغري

الربمجة 
باستخدام اللبن�ات

الربمجة باستخدام 
لغة اجلافا سكريبت

إعدادات املشروع ، 
ومنها إضافة اللغة 

العربي�ة

العودة ملوقع
makecode

منطقة تركيب 
األوامر الربمجية

لتكبري وتصغري 
منطقة تركيب 
األوامر الربمجية

للرتاجع
وإعادة الرتاجع

حلفظ
املشروع

كتابة اسم 
املشروع

منطقة اللبن�ات 
الربمجية

للتحكم يف 
منطقة املعاين�ه

منطقة
املعاين�ه

لتحميل املشروع

مساعدة
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نعم بكل �شرور، ما راأيكم اأن نقوم 
بربجمة اأزرار املايكروبت ،عند 

ال�شغط على زر "A" يعطينا وجًها  
، وعند ال�شغط على زر  �شعيًدا 

"B" يعطينا وجًها حزيًنا  

واجهة املوقع رائعة، هل 
ميكنك اأن تعطينا م�شروًعا 
ب�شيًطا لنتعرف عليها اأكرث؟!

اأنا متحم�ص
لذلك
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يف البداية ننقر على "اإدخال" يف منطقة اللبنات الربجمية
ونختار لبنة "عندما يكون زر A م�شغوًطا"، 

ون�شحبها اإىل منطقة تركيب الأوامر الربجمية

����

�����

mor

�� ���� ����� ���� A

 لبنات الربنامج ت�شبه اللبنات التي تعلمناها يف 
وحدة: "اأُبرمج لعبتي" اأتذكرون؟ كم اأنا مت�شوق 

ملعرفة املزيد، اأكمل يا �شديقي ماهر
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�� ثم ��� ����� �� ونختار لبنة �� بعد ذلك ننقر على 
ن�شحبها داخل لبنة "عندما يكون زر A م�شغوًطا" كما يف 

ال�شكل التايل: 

�� ���� ����� ����� A

����� ����

اإىل هذه اخلطوة يعد الأمر 
ب�شيًطا ووا�شًحا، اأكمل يا 

�شديقي ماهر
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نقوم بالنقر على رمز القلب  لتظهر قائمة فيها الكثري 
من الرموز كما يف ال�شكل التايل:

�� ���� ����� ����� A

����� ����

نختار
منها الرمز  لي�شبح 

�شكل الكود الربجمي 
كالتايل:

�� ���� ����� ����� A

����� ����
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نشاط 

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

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

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

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

من خالل ما تعلمتُه، ماذا سيحدث عند تنفيذ الكود الربميج التايل؟

�� ���� ����� ����� A

����� ����

�� ���� ����� ����� B

����� ����

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

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

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

هل يمكنك مساعدة ماهر يف شرح املشروع ألصدقائه من خالل إضافة لبن�ة برمجة الزر 
؟ "B" إلظهار الوجه احلزين 

جبانب  املثلث  على  الضغط  خالل  من  يكون   "B" الزر  اختي�ار 

احلرف "A" يف لبن�ة "عندما يكون زر"A" مضغوط". تلميح
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ما أكرث  مكون من مكونات المايكروبت شّد انتب�اهك؟ ولماذا؟

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

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

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

نفذ الكود الربميج التايل على موقع MakeCode، ودون النت�اجئ:

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

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

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

����

����� �����

������� �����
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الــدر�س
مشروع درجة الحرارةمشروع درجة الحرارة2

الـتـمهـيـد

كيف حالكم يا 
اأ�شدقائي؟

  بخري،
ولله احلمد

 كنا نتناق�ص عن اإمكانية ال�شتفادة من 
املايكروبت ملعرفة درجة احلرارة يف اأماكن 
متنوعة؛ هل ميكن اأن يقي�ص املايكروبت 

درجة احلرارة؟
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نعم، يوجد يف املايكروبت 
ح�شا�شات متنوعة ومنها ح�شا�ص 

درجة احلرارة

هل ميكننا
 معرفة درجة احلرارة يف غرفة 

ال�شف با�شتخدام املايكروبت؟
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نعم ميكننا ذلك، و�شوف نتعلم 
كيف ميكننا اأن نقي�ص درجة احلرارة 

يف اأماكن خمتلفة يف املدر�شة
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هل تتذكرون املتغريات
التي تعرفنا عليها يف وحدة

"اأُبرمج لعبتي"

اأح�شنت
�شديقي حممد

نعم، اأذكر تعريفها وهي عبارة عن: 
اأماكن حمجوزة يف ذاكرة احلا�شب 

الآيل لتخزين القيم ولها ا�شم معني

كيف ن�شتفيد من 
املتغريات لقيا�ص 

درجة احلرارة؟

عرض الدرس
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 رائع جًدا 
�شديقي فاهم

ن�شتفيد من املتغريات لتخزين 
قيم درجة احلرارة، ثم اإظهارها على 

�شا�شة املايكروبت
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 �شنتعرف على ذلك 
اليوم يف معمل املهارات 

الرقمية- باإذن الله

وكيف نن�شىء 
متغريات يف موقع 

MakeCode؟
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متغيرات  يف البداية نذهب إىل 
إنشاء متغير فيظهر معنا مربع احلوار التايل: ثم خنتار  

اسم املتغري اجلديد:

temp

إلغاء األمرموافق

لكلمة  اختصاًرا   temp وليكن:  املتغري  اسم  نكتب 
Temperature وتعين درجة احلرارة، ثم خنتار: "موافق"
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هل ميكننا اختيار 
ت�شمية اأخرى؟

نعم، ميكن ا�شتخدام اأي ت�شمية 
ولكن يف�شل ا�شتخدام ت�شمية 

تو�شح الهدف من امل�شروع، وتكون 
خمت�شرة مثلما اأخربنا زميلنا ماهر

لبن�ة  نأخذ  جديدة،  لبن�ات  عدة  ظهور  اآلن  الحظوا  جميل، 

"لألبد"  لبن�ة  داخل  ونضعها    ������ temp0

ننقر  ذلك  وبعد   ، ������ temp0

����

الشكل:  يف  كما 

لبن�ة  نشاهد  حىت  لألسفل  ننتقل  ثم   ����� على 

املتغري  قيمة  داخل  بسحبها  فنقوم   (����� ���� ) ������ ����

"temp" كما يف الشكل التايل: 

temp(
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و بهذه الطريقة �شيتم 
تخزين قيم درجة احلرارة التي 
�شوف يقراأها م�شت�شعر درجة 

"temp"احلرارة يف املتغري

لبنـة  خنـتـار  ثــم   ���� عـلـى  ننقـر 

املتغري  تعيني  لبن�ة  أسفل  ونسحبها     ����� �����0

كما يف الشكل التايل:

0

temp(

هذا �شحيح �شديقي فاهم، 
والآن نحتاج اإىل اإظهار قيمة 

املتغري"temp"على �شا�شة 
املايكروبت
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األحظ ظهور الرقم 
�شفر يف املعاينة 

ملاذا؟

لأن مهمة هذه اللبنة اإظهار الرقم، 
لحظوا اأن الرقم امل�شجل بها هو: 

"0"وبالتايل �شيظهر الرقم : "0" ، ولو 
�شجلنا "1" �شيظهر "1" وهكذا.
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شاشة  على   "temp"املتغري قيمة  إظهار  اآلن  نريد 

ثم  متغيرات   إىل  الذهاب  خالل  من  المايكروبت 

temp  ونضعه داخل لبن�ة إظهار الرقم  اختي�ار املتغري  

كما يف الشكل التايل: 

temp

temp(
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الحظ و فكر: 
عند تنفيذ الكود الربميج السابق يظهر الشكل التايل يف املعاين�ة، ماذا تالحظ؟

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

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

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

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

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

 ما راأيكم يا اأ�شدقائي اأن نزيد من اإمكانيات 
امل�شروع؛ بحيث تظهر لنا كلمة "Cold" اإذا 

كانت قيمة متغري درجة احلرارة "temp اأقل من 
20" ، وتظهر كلمة "Hot اأذا كانت اأكرب من 20"

فكرة جيدة، اأريدك
اأن تخربين يا حري�ص ماذا 

نحتاج لكي ننفذها؟ 
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تعلمنا يف وحدة: "اأُبرمج لعبتي" 
اأننا نحتاج اإىل اجلملة ال�شرطية 

لتنفيذ هذه الفكرة

لكي ننفذ هذه الفكرة يمكنن�ا إضافتها

��  يف منطقة �� من قائمة 

اللبن�ات الربمجية   
ثم خنتار لبن�ة: "إذا … أخرى"

ونقوم بإدراجها أسفل لبن�ة إظهار الرقم كما يف الشكل التايل:

����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� true

����

اأح�شنت �شديقي
حممد نعم اإننا نحتاج اإىل 

ا�شتخدام اجلمل
ال�شرطية

����� true

����



87
الوحدة الثاني�ة تطبيقات احلوسبة المادية

الآن اأ�شبح لدينا عملية 
مقارنة داخل جملة �شرطية، 

و ماذا بعد؟

حنتاج اآلن لوضع عملية املقارنة بني قيمتني وذلك من خالل 

  0 0 املقارنة  لبن�ة  ثم   ���� على:   النقر 

ونضعها داخل "true" كما يف الشكل التايل:

����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� 0 0

����
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temp املتغري  لبن�ة  نضيف 

يف  كما  األوىل  القيمة  يف  ونضعه 

الشكل:

من  يساوي"  أو  من  "أصغر  لتكون  املقارنة  عملية  ونعدل 

خالل املثلث كما يف الشكل التايل:

����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� 0 =

����

temp

=

=

>

>

<

<

����� 0 =

����

temp

 وماذا عن القيمة الثانية، 
ماذا ن�شع فيها؟
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 تبقى لدينا الحتمال الثاين وهو 
اأن قيمة املتغري "temp" اأكرب من 

"20" فكيف ميكننا اإ�شافتها؟

ن�شع يف القيمة الثانية "20"، لت�شبح 
اجلملة ال�شرطية بهذه الطريقة: اإذا 

كانت قيمة املتغري "temp" اأقل من اأو 
 "Cold" ي�شاوي "20" �شتظهر لنا كلمة
واإذا مل يتحقق ال�شرط اأي اأن قيمة 

املتغري "temp" اأكرب من "20" فتظهر لنا 
"Hot" كلمة

إىل  الذهاب  خالل  من   "Cold" كلمة  إدراج  إىل  حنتاج 
������� �����’’Hello!’’ لبن�ة  واختي�ار   ����

كلمة  نكتب   و  حتققه،  عند  الشرط  لبن�ة  داخل  وندرجها 

"Cold" كما يف الشكل التايل:
����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� 20

����

temp

������ �����’’Cold’’
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فقط  ثانية،  مقارنة  عملية  لإدراج  نحتاج  ل 
اإىل   ������� �����’’Hello!’’ لبنة  اإ�شافة  نحتاج 
"اأخرى" ونكتب "Hot" كما يف ال�شكل التايل:

����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� 20

����

temp

������ �����’’Cold’’

������ �����’’Hot’’

اأح�شنت 
�شديقي فاهم
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والآن: هل ميكننا اأن 
ن�شاهد درجة احلرارة على 

مايكروبت حقيقي؟ نعم، �شنحتاج اأوًل اإىل تو�شيل 
املايكروبت،  مبنفذ  ال�شلك 
كما  احلا�شب  يف   USB ومنفذ 

يف ال�شكل التايل:
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الشكل  يف  كما  احلرارة  درجة  باسم  املشروع  حبفظ  نقوم  ثم 

��   وخنتار حفظ     ���� ���� التايل:  

من  األسفل،  يف  التحميل  شريط  يف  ملف  حتميل  نالحظ 

مثلث امللف خنتار: "عرض يف املجلد" كما يف الشكل التايل:

و بالزر األيمن للفأرة نضغط على امللف و خنتار إرسال إىل، ثم 

إىل "microbit" كما يف الشكل التايل:
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نشاط 

ما أكرث مكان سجلت به أعلى درجة حرارة؟

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

ما أقل مكان سجلت به درجة احلرارة؟

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

بالتعاون مع زميلك الذي جبوارك: ناقش كيفية االستفادة من معرفة درجة احلرارة 
من خالل المايكروبت يف حياتن�ا اليومية، ثم اكتب ما توصلتم إليه:

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

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

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

وامأل  مدرستك،  يف  جولة  بعمل  قم  المايكروبت  وباستخدام  تعلمتُه:  ما  خالل  من 
اجلدول التايل بتسجيل املكان، و درجة احلرارة، وسبب ارتفاع أو اخنفاض درجة احلرارة 

يف املكان:

السببدرجة احلرارةاملكان
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ماذا سيحدث عند تنفيذ الكود الربميج التايل:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����temp

������ temp

����

(��
	 ��� ) ������ ���

����� 0 temp

������ �����’’snow’’
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الــدر�س
مشروع تحديد االتجاهاتمشروع تحديد االتجاهات3

الـتـمهـيـد

 كنت اأقراأ تف�شري قول الله تعاىل:{ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ} 

�شورة الأنعام اآية )97( فعرفت اأن 
الله �شبحانه وتعاىل جعل لنا النجوم 
كالبو�شلة لنعرف من خاللها الجتاهات

عّلم  الذي  العظيم  الله  �شبحان 
تطور  يعلم؛حيث  مامل  الإن�شان 
احلديثة  التقنيات  وجاءت  العلم 
بدقة  الجتاهات  حتدد  واأ�شبحت 

مثل خرائط قوقل وغريها
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بو�شلة  به  يوجد  املايكروبت  �شديقنا  وحتى 
بتنفيذ  نقوم  اأن  راأيكم  ما  الجتاهات.  لتحديد 

م�شروع لتحديد الجتاهات؛بحيث يظهر :
احلرف N:وهو اخت�شار لكلمة North وتعني ال�شمال.
احلرف E: وهو اخت�شار لكلمة East وتعني  ال�شرق.

احلرف S: وهو اخت�شار لكلمة South وتعني اجلنوب.

احلرف W: وهو اخت�شار لكلمة West وتعني  الغرب.

فكرة م�شوقة، كلنا 
متحم�شني لها

 لنذهب اإذن
ملعمل املهارات الرقمية 
ونتعرف كيف يتم ذلك
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عرض الدرس

يف البداية لبد من معرفة اأن البو�شلة تعتمد 
على زوايا معينة كما يف ال�شكل التايل:

 يعني اأن ال�شمال 
يكون عند درجة 

ال�شفر، هل هذا 
�شحيح؟

N

EM

S
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ا�شمه  متغري  لإن�شاء  الآن  نحتاج  �شحيح،  نعم 
"degree" ويعني الدرجة كما يف ال�شكل التايل:

�� ( 0)  ون�شعها ����� ��� من قائمة الإدخال نختار لبنة 
داخل قيمة متغري "degree"  كما يف ال�شكل التايل:

������ degree0

����

������ degree

����

(0 ) ������� ��
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وذلك من اأجل تخزين قيمة 
 ،"degree"الزاوية يف املتغري

األي�ص كذلك؟

اأح�شنت يا حممد...  لدي
الآن �شوؤال: كم عدد الحتمالت 

املتوقعة يف م�شروعنا؟

لدينا اأربعة احتمالت، 
وبالتايل نحتاج اإىل اأربعة 

احتمالت عند تنفيذ اجلملة 
ال�شرطية
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جواب دقيق و مف�شل، 
�شديقي حممد كيف ميكننا 
اإ�شافة لبنة اجلملة ال�شرطية 
مثلما فعلنا مع م�شروع درجة 

احلرارة

اجلملة  لبنة  ونختار   ���� اإىل  نذهب   
لبنة  اأ�شفل  ون�شعها  ثم(   … )اإذا  ال�شرطية 
ال�شكل  يف  كما   "degree" املتغري  تعيني 

التايل:

������ degree(0 ) ������� ���

���

����
 true
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اإىل  ذهابنا  عند  يافاهم.  اأح�شنت 
لبنتني  لدينا  توجد   ����
ال�شكل  يف  كما   "Boolean"للمنطق

التايل:

 ما فائدتها؟

�

��
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اأح�شنت

لبنة "و" تعني لبد من حتقق ال�شرطني 
بح�شور كال الطرفني حتى يتم تنفيذ 

الأمر، على �شبيل املثال اأقول: لن ناأكل 
الع�شاء حتى ياأتي  حممد وعلي، ولكي 

يتحقق ال�شرط وهو )اأكل الع�شاء( ل بد 
اأن ياأتي الثنني مًعا اأو ل يتحقق ال�شرط

ولبنة "اأو" عك�شها متاًما؛  يعني اأن 
يتحقق اأحد ال�شرطني ولكن بح�شور اأحد 

الطرفني؛ كاأن اأقول: لن ناأكل الع�شاء 
حتى ياأتي حممد اأو علي، فاإذا جاء حممد 
اأو علي اأو كليهما �شوف يتحقق ال�شرط 

وهو اأكل الع�شاء. �شحيح؟

ولذلك حنتاج لبن�ة "أو" ونضعها داخل لبن�ة اجلملة الشرطية 

كما يف الشكل التايل:

����� ��
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�شوف اأخربك ولكن 
دعني اأكمل اجلملة 

ال�شرطية
�� وخنتار لبن�ة "املقارنة" ونضعها بني املربعني �� نذهب إىل 

جبانب "أو" كما يف الشكل التايل:

ثم نضع املتغري "degree" داخل لبن�ة املقارنة كما يف الشكل التايل:

������ degree(0 ) ������� ���

���

����
 =	� 00= 00

������ degree(0 ) ������� ���

���

����
 =	� 0 degree=0 degree

وكيف ن�شتفيد 
منها يف م�شروعنا؟
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الشمال يف البوصلة يقع بني الزاوية "45 درجة" و "315 درجة" كما يف 

الشكل التايل:

N

EM

S

كيف نعرف باأن 
ال�شمال هو احلرف )N(؟

45''315''
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اإذا  وهو  ال�شرطية  اجلملة  تنفيذ  كيفية  فهمت  الآن 
اأو  درجة"   315" من  اأكرب   "degree"املتغري قيمة  كانت 
اأقل من زاوية "45 درجة" �شوف يظهر احلرف "N" للدللة 
يف  املقارنةكما  عملية  نعدل  وبالتايل  ال�شمال،  على 

��ال�شكل التايل:���� degree(0 ) ������� ���

���

����
 	� 315 degree45 degree
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 اأح�شنت
�شديقي فاهم

�� كما تعلمنا ����� �����’’Hello!’’ يتبقى إدراج حرف "N" باستخدام لبن�ة 

يف الدرس السابق، و نكتب حرف "N" كما يف الشكل التايل:

������� �����’’N’’

������ degree(0 ) ������� ��

�
	�

����� �� 315 degree45 degree

اأنا متحم�ص كيف
ن�شيف )حرف E( لل�شرق ، األي�ص 

هناك جمال لإ�شافة بقية اجلمل 
ال�شرطية؟
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نعم، الحظوا وجود عالمة    يف أسفل اجلملة الشرطية، ننقر عليها 

احتمالني  من  أكرث  لدين�ا  هنا  ولكن  احتمالني،  لدين�ا  حال  يف  واحدة  مرة 

فننقر على عالمة    مرة ثاني�ة، سنالحظ ظهور احتمالني كما يف 

الشكل التايل:

’’N’’

degree(0

315 degree45 degree

��� ����
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ن�شع  وبالتايل  ممتاز، 
مربع  يف  الثاين  ال�شرط 
اأقل  بزاوية  اإذا"  "اأخرى 
يف  كما  درجة"   135" من 

ال�شكل التايل:

’’N’’

’’E’’

degree(0

315 degree45 degree

135 degree ��� ����

كما اأين �شاأخربكم
بطريقة تخت�شر خطوات 

تنفيذ ال�شرط الثاين
 كيف ذلك؟
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نذهب إىل عملية مقارنة عندما تكون قيمة املتغري "degree" أقل من 

45، وبالزر األيمن للفأرة نالحظ ظهور حدود صفراء على املقارنة خنتار 

"تكرار" كما يف الشكل التايل:

الثاين  الشرط  يف  نضعها  املقارنة  هذه  من  أخرى  نسخة  لدين�ا  فتظهر 

ذلك  ذكر  كما  درجة"   135" إىل   درجة"    45" من  بداًل  القيمة  ونعدل 

صديقنا فاهم.

’’N’’

degree(0

315 degree45 degree

135 degreeDelete Blocks

المايكروبت سيتطلب منك  ملحوظة: يف هذا املشروع، بعد حتميل الربنامج على 
على  التعرف  أجل  من  وذلك  LED؛  ملبات  يف  الفراغات  مللء  المايكروبت  حتريك 

طريقة التحكم يف اجتاهات المايكروبت.
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نشاط 

خالل  من  ألصدقائه  االجتاهات  مشروع  شرح  إكمال  يف  ماهر  مساعدة  يمكنك  هل 
إضافة جملة شرطية إضافية إذا كانت الزاوية أقل من "225 درجة" فسيظهر حرف 

"S للجنوب"، وإال سيظهر حرف "W للغرب"؟

املكوناحلرف الذي يظهر يف املايكروبتاالجتاه

السبورةNالشمالمثال

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

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

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

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

بعد اإلنتهاء من املشروع، استخدم المايكروبت لتحديد موقع بعض مكونات فصلك 
الدرايس مع اجتاهات المايكروبت كما يف اجلدول التايل:
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من وجهة نظرك:كيف يمكن لنا االستفادة من البوصلة يف حياتن�ا اليومية؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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الــدر�س
مشروع العمليات الحسابيةمشروع العمليات الحسابية4

الـتـمهـيـد

�شديقي ماهر كنت اأبحث يف مكونات موقع 
"MakeCode" فوجدت ق�شًما ا�شمه ح�شاب، 

وبحثت فيه فوجدت العمليات احل�شابية 
كاجلمع والطرح والق�شمة وعمليات كثرية ل 

اأعرفها فهل ميكننا اإجراء العمليات احل�شابية 
على املايكروبت؟

يبدو اأنك اأحببت املايكروبت 
يا حري�ص، وذهبت تبحث 
وتتعلم بحر�شك املعتاد 

على املعرفة والتعلم. نعم 
ميكن اإجراء العمليات احل�شابية 

با�شتخدام املايكروبت
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 كيف ميكننا ال�شتفادة من 
املايكروبت يف اإجراء العمليات 

احل�شابية؟

ب�شيط جًدا ،،، ما راأيكم اأن نطلب 
من معلمنا اأن يكون م�شروعنا 

اليوم يف مقرر املهارات الرقمية عن 
اإجراء العمليات احل�شابية با�شتخدام 

املايكروبت
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نعم، لنفعل ذلك
هيا بنا
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عرض الدرس

نريد اأن نتعلم عن كيفية 
اإجراء العمليات احل�شابية 

با�شتخدام املايكروبت

ح�شًنا، ما راأيكم مبحاولة تنفيذ م�شروع 
فكرته قائمة على اأنه  عندما ن�شغط على 
الزر"A" يف املايكروبت �شوف تزداد قيمة 
املتغري الأول وليكن "x"، واإذا �شغطنا على 

الزر "B" �شتزداد قيمة املتغري الثاين
 "A+B"واإذا �شغطنا على الزر ،"y" وليكن

�شتظهر لنا نتيجة جمع العددين
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تبدو الفكرة 
وا�شحة، هاّل 

بداأنا؟

اإىل  نذهب  الأول  املتغري  لإن�شاء 
�� وليكن �� ����� متغيرات ونختار 

"x"، ثم نذهب اإىل اإن�شاء املتغري الثاين 
وليكن "y"، كما يف ال�شكل التايل:

X

y

���� �����
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وماذا بعد اإن�شاء 
املتغريات؟

وندرج   ����� على  ننقر 
زر  يكون  "عندما  لبنات   3
 ،"A"للزر الأول   ،" م�شغوًطا   A
للزر  والثالث   ،"B" للزر  والثاين 

"A+B" كما يف ال�شكل التايل:

�� ���� ����� ����� A�� ���� ����� ����� B

�� ���� ����� ����� A+B

هل هناك
طرائق اأخرى لإدخال القيم 

اإىل املايكروبت غري
الأزرار؟
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�شوؤال رائع، نعم ميكن ذلك من 
����� اإىل  الذهاب  خالل 

 
��������

لبنة  واختيار 

غري  اأخرى  خيارات  ويوجد 

عليها  النقر  فعند  "اهتزاز" 

يظهر الكثري من الأو�شاع التي 

ميكن من خاللها ال�شتفادة من 

ال�شكل  يف  كما  املايكروبت 

التايل:

��������

����� ���� ���� ���� ����� ���� ����

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

هذا رائع؛ يوجد
لدينا "الهتزاز والإمالة 

لليمن والي�شار 
وغريها"
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اأود اأن اأطرح عليكم 

ال�شوؤال التايل: مالفرق 

بني هاتني اللبنتني؟

تعرفنا عليها يف وحدة "اأُبرمج لعبتي" ، فاللبنة 
"تعيني املتغري" تقوم باإعطاء املتغري قيمة معينة 

مثل: �شفر اأو واحد، بينما لبنة "تغيري املتغري" 
ن�شتطيع من خاللها تغيري قيمة املتغري باملقدار 
الذي ن�شعه يف القيمة فمثاًل: اإذا و�شعنا واحد 

�شوف تزاد قيمة املتغري مبقدار واحد، واإذا و�شعنا 
اثنني �شوف يزاد مبقدار اثنني وهكذا

������ y0

���������� y1
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 ولو و�شعناها
بالقيمة ال�شالبة �شتنق�ص 

مبقدار واحد

 اأح�شنتم

y مبقدار"  "تغيري  باإدراج لبنة  الآن �شنقوم 
 A زر  يكون  "عندما  لبنة  داخل  ون�شعها 
 ،"x" اإىل  املتغري  ا�شم  ونعدل  م�شغوًطا"، 
اأخرى  مرة  مبقدار"   y "تغيري  لبنة  ندرج  و  
 B زر  يكون  "عندما  لبنة  داخل  ون�شعها 

م�شغوًطا" كما يف ال�شكل التايل:

�� ���� ����� ����� B

�� ���� ����� ����� A

��������� y1

��������� x1

اأح�شنت �شديقي فاهم، وذلك 
من اأجل زيادة قيمة املتغريات 
"x و y مبقدار 1 عند كل �شغطة"
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الرقم"  اإظهار  "لبنة  اإ�شافة  نحتاج 
للمتغريين "x" و "y" من خالل الذهاب اإىل 
�� ثم ��� �����0 �� واختيار لبنة ��

  ����� �����0 ن�شع املتغري يف قيمة لبنة 
كما يف ال�شكل التايل:

الحظ و فكر: 
يفرتض أنه عند الضغط على الزر"A" سزيداد املتغري"X" بمقدار واحد، وكذلك عند 
الضغط على الزر "B" سزيداد املتغري"y" بمقدار واحد، ما السبب الذي ال جيعل القيم 

تظهر على المايكروبت يف املعاين�ة؟

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

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

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

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

�� ���� ����� ����� B

���� ����
y

	�������� y1

�� ���� ����� ����� A

���� ����
x

	�������� x1
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بقي معنا معرفة طريقة 
اإجراء عملية اجلمع
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ونختار   ���� اإىل  اأوًل  نذهب  �شحيح، 
العملية  ناجت  لنا  لتظهر   ����� �����0 لبنة 
 ،A+B لبنة  داخل  يف  ون�شعها  احل�شابية 
"لبنة  ونختار   ���� اإىل  نذهب  ثم 
لبنة  داخل  ون�شعها   +0 0 اجلمع" 
قيم   ����� �����0 داخل  ون�شع   ����� �����0

اللبنة متغريي" x و y " كما يف ال�شكل التايل:

 A+B

+y x

والآن نقوم بال�شغط على الزر "A" حتى نحدد 
الرقم الأول، ون�شغط على الزر "B" حتى نحدد 
 "A+B" الرقم الثاين، ثم ن�شغط على كال الزرين

مًعا فتظهر نتيجة اجلمع
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نشاط 

بالتعاون بالتعاون مع زمالئك: أكمل العمليات احلسابي�ة )الطرح، الضرب، القسمة( 
حبيث يظهر ناجت هذه العمليات عند األوضاع التالية:

الوضعيةالعملية

اهزتاز المايكروبتالطرح

إمالة المايكروبت لليمنيالضرب

إمالة المايكروبت لليسارالقسمة
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اأواًل:  ن�ساط فردي
 صمم أحد األشخاص مشروًعا حيوي األكواد التالية:

       توقع القيم اليت ستظهر عند: 

 	A الضغط على الزر

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

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

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

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

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

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

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

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

مشروع الوحدة

 B

y

y1

 A

x

x1 x0

y1

 	B الضغط على الزر
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ثانيًا:  ن�ساط جماعي
عدد  تزداد   "A "الزر  على  الضغط  عند  حبيث  التسبيح  خاتم  حياكي  مشروًعا  �سمم   

التسبيحات، وعند الضغط على "الزر B" تب�دأ القيمة من الصفر.

�� ، فتظهر ����  �سارك مشروعك مع معلمك من خالل اختي�ار مشاركة يف األعلى 
النافذة التالية:

 �سجل اسم املشروع يف املربع األول، ثم اخرت نشر املشروع، سيظهر رابط كما يف الشكل:

 اخرت  نسخة، شاركها مع معلمك يف بوابة املهارات الرقمية.

حنتاج متغري واحد فقط
تلميح

      مشاركة املشروع

     مشروع اإلعداد

حنتاج إىل نشر املشروع اخلاص بك ملشاركته أو تضمين�ه يف صفحات ويب أخرى، أنت تقر باملوافقة على نشر هذا املشروع.

������

      مشاركة املشروع

املشروع اخلاص بك جاهز ! استخدم العنوان الوارد أدناه ملشاركة مشروعك.

https://makecode.microbit.org/نسخة

تضمني
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الوحدة الثاني�ة: تطبيقات احلوسبة المادية

لم يتقنأتقناملهارة

 Micro Controller معرفة مفهوم املتحكمات الدقيقة

معرفة مكونات جهاز المايكروبت

makecode  إنشاء مشروع تعابري الوجه على موقع 

حفظ املشروع على المايكروبت

إنشاء مشروع درجة احلرارة

استخدام األحداث الشرطية للتحكم يف األحداث

استخدام حساس البوصلة للتعرف على االجتاهات

استخدام المايكروبت إلجراء العمليات احلسابي�ة املختلفة

املجموع

%نسبة املهارات املتقنة

نموذج التقويم 
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الوحدة الثالثة
وَماِتي

ُ
أْحِمي َمْعل

رقم 
عدد الحصصالــــــمـــوضـــوعالدرس

1االعتداء المعلوماتي1
الحماية والوقاية2

1
مشروع الوحدة3

أهداف الوحدة:
بعد درا�ستك لهذه الوحدة �سوف تكون قادًرا -باإذن اهلل تعاىل- على:

 معرفة مفهوم اأمن املعلومات.. 1
 معرفة و�سائل االعتداء املعلوماتي.. 2
 متييز �سفحات االإنرتنت االآمنة وغري االآمنة.. 3
 معرفة و�سائل اخرتاق االأجهزة.. 4
 معرفة و�سائل اأمن املعلومات. . 	
 معرفة اأ�ساليب منتحلي ال�سخ�سية يف االإنرتنت.. 6
 متييز كلمة املرور االآمنة وغري االآمنة.. 7
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الــدر�س
1

احلفاظ على اأمن
املجتمع من اجلرائم كال�شرقة 

والعتداء على املمتلكات 
وتخريبها وخدمة الوطن 

واملواطن

االعتداء المعلوماتياالعتداء المعلوماتي

الـتـمهـيـد

بينما حريص وفاهم  يسريان يف الشارع، مّرا جبانب مركز شرطة املدين�ة؛ فسأل فاهم حريص

ما هو عمل
ال�شرطة؟
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 اأح�شنت ياحري�ص، 
وهل تعلم اأن يف عامل 

الإنرتنت �شيئًا ا�شمه اأمن 
املعلومات ي�شاهم يف احلفاظ 

على البيانات واملعلومات من 
ال�شرقة والعتداء

وغريها..

�شنناق�ص ذلك
غًدا؛ حيث لدَي موعد الآن، 

وباإمكانك البحث يف م�شدر من 
م�شادر املعلومات كالإنرتنت مثاًل؛ 

لتخربين مبا تو�شلت اإليه

وماذا يعني اأمن 
املعلومات؟

مب�شيئة الله
�شاأبحث
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اأهاًل حري�ص، اأخربين
ماذا تعلمت من خالل

بحثك بالأم�ص؟

 �شحيح، وماذا
يح�شل عندما ل نهتم 

باأمن املعلومات؟

 اأهاًل �شديقي
فاهم

اأثناء بحثي بالأم�ص
عرفت باأن اأمن املعلومات 

يعني املحافظة على 
املعلومات عند ات�شالنا 

بالإنرتنت من خماطر 
عديدة: ك�شرقتها

اأو العبث بها

عرض الدرس
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اأح�شنت 
ياحري�ص، وماهي 
و�شائل العتداء 

املعلوماتي؟

رائع، لقد تعلمت 
اأ�شياء مهمة جًدا 
من خالل بحثك 

الذاتي

 قد ير�شل �شخ�ص 
ُيدعى: املخرتق                           

ملًفا اأو رابًطا لنا، وما اأن 
نقوم بفتحه حتى يتم 

اخرتاق جهازنا

ي�شبح جهازي الرقمي 
كاملدينة التي لي�ص فيها 
مركز �شرطة وقد يعبث 

بها بع�ص املجرمني
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ح�شًنا �شاأخربك.. هناك طرائق عديدة منها:
اأن ير�شل املخرتق ملًفا اأو رابًطا وعندما 

تفتح امللف اأو الرابط يتم اخرتاق اجلهاز 
وي�شتطيع بعدها الو�شول للملفات ثم يعبث 

املخرتق باجلهاز اأو امللفات؛ فيعدل عليها، اأو 
يحذفها، اأو ي�شرقها، اأو ين�شرها على الإنرتنت.

لكني مل اأعرف 
كيف ميكن لأحد اأن 

ي�شرق بياناتي اأو 
ح�شاباتي اخلا�شة؟!
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نعم، بل رمبا يقوم 
بقفل امللفات برقم 

�شري،ول�شتعادتها يجب 
عليك دفع مبلغ مايل وهو 
ماي�شمى بفريو�ص الفدية  

WannaCry

 مل اأتوقع اأن يحدث 
كل هذا

 قد يقوم
املخرتق باإر�شال رابط 

ل�شفحة غري حقيقية ت�شابه 
�شفحة موقع اآخر وما اإن 

ت�شع بياناتك اخلا�شة حتى
ي�شتويل عليها وينتحل 

�شخ�شيتك

وهل هناك طرائق 
اأخرى؟
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كيف ميكن اأن 
يحدث ذلك؟

على �شبيل املثال، تاأتيك ر�شالة بالربيد 
الإلكرتوين وفيها طلب حتديث بيانات 

موقع ما، وبعد الدخول على الرابط وو�شع 
البيانات يتم ال�شتيالء على احل�شاب

https//
x

http//
x

صفحة
آمنة

https

صفحة
 غري آمنة
http
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نعم، اإذا مل 
نحافظ على 

خ�شو�شياتنا عرب 
الإنرتنت.

هل تعني اأن البطاقة 
الئتمانية التي مع اأخي 

�شعد املحتوية على 
مبلغ مايل قد ي�شتويل 

عليها اأحد ؟!

 قد ير�شل املخرتق �شفحة يطلب 
فيها بيانات البطاقة الئتمانية 

وبعد ح�شوله على البيانات، 
ي�شتخدمها  يف عمليات ال�شراء

ح�شًنا، عرفت
هذه الو�شائل، وماذا

عن و�شائل �شرقة
ر�شيد البطاقات

الئتمانية؟

BANK
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نعم، وعليك الآن 
البحث عن و�شائل

اأمن املعلومات.

اإىل اللقاء.

هذا يعني اأن نهتم باأمن 
املعلومات ونحمي اأجهزتنا 

الرقمية من العتداء 
املعلوماتي.

�شاأبحث عنها 
ونتناق�ص لحًقا.
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نشاط 

اأواًل:  اأناق�س - اأكتب

ثانًيا:  اأُحلل - اأعيد ال�سياغة

أناقش مع زماليئ وسائل االعتداء املعلومايت الواردة يف الدرس وأكتبها:

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

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

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

حلل مفهوم أمن املعلومات، ثم أعيد صياغته:
ُ
أ

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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الــدر�س
الحماية والوقايةالحماية والوقاية2

الـتـمهـيـد

جلس حريص على جهاز احلاسب اآليل يبحث عن وسائل أمن املعلومات، فدخل عليه أخوه  

سعد وبادرُه قائاًل:

 ملاذا تفعل 
ذلك؟  

دعني اأ�شتخدم
جهاز احلا�شب لتحديث نظام 

الت�شغيل وبرنامج احلماية، حيث 
اأو�شت الهيئة الوطنية لالأمن 
ال�شيرباين ب�شرورة حتديثها

ب�شكل دوري

الهيئ�ة الوطني�ة لألمن السيرباين: هي هيئ�ة حكومية مختصة يف أمن 

لتكون   ،2017 عام  يف  ملكي  بأمر  تأسست  السعودية،  يف  املعلومات 

هيئ�ة مستقلة تهتم بشؤون أمن املعلومات. معلومة
إثـرائـــــيـة
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بدأ حريص بالبحث عن وسائل أمن املعلومات وسجل كل ماتعّلمه من خالل البحث و ما 

عرفه من أخيه.

يا لل�شدفة..!  
واأنا اأي�َشا اأبحُث 
عن و�شائل اأمن 

املعلومات

لأ�شباب كثرية منها: 
حت�شني اأداء اجلهاز، واحلماية 

من الفريو�شات، واإغالق 
الثغرات التي قد يت�شلل 

منها املخرتق

رائع، لقد
 ذكرت لك طريقتني 
وعليك البحث عن 

البقية
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عرض الدرس

 ذهب حريص  للمدرسة و التقى بصديقه فاهم
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ح�شًنا اأخربين...

ال�شالم عليكم 
ورحمة الله 

وبركاته

نعم فقد تعلمُت 
الكثريعن و�شائل اأمن

املعلومات

وعليكم ال�شالم
ورحمة الله وبركاته

اأهاًل بك حري�ص، هل لديك 
بع�ص املعلومات اجلديدة

التي تود اأن تخربين
عنها؟
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�شاأذكر لك ماتعّلمته عن و�شائل اأمن املعلومات، 
وامل�شتملة على:

       •    تفعيل جدار احلماية لنظام الت�شغيل وحتديث 
نظام الت�شغيل ب�شكل دوري.

      •    تثبيت برنامج مكافحة الفريو�شات.
      •    التحديث الدوري لربنامج مكافح الفريو�شات.

 رائع، وماذا 
اأي�ًشا؟
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وكذلك:
      •   عدم ا�شتقبال امللفات اأو فتح الروابط جمهولة امل�شدر.

      •   و�شع كلمات مرور �شعبة التخمني.

اأح�شنت، واأي�ًشا:
-      ل نن�شى التاأكد من اأمان �شفحة الإنرتنت، كما تعلمنا �شابًقا.

-      قد يّدعي �شخ�ص اأنه تابع جلهة حكومية اأو خا�شة ويطلب بياناتنا 
ال�شخ�شية ويف احلقيقة اأنه خمرتق، لذا لبد من التحقق من هذا ال�شخ�ص 

والرجوع ل�شخ�ص كبري يف الأ�شرة ل�شت�شارته.
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العفو يا�شديقي، 
هل لديك �شيء اآخر 

تود ال�شوؤال عنه؟

لقد اأذهلني 
ماتعّلمته من 
خالل البحث

�شكًرا على 
ت�شجيعك يل 
بالتعلم الذاتي

ومن املهم
اأن نعرف اأن و�شائل اأمن 
املعلومات تتطور، ويجب 
علينا متابعة هذا التطور 

لأن و�شائل العتداء
تتطور اأي�ًشا
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�شوؤال رائع، كلمة
املرور الآمنة  حتتوي

على ٨ خانات  على الأقل،  
منوعة بني الأحرف 

ال�شغرية  والكبرية
والأرقام والرموز

نعم، كيف ميكن 
اإن�شاء  كلمة مرور 

اآمنة ؟

1234
9zs12-231k2

8s1md-31u3

7g1od-8
1s1

2
3ja-md23us

123ka-fd
2vbs

4do-ss-d24ms

56781234
9zs12-231k2

8s1md-31u3

7g1od-8
1s1

2
3ja-md23us

123ka-fd
2vbs

4do-ss-d24ms

5678

كلمات املرور غري اآلمنة يمكن  معرفتها
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حتى ل يتم 
معرفتها 
ب�شهولة

اإذن، �شاأقوم
بتغيري كلمات املرور 

التي اأ�شتخدمها

وملاذا؟

 لقد تعلمنا
اأ�شياء �شرورية، و 

�شنتعلم يف امل�شتقبل 
اأ�شياء جديدة ومهمة

كذلك
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 �شكًرا لك
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نشاط 

اأواًل:  اأناق�س - نتخذ قراًرا

ثانًيا:  نبحث - نختار

أناقش  مع زماليئ هذا املوقف، ثم ُنقرر التصرف السليم له

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

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

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

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

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

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

طلب أحد الالعبني على اإلنرتنت أن أزّوده حبسايب وكلمة املرور اخلاصة يب حىت يقوم برفع 
مستواي باللعبة. 

من خالل ما سبق:

أحبث  مع زميلي الذي جبواري عن أسماء برامج مكافحة الفريوسات، وخنتار ثالثة منها:
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اأواًل:  اأُحلل - اأ�سدر حكًما - اأقدم تربيًرا

ثانًيا:  اأحلل - اأ�سدر حكًما

حلل روابط الصفحات اليت يف اجلدول، وأصدر حكًما حول أمانها، وأقدم تبريًرا لذلك.
ُ
أ

حّلل كلمات املرور اليت يف اجلدول، وأصدر حكًما بمستوى أمانها:
ُ
أ

مشروع الوحدة

التربيراألمانالرابط

http://www.|

http://www.|https://www.|

آمنة - غري آمنةكلمة املرور

aaaa١١١١

B١2٣٤567

A1@5h8b1
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ثانًيا:  اأُحلل - اأ�ستنتج
حّلل وسائل االعتداء املعلومايت اليت يف اجلدول، وأستنتج وسائاًل لتالفيها:

ُ
أ

وسائل أمن املعلوماتوسائل االعتداء املعلومايت

اخرتاق اجلهاز الرقمي والعبث بالبيانات

رسقة بيانات البطاقة االئتامنية

رسقة بيانات الدخول للربيد اإللكرتوين
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الوحدة الثالثة: أحيم معلومايت

لم يتقنأتقناملهارة

معرفة مفهوم أمن املعلومات

معرفة وسائل االعتداء املعلومايت

تميزي صفحات اإلنرتنت اآلمنة ، وغري اآلمنة

معرفة وسائل اخرتاق األجهزة

معرفة وسائل أمن املعلومات

معرفة أساليب منتحلي الشخصية يف اإلنرتنت

تميزي كلمة املرور اآلمنة وغري اآلمنة

املجموع

%نسبة املهارات املتقنة

نموذج التقويم 
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نسبة اإلتقانعنوان الوحدة

%أبرمج لعبيت 

%تطبيقات احلوسبة المادية

%أحيم معلومايت
 النتيجة النهائي�ة
%( املجموع / 3)

الوصف مستويات األداء

أجنز 95% فأكرث من معايري المادة بنسبة إتقان 100%متفوق

أجنز من 85% إىل 95% من معايري المادة بنسبة إتقان 90% إىل أقل من 100%متقدم

أجنز من 75% إىل 85% من معايري المادة بنسبة إتقان 80% إىل أقل من 90%متمكن

أجنز أقل من 75% من معايري المادة بنسبة إتقان أقل من 75%مجتاز

نموذج التقويم النهائي 

تصنيف مستويات األداء

يوضح اجلدول اآليت تصنيفات الطلبة بن�اء على نسب إتقانهم للمهارات






