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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املـقـدمــة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
مر�شدا للمع ِّلم يف �إعداد الدرو�س وتنفيذها ،ومعز ًزا لتقومي الطلبة
وبعد ،فقد جاء هذا الدليل ليكون
ً
مبا يحقق النتاجات التعلمية املن�شودة.
يعد الدليـل �إحدى الركائـز الأ�سا�سيـة لتحقيـق املنهاج؛ فقد ت�ضمن تطبيقات عمليـة لأحـدث
ُّ
ا�سرتاتيجيات التدري�س ،و�أمثلة على �أوراق العمل و�أدوات التقومي التي تنا�سب الفئة العمرية وحمتوى
ومي�رسا للعملية التعليمية ،ودور
موجها
التعليم ،ف�ضلاً عن الرتكيز على الدور احلديث للمع ِّلم بو�صفه
ً
ً
حمورا للعملية التعلمية.
الطالب بو�صفه ً
ونحن �إذ نقدم هذا الدليل ف�إننا نعر�ض �أمثلة واجتهادات ال نتوقع الوقوف عندها فح�سب ،بل
�أن تكون منطل ًقا لتنمية اخلربات و�إبراز القدرات الإبداعية على و�ضع البدائل ،والأن�شطة املتنوعة،
و�إ�ضافة اجلديد الذي يرثي املحتوى ،وبناء �أدوات تقومي ذات معايري جديدة ميكن بها تقومي تعلم
الطلبة على نحو فاعل.
واهلل ويل التوفيق

مفردات الدليل
نتاجات التعلم
نتاجات خا�صة يتوقع �أن يح ِّققها الطلبة بعد انتهاء عملية التعلم والتعليم ،وتتميز ب�شموليتها
مرجعا للمع ِّلم؛ �إذ يبنى عليها املحتوى ،ومت ِّثل �إحدى
وتعد
وتنوعها (معارف ،مهارات ،اجتاهات)ُّ ،
ً
ركائز املنهاج الأ�سا�سية ،وت�سهم يف ت�صميم مناذج املواقف التعليمية املنا�سبة ،واختيار ا�سرتاتيجيات
التدري�س ،وبناء �أدوات التقومي املنا�سبة لها.
عدد احل�ص�ص
املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق نتاجات التعلم.
التكامل الر�أ�سي والتكامل الأفقي
التكامل الر�أ�سي يعني ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت �ساب ًقا يف املبحث نف�سه ,يف
�صفوف �سابقةّ � .أما التكامل الأفقي فيعني ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت يف مباحث
�أخرى لل�صف نف�سه.
م�صادر التعلم

م�صادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف �إثراء معلوماتهما وخرباتهما وامل�ساهمة
أقرا�صا مدجمة ،ومقابالت
كتبا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنرتنت ،و� ً
يف حتقيق النتاجات ،وت�شملً :
�أ�شخا�ص ،وغري ذلك.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
العنا�رص املفتاحية للمفاهيم وامل�صطلحات والرموز الأ�سا�سية التي ورد ذكرها يف الدر�س ،والتي
يجب الرتكيز عليها عند تخطيط موقف تعليمي.
ا�سرتاتيجيات التدري�س
اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املع ِّلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي التعلمي ،وهي
خطوات مقرتحة ميكن للمع ِّلم تطويرها �أو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة و�إمكانات املدر�سة ،مع
مراعاة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTعند احلاجة.
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�إجراءات التنفيذ
خطوات تهدف �إلى تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه ،لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،ومن �أمثلتها
ما ي�أتي:
 -1تنظيم جلو�س الطلبة (جمموعات ،حلقة دائرية ،حرف .)... ،U
 -2تهيئة البيئة ال�صفية (�إنارة كافية ،تهوية ،نظافة.)... ،
 -3تهيئة الأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.
�	-4إثارة دافعية الطلبة �إلى التعلم.
 -5ا�ستخدام �أوراق العمل و�أدوات التقومي املنا�سبة والأن�شطة املت�ضمنة.
معلومات �إ�ضافية
موجهة �إلى املع ِّلم ،والهدف منها �إثراء
معلومات �إثرائية موجزة ،ذات عالقة باملحتوى ،وهي َّ
املعرفة باملحتوى ،و�إر�شاد املع ِّلم �إلى ا�ستخدام م�صادر تعليمية متنوعة.
�أخطاء �شائعة
توقعات لأخطاء حمتملة و�شائعة بني الطلبة و�أفراد املجتمع ،وهي تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم
الوارد ذكرها يف الدر�س ،مع تقدمي معاجلة لهذه الأخطاء.
مراعاة الفروق الفردية
جمموع الأن�شطة والأ�سئلة والإ�ضافات يف املحتوى التي �أُ ِع َّدت لتنا�سب حاجات الطلبة وفق
قدراتهم املتنوعة.
ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
الطرائق واخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املع ِّلم �أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي،
وقيا�س مدى حتقق النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ،وميكن تطويرها �أو
بناء مناذج �أخرى م�شابهة لها؛ ليجري تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.
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املبحث :علوم احلا�سوب.
ال�صف :احلادي ع�رش.

الف�صول

املفاهيم وامل�صطلحات

منوذج حتليل حمتوى

املهارات

الأن�شطة والأ�سئلة وق�ضايا
املناق�شة

عدد ال�صفحات� )110( :صفحات.
اجلداول والر�سوم وال�صور
والأ�شكال التو�ضيحية

					
عنوان الوحدة :الربجمة بلغة ).(C++
احلقائق والأفكار
والتعميمات

القيم
واالجتاهات

تنفيذ برنامج بلغة )(C++
با�ستخدام برجميـة

مـن ال�شـكـل (� )1-2إلـى مـن النـ�شــاط (� )1-2إلـى
الن�شـاط (.)3-2
ال�شكـل (.)6-2
(ابحث)� ،ص (.)66( ،)65
�أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)68
العمل كتابـة برامج وتنفيذها بلـغـة مــن ال�شـكـل (� )7-2إلى مــن النـ�شــاط (� )4-2إلـى
الن�شـاط (.)6-2
اجلماعي .البـرمجـة ) (C++با�ستـخدم ال�شكل (.)11-2
جـمـلــة الطـباعــة ) ،(Coutاجلدول (� ،)1-2ص (( .)72فكر ،ناق�ش� ،شارك)� ،ص (.)79
�أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)81-80

ـ تقدير
�أهمية

والعلماء.(Code::Blocks) .

الف�صل الأول :بيئة التطوير املتكاملة,
يجب �إغالق الأقوا�س ـ تقدير
مقدمة يف لغة الربجمة
 (IDE-Integrated),املفتوحة كلها:
العلم
).(C++

.} { ،)( (Development),

(Environment),

).(Endl

الف�صل الثاين :الثوابت واملتغريات ،رموز
الطباعة على �شا�شة تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية
املخرجات.

(Escape Sequence)،

الرتوي�سة ،العمليات احل�سابية،
الكلمات املحجوزة ،عالمات
التن�صي�ص ،احلقل ،املالحظات،

يـوجـد نوعـان من
املالحظات يف لغـة
البرمجة ):(C++
مالحظات ل�سطر
واحد (،)//
ومالحظات لأكرث من

كتابة بـرامج وتنفيذها بـلغة من ال�شكل (� )12-2إلى مــن النـ�شـاط (� )7-2إلـى
الن�شـاط (.)8-2
البـرجمـة ) (C++بـا�ستـخــدم ال�شكل (.)16-2
متـغيـرات مقبـولة مـن دون اجلدول (� ،)2-2ص (( ،)83ابحث)� ،ص (.)85
اجلدول (� ،)3-2ص (� .)84أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)95-94
�أخطاء.

ـ تنمية
ورموز التن�سيق.
روح
التعاون.

التوثيق ،ال�صيغة العامة.
�سطر ( .)/* … */ـ توظيف
املهارات
الف�صل الثالث :القيـم املنـطقيــة ،العـمليـات
تميز لـغة الربجمة ) (C++الربجمية
املتغريات و�أنواع املنطقية .)Null، sizeof()( ،بني الأحرف ال�صغرية يف عمل
البيانات.
والأحرف الكبرية يف برامج
مفيدة له
الـلغـة الالتينية.
وللمجتمع.

الف�صل الرابع:
جملة الإدخال.

يوجد اختالف يف اجتاه
رمز �أمر الإدخال <<،
ورمز �أمر الإخراج >>.

كتابة برامج حتتوي على جملة مـن ال�شـكـل (� )17-2إلى من النـ�شـاط (� )9-2إلـى
الن�شـاط (.)11-2
الإدخال ) (Cinوتنفيذها .ال�شكل (.)19-2
�أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)105-104
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الف�صل اخلام�س:
التعابري احل�سابية.

�إيجاد ناجت التعابري احل�سابية مــن ال�شـكـل (� )20-2إلـى مــن النـ�شـاط (� )12-2إلى
الن�شاط (.)16-2
ال�شكـل (.)21-2
يدو ًّيا.
ا�ستخدام معامالت الإ�سناد اجلدول (� ،)4-2ص (� .)107أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)115
يف كتابة التعابري احل�سابية .اجلدول (� ،)5-2ص (.)107
اجلدول (� ،)6-2ص (.)113

قواعـد الأولـويـة ،التكافـ�ؤ ت�ستخدم لغـة البرمجة
يف الأولوية ،االقـرتان )� (C++) ،(intإ�شــــــارة ()%
لعمـليــة باقي الق�سمـة
معامالت الإ�سناد.
ال�صحيحة.
تـ�ستخدم لـغــة الربجمـة
)� (C++إ�شـارة امل�ساواة
(=) بو�صفها معامل �إ�سناد،
و�إ�شــارتي امل�ســاواة (==)
بو�صفهما معاملاً منطقياًّ
للم�ساواة.

الف�صل ال�سابع:
جملة االختيار
ال�رشطية.

الف�صل ال�ساد�س :التعبري العالئقي ،اجلملة اخلربية،
التعابري العالئقية جمـل اتخـاد القرار ،جملـة
االختيار ال�رشطية ) ،(ifاملعامالت
واملنطقية.
املنـطقيـة (And, Or, Not)،
البيـانات املنطقيـة،(bool) ،
املتغريات املنطقية.

�إيـجـاد ناجت التعابيـر املنطقيـة مـن ال�شـكـل (� )22-2إلــى مـن النـ�شـاط (� )17-2إلـى
الن�شاط (.)19-2
ال�شكل (.)23-2
يـدو ًّيا.
كتابـة التعابري املنطقـية بلغـة اجلدول (� ،)7-2ص (� .)117أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)127
اجلدول (� ،)8-2ص (.)117
الربجمة ). (C++
اجلدول (�،)9-2ص (.)120
اجلدول (� ،)10-2ص (.)121
اجلدول (� ،)11-2ص (.)121

ال�شـرط ،جـملــة االختـيــار يـكون نـاجت �أي تـعبري
ح�سابي داخل الأقوا�س
ال�رشطية املركبة
)( ،(if ...else statement،يف اجلملـة ال�رشطيـة)
�صوابـًـا ما مل يكن ناجت
الراية ).(Flag
�صفرا.
التعبري احل�سابي ً

الف�صل الثامن:
جملة التكرار.

مــن النـ�شــاط (� )20-2إلى
الن�شاط (.)23-2
�أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)141-140

كتابة برامج وتنفيذها بلغة الربجمة من ال�شكل (� )25-2إلى
) (C++با�ستخدام جمل �رشطية .ال�شكل (.)29-2
القدرة على �إيجاد الأخطاء
املنطقية يف اجلمل ال�رشطية
(�إن وجدت).

كتـابـة برامج وتنفيذها بلغـة مـن ال�شكـل (� )30-2إلى من الن�شاط (� )24-2إلى
الن�شاط (.)31-2
البـرمـجــة ) (C++حل�سـاب ال�شكل (.)41-2
املت�سل�سالت الريا�ضية.
(ابحث)� ،ص (.)151
�أ�سئلة الف�صل� ،ص (.)163-161

) (Initial_valueالقـيــمــــة يـمكن عمــل جـمــل
االبـتـدائيـة للعـداد (step) ،تكرار ال تتوقف.
الزيادة الدورية لقيمة العداد ،تـوجــد �أ�شكـال عــدة
املجاميع الإجمالية.
جلمـل التـكـرار بـلغــة
الربجمة ).(C++

�أ�سئلة الوحدة� ،ص (.)166-164
(تقومي ذاتي)� ،ص (.)167
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ال�صف :احلادي ع�رش.

املبحث  :علوم احلا�سوب.
الفرتة الزمنية :من - -/ - -م �إلى - -/- -م.

الرقم

النتاجات العامة

بلغة الربجمة ).(C++

 يتعرف بيئة التطوير ،ومكوناتها الأ�سا�سية،وكيفية ا�ستخدام لغة الربجمة ).(C++
الوحدة
الثانية  -يتعرف رموز لغة الربجمة ) ،(C++و�أنواع
البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة بها.
 ي�ستخدم جمل الطباعة بلغة الربجمة ).(C++ يتعرف طريقة �إدراج املالحظات يف لغةالربجمة ).(C++
 يتعرف كيفية �إن�شاء املتغريات والثوابت بلغةالربجمة ).(C++
 ي�ستخدم جمل الإدخال بلغة الربجمة ).(C++ يتعرف التعابري احل�سابية للغة الربجمة).(C++ يتعرف التعابري املنطقية للغة الربجمة ).(C++ يطبق جمل االختيار ال�رشطية للتحكم يف�سري تنفيذ الربنامج بلغة الربجمة ).(C++
 ي�ستخدم جمل التكرار ).(for -يكتب برنا ًجما متكاملاً

معلومات عامة عن الطلبة:

توقيع من�سق املبحث:

منوذج خطة ف�صلية
الف�صل الدرا�سي الأول.
عنوان الوحدة :الربجمة بلغة ).(C++

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

ورقة
االختبار.
�سجل
و�صف �سري
التعلم.

العام الــدرا�سي ........ :م........ /م.
عـدد احلــ�ص�ص )27( :ح�صة.

التحديات التي
واجهتها:

الت�أمل الذاتي للوحدة

عدد ال�صفحات� )110( :صفحات.

الأن�شطة املرفقة

م�رشوع ختامي
برجمي.

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

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

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

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

مقرتحات للتح�سني:

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

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

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

 املالحظة قائمة الر�صد� .أن�شطة الكتاب.�أ�شعر بالر�ضا عن......:
............................
(املالحظة �سلم التقدير
ن�شاط حل م�شكالت ............................
املنظمة) .العددي.
من الواقع با�ستخدام ............................
�سلم التقدير
............................
.
	)(C++
الربجمة
لغة
اللفظي.
 الورقةوالقلم.

 مراجعةالذات
(التقومي
الذاتي).

عدد الف�صول )8( :ف�صول.

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)
كتاب علوم
احلا�سوب.
جمموعة الفيديو
املرفقة بالقر�ص
املدمج.
ملف الإك�سل
املرفق بالقر�ص
املدمج الذي
يحمل عنوان:
(مبيعات ال�رشكة).
جهاز احلا�سوب.
جهاز العر�ض.

 التقومياملعتمد
على
الأداء.

		�إعداد املعلم /املعلمة:

 التدري�س املبا�رش(�أوراق العمل،
التدريبات
والتمارين ،الأ�سئلة
والأجوبة ،العر�ض
التو�ضيحي،
املحا�رضة).
 التعلم يف جمموعات(التعلم التعاوين
اجلماعي).
 التعلم عن طريقالن�شاط (الألعاب).
 التفكري الناقد (مهاراتما وراء املعرفة).
 �أخرى (الع�صفالذهني).

توقيع مدير املدر�سة:

توقيع امل�رشف الرتبوي:

الف�صل
الدرا�سي
الأول

الوحدة األولى

�أجهزة احلا�سوب و�أنظمة الت�شغيل
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الف�صل الأول :مقدمة عن أجهزة الحاسوب.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

 :التطور التاريخي لأجهزة احلا�سوب.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مراحل التطور التاريخي لأجهزة احلا�سوب.
 ِّ -يقارن بني املراحل الثالث لتطور �أجهزة احلا�سوب.

املفاهيم وامل�صطلحات

 املعداد. ال�صمامات املفرغة. احلا�سبات امليكانيكية. الرتانز�ستور. -املعاجلات امليكروية الدقيقة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الأولى(الثقافة احلا�سوبية).

 الكتاب املدر�سي. الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه:(�أجيال احلا�سوب).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العر�ض التو�ضيحي،�أوراق العمل) ،التفكري الناقد (مهارات ما وراء املعرفة ،املنظمات الب�رصية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 ق�ص ال�صور من ورقة العمل ( ،)1ثم ل�صقها على اللوح من دون ترتيب ،وتوجيه الطلبة �إلى ترتيبها ب�شكل�صحيح للتو�صل �إلى مراحل تطور �أجهزة احلا�سوب.
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منت الـدر�س
 - 1عر�ض فيلم (�أجيال احلا�سوب) �أمام الطلبة ،والطلب �إليهم تدوين مالحظاتهم.
جزءا منها ،ويناق�شون الأ�سئلة
 - 2توزيع ورقة العمل ( )2على املجموعات ،بحيث ي�أخذ �أفراد كل جمموعة ً
بناء على ما ورد يف الكتاب املدر�سي ،وم�شاهدتهم للفيلم.
فيما بينهم ،ويجيبون عنها ً
 - 3مناق�شة �أفراد املجموعات يف �إجاباتهم.
 - 4طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة :هل توجد مرحلة مل يتم التطرق �إليها؟
 - 5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها لتو�ضيح املرحلة الأولى (الأجهزة اليدوية).
ختام الدر�س
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ماذا تتوقع �أن يكون اجليل القادم من �أجهزة احلا�سوب؟

 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
 - 3توجيه الطلبة �إلى حل �س�ؤال بند (ابحث) يف �صفحة ( )12يف البيت.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 -قارن بني مراحل تطور �أجهزة احلا�سوب.

�إثراء

 ما �أهمية ا�ستخدام الرتانز�ستور يف �أجهزة احلا�سوب؟استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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ورقة العمل ()1
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ورقة العمل ()2
مرحلة احلوا�سيب امليكانيكية

�سمى هذه املرحلة مبرحلة احلوا�سيب امليكانيكية؟
 ملاذا ُت ّ ما مراحل تطور �آلة ()MARK1؟اجليل الأول
�سمى هذه املرحلة مبرحلة احلوا�سيب الإلكرتونية؟
 ملاذا ُت ّو�ضح مراحل تطور �أجهزة احلا�سوب الإلكرتونية يف اجليل الأول.
 ِّ قارن بني حوا�سيب ( ،)ENIACو( ،)EDVACو( )EDSACمن حيث �آلية العمل. -ما �أهم خ�صائ�ص اجليل الأول؟

اجليل الثاين
 ما �أهم خ�صائ�ص اجليل الثاين؟و�ضح ما حـدث لأجهزة احلـا�سوب بني اجليلني الأول والثاين بعد ا�ستخدام الرتانز�ستورات اً
بدل من
 ِّال�صمامات املفرغة.
اجليل الثالث
 ما �أهم خ�صائ�ص اجليل الثالث؟ كيف �أ�سهمت الدوائر املتكاملة يف تطور �أجهزة احلا�سوب؟اجليل الرابع
 ما �أهم خ�صائ�ص اجليل الرابع؟ كيف �أ�سهمت اللوحة الأم يف تطور �أجهزة احلا�سوب؟اجليل اخلام�س
 ما �أهم خ�صائ�ص اجليل اخلام�س؟ا�سما �آخر منا�سب ًا ملا يحدث اليوم ،ويعرب عن ا�ستخدامنا لأجهزة احلا�سوب يف
	�أطلق على اجليل اخلام�س ًالع�رص احلا�رض.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

الأ�شياء اجلديدة التي تع َّلمتها:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

الأ�شياء التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (فهمها برتكيز �أكرب):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

املواقف التي ميكن �أن � ِّ
أوظف فيها هذه املعرفة:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

امل�صادر واملراجع الإ�ضافية التي وجدت فيها �أ�شياء (معلومات) جديدة:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ملحوظات املع ِّلم:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الف�صل الأول :مقدمة عن أجهزة الحاسوب.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

ثانيًا� :أنواع �أجهزة احلا�سوب احلديثة.

النتاجات اخلا�صة

يعدد �أنواع �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي.
 ِّ يقارن بني جهاز احلا�سوب املكتبي وجهاز احلا�سوب املحمول.يو�ضح مفهوم احلا�سوب اللوحي.
 ِّيعدد ا�ستخدامات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
 ِّيو�ضح و�سائل ربط الهاتف الذكي بجهاز احلا�سوب.
 ِّيو�ضح مفهوم �أجهزة اخلوادم.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 تقنية البلوتوث. تقنية الأ�شعة حتت احلمراء.�	-أجهزة اخلوادم.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الأولى (الثقافة احلا�سوبية). -كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثالثة (�شبكات احلا�سوب).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم عن طريق الن�شاط (املناظرة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش(العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة)� ،أخرى (اخلرائط املفاهيمية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ما �أنواع �أجهزة احلا�سوب التي متتلكونها وت�ستخدمونها يف حياتكم اليومية؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى اخلريطة املفاهيمية الآتية التي متثل �أنواع
�أجهزة احلا�سوب احلديثة:
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�أجهزة احلا�سوب
احلديثة
احلا�سوب ال�شخ�صي
احلا�سوب املكتبي

احلا�سوب املحمول

احلا�سوب اللوحي
الهواتف الذكية

�أجهزة اخلوادم
الأجهزة اللوحية

منت الـدر�س
 - 1اختيار طالب ي�ستخدم احلا�سوب املكتبي يف حياته اليومية ،وطالب �آخر ي�ستخدم احلا�سوب املحمول،
وعمل مناظرة بينهما بحيث يحاول كل منهما �إقناع الآخر بجهازه من خالل تعداد مزاياه.
 - 2مناق�شة باقي الطلبة يف احلوار الذي دار يف �أثناء املناظرة للتو�صل �إلى مفهوم احلا�سوب املكتبي ،ومفهوم
احلا�سوب املحمول.
 - 3توجيه �أفراد املجموعات �إلى كتابة �أكرب عدد ممكن من ا�ستخدامات احلا�سوب اللوحي ومزاياه ،ثم
مناق�شتهم يف ما يتو�صلون �إليه.
 - 4مناق�شة املجموعات يف �آلية نقل ال�صور من احلا�سوب اللوحي �إلى جهاز احلا�سوب.
 - 5عر�ض ال�صورة الواردة يف ورقة العمل ( )1على املجموعات ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما اجلهاز الذي ت�شاهدونه يف ال�صورة؟
• ملاذا تت�صل به الأجهزة الأخرى؟
 - 6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
ختام الدر�س
 -توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( )1-1يف البيت.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

عدد و�سائل الربط بني احلا�سوب اللوحي واحلا�سوب املكتبي.
ِّ -

�إثراء

 ما الفرق بني تقنية البلوتوث وتقنية الأ�شعة حتت احلمراء؟استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة

الن�شاط (:)1-1
احلا�سوب املكتبي
اال�ستخدام
ال�شكل

احلا�سوب املحمول

-ي�ستخدمه الطلبة و�أ�صحاب الأعمالاملكتبية �أكرث.

-ي�ستخدمه �أ�صحاب الأعمال كثريوالتنقل.

-يحتوي على �شا�شة منف�صلة ،و�صندوق،ولوحة مفاتيح ،وف�أرة ،وتوابع �أخرى،
ووحداته منف�صلة.

-يحتوي على لوحة مفاتيح ملت�صقةبال�شا�شة ،ووحداته مدجمة م ًعا.

م�صدر الطاقة --الكهرباء.

--البطارية ،والكهرباء.

ورقة العمل ()1
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

املعايري:
يعدد �أنواع �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي.
ِّ - 1
 - 2يقارن بني جهاز احلا�سوب املكتبي وجهاز احلا�سوب املحمول.
يو�ضح مفهوم احلا�سوب اللوحي.
ِّ - 3
يعدد ا�ستخدامات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ِّ - 4
يو�ضح و�سائل ربط الهاتف الذكي بجهاز احلا�سوب.
ِّ - 5
يو�ضح مفهوم �أجهزة اخلوادم.
ِّ - 6
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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اال�سم

1

2

نعم ال نعم ال

نعم

3

ال

نعم

4

ال

نعم

5

ال

نعم

6

ال

الف�صل الأول :مقدمة عن أجهزة الحاسوب.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثالثًا :العوامل امل�ؤثرة يف �رشاء جهاز احلا�سوب.

النتاجات اخلا�صة

يعدد �أهم الأمور الواجب مراعاتها قبل �رشاء جهاز احلا�سوب.
 ِّيحدد �أهم املوا�صفات الواجب توافرها يف جهاز احلا�سوب املراد �رشا�ؤه.
 ِّيحدد �آلية عمل كل من :املعالج ،والذاكرة ،والقر�ص ال�صلب ،واللوحة الأم ،وبطاقة العر�ض.
 ِّ -يقارن بني موا�صفات �أجهزة احلا�سوب املختلفة.

املفاهيم وامل�صطلحات

 املعالج. الذاكرة. القر�ص ال�صلب. اللوحة الأم. -بطاقة العر�ض.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الأولى(الثقافة احلا�سوبية).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)،�أخرى (الر�ؤو�س املرقمة ،املعلومات الناق�صة ،لعب الأدوار ،فكر ـ ناق�ش ـ �شارك).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
بناء على امل�شهد التمثيلي:
 - 1كتابة ال�س�ؤال الآتي على اللوح ،والتنويه بالإجابة عنه ً
• ما �أهم الأمور الواجب مراعاتها قبل �رشاء �أي جهاز حا�سوب؟
 - 2اختيار ثالثة طلبة لأداء امل�شهد التمثيلي الآتي:
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أنواعا خمتلفة
رافق املهند�س �أحمد ابنه م�صطفى �إلى ال�سوق ل�رشاء جهاز حا�سوب لكل منهما ،وقد �شاهدا � ً
من �أجهزة احلا�سوب يف �أحد املحال ،ودار بينهما احلوار الآتي:
وجاذبا.
ع�رصيا
م�صطفى� :أبي ،ما ر�أيك يف هذا اجلهاز؟ يبدو �شكله
ً
ًّ
الأب للبائع :ما �سعر هذا اجلهاز؟
البائع :هذا احلا�سوب املحمول مرتفع الثمن؛ لأن معاجله م�صمم لينا�سب الربامج الكبرية ،والألعاب
ثالثية الأبعاد ،وبرامج الر�سم الهند�سي.
الأب :ح�س ًنا� ،إنه ينا�سبني ،ف�أنا بحاجة �إلى جهاز خفيف الوزن� ،أ�ستطيع حمله معي يف تنقلي �أثناء
العمل .والآن ،نريد جها ًزا �آخر البني م�صطفى خم�ص�ص للأعمال املكتبية العادية ،مثل :ت�صفح �شبكة
الإنرتنت ،وكتابة الن�صو�ص للواجبات املنزلية.
البائع :طلبك موجود ،لدينا يف املحل جهاز حا�سوب مكتبي ثابت ينا�سب طلبة املدار�س ،و�سعره جيد.

�شكرا مل�ساعدتك لنا.
الأب :ح�س ًنا� ،سن�شرتي اجلهازين،
ً
 - 3مناق�شة �إجابات الطلبة للتو�صل �إلى �أهم الأمور الواجب مراعاتها عند �رشاء جهاز حا�سوب.

منت الـدر�س
 - 1توزيع الأ�رشطة يف ورقة العمل ( )1على املجموعات بعد ق�صها ،وتوجيه �أفراد كل جمموعة �إلى البحث
عن املعلومات الناق�صة اخلا�صة بقطعتهم بني املجموعات ،ثم مناق�شة ما يتو�صلون �إليه مع زمالئهم يف
املجموعة ،وعر�ضها على باقي املجموعات.
 - 2توجيه �أفراد املجموعات �إلى الإجابة عن بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( ،)21ثم مناق�شة
�إجاباتهم.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)2-1ثم تدوين �إجاباتهم يف ورقة العمل (.)2
رقما.
� - 4إعطاء كل طالب يف املجموعة ً
 - 5اختيار رقم ليقوم الطالب حامل الرقم من كل جمموعة بالإجابة عن �أحد �أ�سئلة الن�شاط ( ،)2-1ثم
مناق�شته مع الطلبة.

ختام الدر�س
 -توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)18و�صفحة (.)20
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مراعاة الفروق الفردية

معلومات �إ�ضافية
 -من �أنواع املعاجلات احلالية:

عالج
CORE i3
CORE i5
CORE i7
CORE i12

 توجد �أنواع عدة لذاكرة الو�صول الع�شوائي (،)RAMمنها:
• ذاكرة الو�صول الع�شوائي الثابتة (:)SRAM
ال يتطلب هذا النوع توافر طاقة كهربائية م�ستمرة
حلفظ البيـانـات املخـزنة فيـه ،ويـعد �أ�رسع �أنـواع
ن�سبيا.
الذاكرة ،ولكن �سعره مرتفع ًّ

عدد �أهم ثالث قطع يف جهاز احلا�سوب ميكن
 ِّاالعتماد على موا�صفاتها عند �رشائك جها ًزا.

�إثراء

 اكتب يف دفرتك موا�صفات جهاز احلا�سوباملوجود يف خمترب املدر�سة.

• ذاكرة الو�صول الع�شوائي الديناميكي (:)DRAM
يتطلب هذا النوع توافر طاقة كهربائية م�ستمرة
حلفظ البيانات املخزنة فيه ،ومتتاز الذاكرة فيه ب�أنها
غري ثابتة.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

-3

-4
-5

�أ  -جهاز احلا�سوب ال�شخ�صي ،وي�شمل :احلا�سوب املكتبي ،واحلا�سوب املحمول.
ب  -جهاز احلا�سوب اللوحي.
�أ  -كفاءة املعالج (ال�سعة ،وال�رسعة).
ب  -حجم الذاكرة.
جـ � -سعة القر�ص ال�صلب ،و�رسعته.
د  -جودة اللوحة الأم.
هـ  -حجم كرت ال�شا�شة.
�أ  -املعالج :القيام بالعمليات احل�سابية واملنطقية ومعاجلة البيانات.
ب  -الذاكرة :االحتفاظ بالبيانات الأ�سا�سية املطلوبة لنظام ت�شغيل احلا�سوب.
جـ  -القر�ص ال�صلب :وحدة تخزين البيانات الرئي�سة يف جهاز احلا�سوب.
 قد تتعدد الإجابات.�أ -
ب 1000 GB -

Intel Pentium core i7- 4770k 3.96GHz/8M

جـ -
د  -نعم؛ لأن املعالج من النوع اجليد ،وحجم ذاكرة الو�صول الع�شوائي كبري ،وحجم القر�ص ال�صلب
جدا.
كبري ،وحجم كرت ال�شا�شة منا�سب ًّ
Screen Samsung LED 18.5 inch
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ورقة العمل ()1

املعالج

؟

الذاكرة

؟

القر�ص ال�صلب

؟

اللوحة الأم

؟

بطاقة العر�ض

؟
25
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؟

 م�س�ؤول عن معاجلة البيانات. تقا�س �رسعته بامليجاهرتز (.)MHZ بع�ضها خم�ص�ص للأعمال املكتبية وت�صفح الإنرتنت ،وبع�ض �آخر خم�ص�ص للأعمال املعقدةمثل :الألعاب ،والت�صميم ثالثي الأبعاد.
 -بع�ضها خم�ص�ص لأجهزة احلا�سوب املكتبي ،وبع�ض �آخر خم�ص�ص للحا�سوب املحمول.

؟

؟

 تتكون من جمموعة من الدوائر الإلكرتونية. حتتفظ بالبيانات عند معاجلة العمليات ب�شكل م�ؤقت ،وتر�سلها عند الطلب. يوجد منها نوعان ,)RAM( :و(.)ROM -يقا�س حجمها باجليجابايت (.)GB

؟

؟

 هو �إحدى وحدات التخزين الرئي�سة يف جهاز احلا�سوب. تقا�س �رسعة دورانه بدورة لكل دقيقة (.)RPM تقا�س �سعته باجليجابايت (.)GB -كلما زاد حجمه حت�سن �أداء النظام ،وزادت �إمكانية التطور.

؟

؟

 القاعدة الأ�سا�سية التي تربط قطع احلا�سوب بع�ضها ببع�ض ،وتنظم عملية االت�صال يف ما بينها. تعتمد يف نقل البيانات بني �أجزاء احلا�سوب على �رسعة النواقل ،ونوعية ال�رشائح امل�ساندةاملثبتة عليها.
	�أهم ما مييزها ا�سم ال�رشكة املنتجة ،ومكان الت�صنيع. يجب مراعاة عدد م�سارات التو�سعة ،و�إمكانية تطوير جهاز احلا�سوب بزيادة �رشائح الذاكرةعند �رشائها.

؟

؟

 تو�ضع يف �أحد م�سارات التو�سعة على اللوحة الأم ،ويت�صل بها كيبل ال�شا�شة. تُختار عند ال�رشاء بنا ًء على املنافذ املوجودة فيها. زيادة حجم ذاكرتها يجعل انتقال ال�صور �أكرث كفاءة. كلما زادت �رسعة املعالج كانت �أف�ضل. -كلما زاد عدد الألوان التي تدعمها كانت �أف�ضل.

؟

ورقة العمل ()2

املوا�صفات

اجلهاز الأول

اجلهاز الثاين

املعالج
اللوحة الأم
الذاكرة
القر�ص ال�صلب
بطاقة العر�ض
ال�سعر
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

املهارة

الرقم
1

أعدد �أهم الأمور الواجب مراعاتها قبل �رشاء جهاز احلا�سوب.
� ِّ

2

أحدد �أهم املوا�صفات الواجب توافرها يف جهاز احلا�سوب املراد �رشا�ؤه.
� ِّ

3

أحدد �أهم موا�صفات املعالج ،و�آلية عمله.
� ِّ

4

أحدد �أهم موا�صفات الذاكرة ،و�آلية عملها.
� ِّ

5

أحدد �أهم موا�صفات القر�ص ال�صلب ،و�آلية عمله.
� ِّ

6

أحدد �أهم موا�صفات اللوحة الأم.
� ِّ

7

أحدد �أهم موا�صفات بطاقة العر�ض.
� ِّ

8

�أقارن بني موا�صفات �أجهزة احلا�سوب املختلفة.
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التاريخ:

نعم

\

\ م.

ال

الف�صل الثاين :أنظمة التشغيل في أجهزة الحاسوب اإللكترونية.

أول :تعريف نظام الت�شغيل.
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

ثانيًا :مهام نظم الت�شغيل.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم نظام الت�شغيل.
 ِّيعدد مراحل تطور نظم الت�شغيل.
 ِّيعدد مهام نظم الت�شغيل.
 ِّيعدد �أنواع نظم الت�شغيل.
 ِّيو�ضح مفهوم نظام امل�ستخدم الواحد.
 ِّيو�ضح مفهوم النظام متعدد امل�ستخدمني.
 ِّ يقارن بني نظام وحيد املهمة والنظام متعدد املهام ،لنظام امل�ستخدم الواحد. -يقارن بني نظام وحيد املهمة والنظام متعدد املهام ,للنظام متعدد امل�ستخدمني.

املفاهيم وامل�صطلحات

 نظام الت�شغيل. نظام متعدد املهام. -نظام متعدد امل�ستخدمني.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الأولى(الثقافة احلا�سوبية).

 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه:(تاريخ نظام الت�شغيل ويندوز).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أوراق العمل ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلميف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب)� ،أخرى (الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1ت�شغيل جهازي حا�سوب �أمام الطلبة ،مثبت على �أحدهما فقط نظام ت�شغيل ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
ما �سبب ظهور ال�شا�شة باللون الأ�سود يف �أحد اجلهازين؟
29

 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم نظام الت�شغيل.
منت الـدر�س
 -1عر�ض فيلم (تاريخ نظام الت�شغيل ويندوز) �أمام الطلبة ،ثم الطلب �إليهم تدوين �أ�سماء الإ�صدارات
املختلفة لنظام الت�شغيل ويندوز كما يظهر يف الفيلم.
 -2مناق�شة الطلبة يف ما �شاهدوه ،ثم الطلب �إليهم التحدث عن جتاربهم يف ما يتعلق بهذه الإ�صدارات،
و�أول �إ�صدار ا�ستخدموه ،والإ�صدار امل�ستخدم اليوم.
 -3مناق�شة الطلبة يف مهام نظام الت�شغيل ،ثم كتابتها على اللوح.
 -4توزيع الأ�شكال يف ورقة العمل ( )1على املجموعات بعد ق�صها ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل جمموعة
جتميع الأ�شكال لعمل خريطة مفاهيمية تبني �أنواع نظم الت�شغيل ،وعر�ضها على �أفراد املجموعات
الأخرى ،ومناق�شتهم فيها.
 -5توزيع �أنظمة الت�شغيل الوارد ذكرها يف الكتاب املدر�سي على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة
�أحد هذه الأنظمة ،وتدر�سه ،ثم تو�ضحه �أمام املجموعات الأخرى.
 -6تنفيذ الن�شاط (� )6-1أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيه.
ختام الدر�س

 توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)3-1والن�شاط ( ،)4-1والن�شاط ( ،)5-1و�أ�سئلة بند (ابحث) يف�صفحة ( ،)29و�صفحة (.)30

معلومات �إ�ضافية
 يحتوي الرابط الآتي على مقطع فيديو يو�ضح خطوات تثبيت نظام الت�شغيل �أوبنتو:.https://www.youtube.com/watch?v=mySVRlSzVo8

عالج

مراعاة الفروق الفردية

عدد مهام نظم الت�شغيل.
 ِّ -اذكر �أمثلة على �أنظمة الت�شغيل.

�إثراء

 اذكر �أمثلة على كل من الأنظمة الآتية:واحدا.
• نظام ال ي�سمح �إال مل�ستخدم واحد بالو�صول �إليه ،وي�شغل تطبي ًقا
ً
30

• نظام ي�سمح مل�ستخدم واحد بت�شغيل �أكرث من تطبيق.
معا.
• نظام ي�سمح لأكرث من م�ستخدم بتنفيذ برنامج واحد يف � ٍآن ً
معا.
• نظام ي�سمح لأكرث من م�ستخدم با�ستخدامه يف � ٍآن ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة

الن�شاط (:)5-1

حاليا.
ًّ (Windows 10) -

الن�شاط (:)6-1

 -اخلطوات مو�ضحة يف بند (معلومات �إ�ضافية).
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ورقة العمل ()1

�أنواع نظم الت�شغيل

وحيدة امل�ستخدم

وحيدة املهمة

متعددة امل�ستخدمني
متعددة املهام
متعددة املهام

وحيدة املهمة
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

الرقم

التاريخ:

املهارة

1

يو�ضح مفهوم نظام الت�شغيل.
ِّ

2

يعدد مراحل تطور نظم الت�شغيل.
ِّ

3

يعدد مهام نظم الت�شغيل.
ِّ

4

يعدد �أنواع نظم الت�شغيل.
ِّ

5

يو�ضح مفهوم نظام امل�ستخدم الواحد.
ِّ

6

يو�ضح مفهوم النظام متعدد امل�ستخدمني.
ِّ

7

يقارن بني نظام وحيد املهمة والنظام متعدد املهام ،لنظام امل�ستخدم الواحد.

8

يقارن بني نظام وحيد املهمة والنظام متعدد املهام ،للنظام متعدد امل�ستخدمني.

نعم

\

\ م.

ال
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الف�صل الثاين :أنظمة التشغيل في أجهزة الحاسوب اإللكترونية.

رابعا� :أنواع نظم الت�شغيل يف الأجهزة اللوحية.
ً

عدد احل�ص�ص:

ح�صتان.

خام�سا :حتديث نظم الت�شغيل.
ً

النتاجات اخلا�صة

يعدد نظم الت�شغيل يف الأجهزة اللوحية.
 ِّ يقارن بني نظم الت�شغيل يف الأجهزة اللوحية.يو�ضح �أهمية حتديث نظم الت�شغيل.
 ِّيحدث نظام الت�شغيل ويندوز.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 نظام الت�شغيل. -الأجهزة اللوحية.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الأولى(الثقافة احلا�سوبية).

م�صادر التعلم و�أدواته
 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أوراق العمل)،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (البطاقات املروحية ،جولة املعر�ض).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:بر�أيك ،ما الربجميات املتوافرة يف هاتفك املحمول التي ميكنك اال�ستغناء عنها من دون الت�أثري يف عمل الهاتف؟
اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى بع�ض �أنواع نظم الت�شغيل امل�ستخدمة يف الأجهزة
اللوحية واملحمولة.
منت الدر�س
 - 1توجيه �أفراد كل جمموعة �إلى درا�سة �أحد �أنظمة الت�شغيل للأجهزة اللوحية ،ومناق�شة �أهم خ�صائ�صه،
وتدوينها يف لوحة ُتع َّلق على احلائط.
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 - 2توجيه �أفراد املجموعات �إلى بدء جولة املعر�ض ،وقراءة املعلومات اخلا�صة بجميع الأنظمة ،وعمل
مقارنة بني �أنظمة الت�شغيل ،ثم تنظيم جل�سة نقا�ش بينهم.
 - 3توجيه �س�ؤال �إلى الطلبة عن �أكرث امل�شكالت التي يواجهونها يف �أثناء ا�ستخدام �أجهزتهم اللوحية ،ثم
اال�ستماع �إلى �إجاباتهم ،ومناق�شتها ،وتقدمي تغذية راجعة عن �أهمية حتديث نظم الت�شغيل للتخل�ص من
تلك امل�شكالت.
 - 4اختيار ثالث طلبة لي�سحب كل منهم بطاقة من بطاقات ورقة العمل ( )1بعد ق�صها ،والإجابة عن
ال�س�ؤال املكتوب فيها.
 - 5تنفيذ خطوات حتديث نظام الت�شغيل ويندوز �أمام الطلبة.
 - 6توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ خطوات حتديث نظام الت�شغيل ويندوز.
 - 7مناق�شة الطلبة يف االختالفات التي طر�أت على �سطح املكتب ،و�رشيط احلالة ،بعد عملية التحديث.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل (.)3
 - 2توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل يف البيت.

معلومات �إ�ضافية
 يـوجـد العديـد من �أنـظمـة تـ�شغيـل الأجهـزة اللوحيـةالأخرى ،مثل:
• Ubuntu phone.
• Tizen.
• Blackberry.
• Fire OS.
• MeeGo OS (Nokia and Intel).
• Symbian.
• OS (Nokia).

�أخطاء �شائعة

 يخلط بع�ض الطلبة بني نظم الت�شغيل والربجميات التطبيقيةالأخرى.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

عـدد �أهـم نـظم الت�شغيـل امل�ستخـدمـة
 ِّيف الأجهزة اللوحية.

�إثراء

 مـا الفرق بيـن نـظم تـ�شغيـل الأجهزةاللوحية ونظم ت�شغيل �أجهزة احلا�سوب
الإلكرتونية؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 - 1نظام الت�شغيل :جمموعة من الربامج التي تدير جهاز احلا�سوب ،وتتحكم يف جميع املهام التي يقوم بها،
وهو ميثل حلقة و�صل بني امل�ستخدم واملعدات.
 - 2مهام نظام الت�شغيل:
�أ  -ت�سهيل االت�صال بني امل�ستخدم واحلا�سوب.
ب -ا�ستخدام معدات احلا�سوب بطريقة فاعلة ،والتحكم يف �آلية عملها.
جـ  -ربط املعدات بربامج احلا�سوب ب�صورة فاعلة؛ ما ي�سهل عمل مطوري الربامج ،وي�سمح لهم
ب�إن�شاء تطبيقات تعمل على �أنواع خمتلفة من �أنظمة الت�شغيل.
د  -تنفيذ �أوامر امل�ستخدم ،وت�سهيل حل امل�شكالت التي تواجهه ،ومنحه الفر�صة لتنفيذ �أكرث من مهمة يف � ٍآن م ًعا.
هـ  -توفري �إمكانية م�شاركة عدة م�ستخدمني يف جهاز واحد؛ لزيادة اال�ستفادة من املوارد املتاحة.
و �	-إدارة العمليات التي يقوم بها املعالج (.)Processor
ز �	-إدارة عمل الذاكرة ،و�إيجاد م�ساحة تخزينية منا�سبة لتنفيذ املهام املطلوبة بكفاءة عالية.
		 - 3
القدرة على ت�شغيل القدرة على ال�سماح لأكرث من
نظام الت�شغيل

-4
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نظام امل�ستخدم الواحد ,واملهمة الواحدة.
نظام امل�ستخدم الواحد ,ومتعدد املهام.
نظام متعدد امل�ستخدمني ,ومنفرد املهمة.
نظام متعدد امل�ستخدمني ,ومتعدد املهام.

�أكرث من برنامج
ال ميكن
ميكن
ال ميكن
ميكن

ب-

م�ستخدم بالعمل على اجلهاز
ال ميكن
ال ميكن
ميكن
ميكن

مثال عليه

MSDOS
Windows
Windows NT
LINUX

�أ  -حتديث نظام الت�شغيل		.
جـ �	-أهمية هذه العملية:
دوريا عن
 . 1يعد حتديث نظام الت�شغيل �إحدى طرائق احلماية و�سد الثغرات؛ �إذ تبحث ال�رشكة
ًّ
اً
حلول ،وميكن �إجراء هذه ال�صيانة بتحديث
الثغرات التي ت�سبب العبث بنظامها ،وت�ضع لها
امل�ستخدم نظام الت�شغيل لديه.
 . 2عالج بع�ض م�شكالت الربامج املكونة للنظام ،التي قد ت�سبب م�شكالت للم�ستخدم ،مثل
توقف احلا�سب عن العمل ب�صورة غري طبيعية.
�	. 3إ�ضافة خ�صائ�ص جديدة �إلى جهاز احلا�سوب ،كما هو احلال يف نظام ()Windows xp؛ �إذ
�أُ�ضيف برنامج حائط النار للت�أمني يف �أحد حتديثاته.

ورقة العمل ()1

كيف تتم حماية النظام و�سد الثغرات بتحديث نظام
الت�شغيل؟

كيف يُع ِالج التحديث بع�ض امل�شكالت التي تُ ِ
واجه
امل�ستخدم؟

ع ِّدد بع�ض اخل�صائ�ص التي ت�ضاف �إلى جهاز احلا�سوب
عند حتديث نظام الت�شغيل.
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ورقة العمل ()2
�أكمل الفراغ يف ما ي�أتي مبا هو منا�سب:

نظم الت�شغيل

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

ويندوز فون

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

ا�شرتته �رشكة جوجل.

طورته �رشكة.........

�صنعته �رشكة �أبل ماكنتو�ش.

 له واجهة مميزة. يدعم تقنية (.)silver light -يدعم تقنية ................

 �صدر �أول مرة عام......... يت�صف ب�أنه................. -يوجد له.....................

 نظام مفتوح امل�صدر. مبني على نواة نظام.......................

 �أكرث الأنظمة ............... -يت�صف بـ .................
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من عيوبه:

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

من عيوبه:
ال يــوجــد �إال يف �أجـهـزة
ال�رشكة امل�صنعة.

أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

املعايري

الرقم
1

يعدد نظم الت�شغيل يف الأجهزة اللوحية.
ِّ

2

يقارن بني نظم الت�شغيل يف الأجهزة اللوحية.

3

يو�ضح �أهمية حتديث نظم الت�شغيل.
ِّ

4

يحدث �أحد نظم الت�شغيل.
ِّ

التاريخ:

جيد
3

\

\ م.

متو�سط �ضعيف
1
2
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الف�صل الثالث :أساسيات صيانة أجهزة الحاسوب.

أول :مفهوم �صيانة احلا�سوب.
� اً

ثانيًا� :أهمية �صيانة احلا�سوب.

النتاجات اخلا�صة

 -ال�صيانة الوقائية		.

ثالثًا� :أنواع ال�صيانة.

يعدد �إجراءات ال�صيانة املادية.
 ِّيعدد برجميات ال�صيانة الوقائية.
 ِّيو�ضح �آلية عمل برامج ال�صيانة الوقائية.
 ِّيو�ضح مفهوم ال�صيانة العالجية.
 ِّ يجري �صيانة عالجية لبع�ض �أعطال جهازاحلا�سوب.

يو�ضح مفهوم �صيانة جهاز احلا�سوب.
 ِّ يبينِّ �أهمية �صيانة جهاز احلا�سوب. يذكر �أنواع �صيانة جهاز احلا�سوب.يو�ضح مفهوم ال�صيانة الوقائية.
 ِّيعدد �أق�سام ال�صيانة الوقائية.
 ِّيو�ضح مفهوم ال�صيانة املادية.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

 -ال�صيانة العالجية.

م�صادر التعلم و�أدواته

 عر�ض تقدميي عنوانه�( :أعطال �شا�شة احلا�سوب). املوقع الإلكرتوين:- https://www.almrsal.com/post/224593
- http://www.cec.sy/news/441.html
 املوقع الإلكرتوين: ملف ن�صي عنوانه( :ن�صائح عامة للحفاظ على بطارية اجلهاز اللوحي). املوقع الإلكرتوين- https://nasainarabic.net/main/articles/view/heres-the-reason-your-old- :devices-feel-so-slow-and-make-you-want-to-upgrade

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاويناجلماعي)� ،أخرى (فكر ـ ناق�ش ـ �شارك ،الكر�سي ال�ساخن ،اك�شف �أوراقك ،الع�صف الذهني ،الرحالت املعرفية).

�إجراءات التنفيذ
التمهيد

 - 1توجيه الطلبة �إلى ت� ُّأمل لوحة (تعليمات ا�ستخدام خمترب احلا�سوب) املع َّلقة على احلائط ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• ملاذا يتعينَّ علينا االلتزام بالتعليمات الواردة يف اللوحة؟
• هل توجد �إجراءات �أخرى ميكننا القيام بها للمحافظة على �أجهزة احلا�سوب؟

 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى مفهوم ال�صيانة و�أهميتها.
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منت الدر�س

 - 1توجيه الطلبة �إلى قراءة مو�ضوع ال�صيانة الوقائية (املادية) من الكتاب املدر�سي.
 - 2اختيار طالب للجلو�س على الكر�سي ال�ساخن يف املنت�صف.
 - 3توجيه الطلبة �إلى طرح ثالثة �أ�سئلة عن املو�ضوع على الطالب الذي يجل�س على الكر�سي ال�ساخن ،للإجابة
عنها� ،أو �إمرارها ،ثم اختيار طالب �آخر للجلو�س على الكر�سي ال�ساخن.
 - 4توجيه الطلبة �إلى تنفيد ن�شاط (فكر – ناق�ش – �شارك) يف �صفحة (.)38
 - 5و�ضع بطاقات الأ�سئلة املوجودة يف ورقة العمل ( )1يف مكان بارز بعد ق�صها.
فرديا.
 - 6الطلب �إلى قائد كل جمموعة اختيار �إحدى بطاقات الأ�سئلة وقراءتها على �أفراد جمموعته للإجابة عنها ًّ
 - 7طلب قائد كل جمموعة ك�شف الأوراق بقول( :اك�شف �أوراقك) ،ثم قراءة الإجابات ،واختيار الإجابة النهائية
لعر�ضها على بقية املجموعات.
 - 8مناق�شة الطلبة يف �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حدوث �أعطال يف جهاز احلا�سوب.
 - 9توزيع بطاقات ورقة العمل ( )2على املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة �إحداها ،وجتيب عنها
با�ستخدام امل�صادر املقرتحة لها.
�	- 10إح�ضار جمموعة من الأجهزة التي �أعطالها ب�سيطة ،ثم الطلب �إلى �أفراد املجموعات حماولة تعرف �أ�سباب هذه
الأعطال ،و�إ�صالحها.

ختام الدر�س

 توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة الن�شاط ( ،)9-1وال�س�ؤالني الآتيني:• هل ميكن �أن تف�شل جميع الإجراءات املتبعة يف �إ�صالح بع�ض الأجهزة؟
• �إذا تعذَّ ر �إ�صالح اجلهاز وا ُّت ِخذ قرار ب�إتالفه ،فكيف تتم عملية �إتالفه من دون الت�أثري يف البيئة؟

معلومات �إ�ضافية

 ميكن اال�ستعانة باملوقع الإلكرتوين الآتي حلل �س�ؤال بند (ابحث) يف �صفحة (:)38http://www.nawiseh.com/dawrat/mjallah/CH011.HTM

 ميكن اال�ستعانة باملوقع الإلكرتوين الآتي حلل �س�ؤال بند (ابحث) يف �صفحة (:)41http://www.computer-wd.com/20175-/04/backup-softwarefor-windows.html

�أخطاء �شائعة

يخلط بع�ض الطلبة بني مفهومي ال�صيانة الوقائية ،وال�صيانة العالجية.

عالج

 ما الفرق بني ال�صيانة املادية و�صيانةالربجميات؟

�إثراء

 -اذكر احلاالت التي تظهر فيها ر�سالة

).(insufficient memory space

 -ما �سبب ظهورها؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
� -1أهمية �صيانة احلا�سوب:
�أ  -الوقاية من الأعطال قبل حدوثها ،ومنع حدوثها.
ب -التحقق من خلو اجلهاز من الربامج ال�ضارة (الفريو�سات).
جـ  -زيادة كفاءة عمل جهاز احلا�سوب.
د  -معاجلة بع�ض الأعطال ،و�إ�صالحها (�إن وجدت).
هـ �	-إطالة العمر الت�شغيلي للجهاز.
 -2ال�صيانة الدورية� :إجراءات ال�صيانة التي تتم طوال مدة ا�ستخدام جهاز احلا�سوب.
ال�صيانة الوقائية :الإجراءات التي يجب القيام بها قبل وقوع الأعطال.
 -3احللول:
�أ �	-ألوان ال�شا�شة رديئة:
يوجد �أكرث من �سبب لهذا العطل ،منها:
 .1تلف �سلك نقل البيانات:
يجب تغيري ال�سلك ب�آخر جديد.
 .2تعطل كرت ال�شا�شة:
يجب تغيري الكرت ب�آخر جديد� ،أو تبديل اللوحة الأم يف حال تعطل كرت ال�شا�شة الأ�صلي.
� ّأما �إذا كانت اللوحة الأم �سليمة فيجب �إ�ضافة كرت �شا�شة جديد ،و�إهمال الكرت القدمي
الأ�صلي.
ب -اجلهاز بطيء:
فح�ص الأجزاء الآتية ،والت�أكد �أنها تعمل ب�صورة جيدة:
 . 1الذاكرة الرئي�سة (.)RAM
 . 2القر�ص ال�صلب (.)Hard Disk
 . 3املعالج ومروحة التربيد اخلا�صة به (.)CPU

جـ  -ال�سماعات ال تعمل:

 . 1ال�سماعة غري معرفة يف جهاز احلا�سوب ،ويجب تن�صيب برنامج تعريف منا�سب لنوع ال�سماعة.
 . 2منفذ ال�سماعات معطل ،وقد يتطلب ت�صليحه �أخذ اجلهاز �إلى م�س�ؤول ال�صيانة املتخ�ص�ص.
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جيدا باجلهاز ،وهذا يحتم و�صل �سلك ال�سماعات مبنفذ امليكروفون.
 . 3عدم و�صل ال�سماعات ً
د  -البيانات ال تظهر على ال�شا�شة:
�سلك نقل البيانات تالف:
يجب تغيري ال�سلك ب�آخرجديد.
هـ  -ارتفاع درجة حرارة الهاتف املحمول:
احلل باتباع اخلطوات الآتية:

 . 1عدم ا�ستخدام جهاز الهاتف يف �أثناء ات�صاله بال�شاحن.
�	. 2إغالق �أي تطبيق ال يتم ا�ستخدامه.
 . 3عدم تعري�ض اجلهاز لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة مدة طويلة.

و  -تكرار �إعادة الت�شغيل التلقائي:
احلل بتطبيق �إحدى اخلطوات الآتية:
 . 1تغيري الذاكرة الرئي�سة.
 . 2فح�ص القر�ص ال�صلب ،وتغيريه �إن لزم الأمر.
�	. 3إعادة تن�صيب نظام الت�شغيل �أو معاجلته با�ستخدام برنامج ا�ستعادة النظام.
ز  -القر�ص ال�صلب ال يعمل ب�شكل جيد:
اال�ستعانة مب�س�ؤل ال�صيانة ،وتبديل القر�ص ال�صلب �إن لزم الأمر.
ح  -لوحة املفاتيح مغطاة بالغبار:
تنظيف لوحة املفاتيح.
ط  -وجود فريو�سات على ذاكرة اجلهاز:
فح�ص اجلهاز للتحقق من خلوه من الربامج ال�ضارة (الفريو�سات).
ي  -ال�شا�شة مظلمة وال تعمل:
الت�أكد �أن التو�صيالت الكهربائية �سليمة ،و�أنها �صاحلة لال�ستخدام.
ك  -القر�ص املدمج ال يعمل:
وجود تلف يف القر�ص املدمج.
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ورقة العمل ()1

ما وظيفة برنامج حت�سني �أداء القر�ص؟ اكتب ما تعرفه عنه.

ما وظيفة برنامج ا�ستعادة النظام؟ اكتب ما تعرفه عنه.

ما وظيفة برنامج الن�سخ االحتياطي؟ اكتب ما تعرفه عنه.

ما وظيفة برنامج تنظيف القر�ص؟ اكتب ما تعرفه عنه.
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ورقة العمل ()2

 1كيف نعالج �أعطال ال�شا�شة يف احلاالت الآتية:

 البيانات ال تظهر على ال�شا�شة. اجلهاز ال يعمل ب�صورة �صحيحة.�	-ألوان ال�شا�شة رديئة.

 ال�شا�شة مظلمة ،وال تعمل. �سلك نقل البيانات تالف. منفذ البيانات املثبت بال�شا�شة تالف.م�صادر املعرفة املقرتحة
 كتاب علوم احلا�سوب. العر�ض التقدميي الذي يحمل عنوان�( :أعطال �شا�شة احلا�سوب). -املوقع الإلكرتوين الآتي:

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D984%_%D8%B4%D8
%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D984%%D983%%D985%%D8%A8%D98%A%
D988%%D8%AA%D8%B1

 2كيف تت�رصف �إذا توقَّف جهاز احلا�سوب فج�أ ًة عن العمل؟
م�صادر املعرفة املقرتحة

 كتاب علوم احلا�سوب. -الفيلم الذي يحمل عنوان( :تو ُّقف احلا�سوب فج�أةً).

 3ماذا تفعل �إذا كان جهاز احلا�سوب يعمل ببطء �شديد ،وال ي�ستجيب لبع�ض الأوامر؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

http://mawdoo3.com/%D8%AD%D984%_%D985%%D8%B4%D983%%D984%%D8
%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%A1_%D8%A7%D984%%D983%%D985%%D8%A8
%D98%A%D988%%D8%AA%D8%B1
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 4ماذا تفعل يف حال عدم و�صول الطاقة الكهربائية �إلىجهاز احلا�سوب؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

http://www.cec.sy/news/441.html

 5ماذا تفعل يف حال �إعادة الت�شغيل التلقائي يف �أثناء عمل جهاز احلا�سوب؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

https://www.almrsal.com/post/224593

 6كيف تعالج م�شكلة عدم القدرة على قراءة بيانات القر�ص املوجود داخل م�شغل الأقرا�ص؟
م�صادر املعرفة املقرتحة

 كتاب علوم احلا�سوب.الم َع ُّد ب�صيغة ( )pdfالذي يحمل عنوان( :علم ال�صيانة).
 الكتاب ُ -املوقع الإلكرتوين الآتي:

https://support.microsoft.com/ar-eg/help/314060/your-cd-or-dvd-drive-isnot-recognized-by-windows-or-other-programs

 7كيف تت�رصف يف حال عدم عمل ال�سماعات املت�صلة بجهاز احلا�سوب؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

http://mawdoo3.com/%D983%%D98%A%D981%_%D8%A7%D8%B5%D984%%D8
%AD_%D8%B3%D985%%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D984%
%D983%%D985%%D8%A8%D98%A%D988%%D8%AA%D8%B1
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 8كيف تت�رصف يف حال عدم القدرة على ت�شغيل جهاز احلا�سوب اللوحي بالرغم من ات�صاله بال�شاحن؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

http://www.sony-asia.com/microsite/tablet/helpguide_sgpt1w/AR/pdf/helpguide_pdf.pdf

�رسيعا يف جهاز احلا�سوب اللوحي؟
 9كيف تت�رصف يف حال نفاد ال�شحن ً
م�صادر املعرفة املقرتحة

 كتاب علوم احلا�سوب. امللف الن�صي الذي يحمل عنوان( :ن�صائح عامة للحفاظ على بطارية اجلهاز اللوحي). املوقع الإلكرتوين الآتي:http://www.sony-asia.com/microsite/tablet/helpguide_sgpt1w/AR/pdf/helpguide_pdf.pdf

� 10إذا �أ�صبح جهاز احلا�سوب اللوحي بطيئًا ج ًّدا ،فكيف ميكن �إ�صالح هذا اخللل؟
 كتاب علوم احلا�سوب. -املوقع الإلكرتوين الآتي:

م�صادر املعرفة املقرتحة

https://nasainarabic.net/main/articles/view/heres-the-reason-your-old-devices-feelso-slow-and-make-you-want-to-upgrade

 11كيف نعالج م�شكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف املحمول؟
م�صادر املعرفة املقرتحة

 كتاب علوم احلا�سوب. الفيلم الذي يحمل عنوان( :حل م�شكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف). املوقع الإلكرتوين الآتي:https://www.nmisr.com/tech/%D985%%D8%B4%D983%%D984%%D8%A9-%D8%A5%
D8%B1%D8%AA%D981%%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9% D 8 % A D % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 8 4 % %D 9 - %
87%D8%A7%D8%AA%D981-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%AD%D985%%D988%
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

الأ�شياء اجلديدة التي تع َّلمتها:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

الأ�شياء التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (فهمها برتكيز �أكرب):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

املواقف التي ميكن �أن � ِّ
أوظف فيها هذه املعرفة:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

امل�صادر واملراجع الإ�ضافية التي وجدت فيها �أ�شياء (معلومات) جديدة:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ملحوظات املع ِّلم:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الف�صل الرابع :الحوسبة الخضراء.

أول :النفايات الإلكرتونية.
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :احلو�سبة اخل�رضاء.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم النفايات الإلكرتونية.
 ِّيعدد طرائق التعامل ال�صحيح مع النفايات الإلكرتونية.
 ِّيو�ضح مفهوم احلو�سبة اخل�رضاء.
 ِّيعدد مراحل تطور احلو�سبة اخل�رضاء.
ِّ -

يعدد �أهداف احلو�سبة اخل�رضاء.
 ِّيعدد �آليات ا�ستهالك الطاقة.
 ِّيعدد بع�ض الأمثلة على منتجات �صديقة للبيئة.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 النفايات الإلكرتونية. احلو�سبة اخل�رضاء. -جنمة الطاقة.

م�صادر التعلم و�أدواته

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (معنى الكلمة،�صحة التوقعات ،ملخ�صات جي�ست ،تدفق الكلمات ،فكر – ناق�ش – �شارك� ،أعواد املثلجات).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ماذا تعرف عن النفايات الإلكرتونية؟ ثم الطلب �إليهم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)1
 - 2مناق�شة الطلبة يف مفهوم النفايات الإلكرتونية.

منت الـدر�س
 - 1الطلب �إلى �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شة �إجاباتهم للتو�صل �إلى
طرائق التعامل ال�صحيح مع النفايات الإلكرتونية.
 - 2توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ ن�شاط (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة (.)50
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 - 3الطلب �إلى �أفراد املجموعات ر�سم �شكل يعرب عن تخيلهم ملفهوم احلو�سبة اخل�رضاء ،ثم تعليقه على احلائط.
 - 4البدء بجولة املعر�ض ،ومناق�شة املجموعات يف ر�سومهم ال�ستنتاج مفهوم احلو�سبة اخل�رضاء.
 - 5تو�ضيح مراحل احلو�سبة اخل�رضاء و�أهدافها للطلبة.
 - 6كتابة �أرقام املجموعات على �أعواد خ�شبية.
 - 7توجيه الطلبة �إلى قراءة مو�ضوع (اجلديد يف عامل احلو�سبة اخل�رضاء) من الكتاب املدر�سي ،ثم تلخي�صه.
 - 8اختيار �أحد الأعواد اخل�شبية ،والطلب �إلى مقرر املجموعة �صاحبة الرقم الذي ظهر على العود اخل�شبي
التحدث عن �أحد املنتجات ال�صديقة للبيئة.
 - 9توزيع ورقة العمل ( )4على املجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفرادها ت�صنيف ال�صور الواردة فيها �إلى
منتجات �صديقة للبيئة ،و�أخرى غري �صديقة للبيئة مع ذكر ال�سبب.
ختام الدر�س
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ما م�ستقبل احلو�سبة اخل�رضاء؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة الوحدة ،و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة (،)50
و�صفحة (.)53

معلومات �إ�ضافية

 حلل �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)55ا�ستعن بالرابط الإلكرتوين الآتي:http://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8%D8%AA%D8%AC%D8%A7
%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84
%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AA
%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%
D9%84%D9%8A%D8%A9/g-19028002

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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عالج

 -كيف نق ِّلل ا�ستهالكنا للطاقة؟

�إثراء

عدد منتجات �أخرى �صديقة
 ِّللبيئة مل تذكر يف الف�صل.

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 - 1النفايات الإلكرتونية :هي كل ما انتهت �صالحية ا�ستخدامه من �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها ،والأجهزة
اللوحية ،والأجهزة الكهربائية ،مثل :امليكروويف ،والثالجة ،والكامريات ،و�آالت الت�صوير.
 - - 2م�صباح (  ،) LEDلوحة مفاتيح �صديقة للبيئة ،وحدة تخزين (فال�ش ميموري) م�صنوعة من مواد
قابلة للتدوير.
 - 3احلو�سبة اخل�رضاء هي الطريقة ال�صحيحة للتعامل مع النفايات الإلكرتونية ،والتخل�ص منها على نحوٍ ال
ي�رض بالبيئة.
 - 4الطرائق ال�صحيحة للتعامل مع النفايات الإلكرتونية:
�أ  -جتنب �إلقاء النفايات الكهربائية والإلكرتونية يف احلاويات و�أماكن جمع النفايات املنزلية.
ب -التخل�ص من النفايات الكهربائية والإلكرتونية عن طريق �رشكات متخ�ص�صة يف التعامل مع
النفايات الإلكرتونية؛ �إذ حتوي هذه الأجهزة �أجزاء فيها مواد خطرة �سامة ،يجب التخل�ص منها
كما ُيتخ َّل�ص من النفايات اخلطرة ال�سامة.
جـ  -و�ضع �إطار ت�رشيعي ُي ِّ
نظم قطاع التعامل مع النفايـات الإلكرتونية والكهربائية وتوابعها؛
للتخفيف من املخاطر الناجمة عن �سوء التعامل معها ،يف ظل عدم وجود �آلية منهجية ملمو�سة
جلمع النفايات الإلكرتونية والكهربائية ،وغياب اخلربات الفنية لإعادة تدويرها ومعاجلتها.
د � -رضورة �إر�ساء نظام لإعادة تدوير النفايات الإلكرتونية يف الأردن ،وتوعية املواطنني ب�إقامة
نظام جلمع هذه النفايات ،وف�صلها بطريقة ت�ساعد البلديات على �إعادة تدويرها بو�صفها اجلهة
امل�س�ؤولة عن جمع النفايات والتخل�ص منها ،وذلك بو�ضع �آليات منا�سبة للفرز ،واجلمع ،و�إعادة
التدوير ،واملعاجلة ،والتخل�ص منها� ،أو ت�صديرها خارج البالد للمعاجلة.
هـ  -ا�ستخدام مواد �أقل ُ�س ِّمية يف الت�صنيع ،وت�صنيع املواد التي ميكن �إعادة تدويرها �أو ا�ستريادها ،وفق
معايري املعدات الكهربائية والإلكرتونية وموا�صفاتها بهدف مكافحة التلوث البيئي.
بيئيا ،املنا�سبة لإعادة التدوير ،وزيادة القدرة على تر�شيد
و  -ت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيا ال�سليمة ًّ
ا�ستخدام الطاقة؛ ما يق ِّلل من حجم النفايات.
-5
ً
ا�ستهالكا للطاقة ،وال حتتوي على كميات كبرية من الر�صا�ص ال�ضار بالبيئة.
�أ  -لأنها �أقل
كبريا على البيئة وال�صحة.
ب -لأنها حتوي مواد �سامة متثل
خطرا ً
ً
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-6

�أ  -هي الإجراء ال�صحيح يف التطبيق� ،أو الت�صنيع� ،أو اال�ستخدام� ،أو التخل�ص من �أجهزة احلا�سوب
وملحقاتها بكفاءة وفعالية ،وب�أقل ت�أثري �ضار بالبيئة.
ب�	-إمكانية ربط ثالثة �أجهزة يف الوقت نف�سه.
جـ . 1 -ت�صنيع املكونات احلا�سوبية لتكون ذات ت�أثري �صديق للبيئة.
 .2زيادة قابلية املنتجات امل�صنعة لإعادة التدوير والتحليل احليوي للمنتجات التالفة وخملفات
الت�صنيع.
د �	. 1 -آثار �ضارة بالبيئة.
�	.2آثار �ضارة ب�صحة الإن�سان.

-7

ً
ا�ستهالكا للكهرباء.
�أ �	-أقل
ب -تقلل من انبعات غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
جـ �	-إمكانية الإفادة منها عند �إتالفها.
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�إجابات �أ�سئـلـة نهاية الـوحـدة
-1

�أ � -صيانة احلا�سوب :هي الأعمال والإجراءات التي حتافظ على دميومة عمل اجلهاز ،وتكفل عمله
بكفاءة عالية ب�أقل التكاليف ،وتت�ضمن اكت�شاف الأعطال ،وت�شخي�صها ،ثم �إ�صالحها� ،أو ا�ستبدال
الأجزاء املعطلة ،وحماولة منع وقوع الأعطال.
ب -ال�صيانة الوقائية :يق�صد بها العناية بجهاز احلا�سوب ب�صورة دورية؛ لتجنب العديد من الأعطال قبل
وقوعها ،وتوفري الوقت واجلهد واملال.
جـ  -احلو�سبة اخل�رضاء :هي تطبيق يت�ضمن ت�صنيع �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها بكفاءة وفعالية ،والتخل�ص
من النفايات الإلكرتونية من دون الإ�رضار بالبيئة.
 - 2علِّل:
�أ  -ا�ستخدام �أنظمة الت�شغيل متعددة امل�ستخدمني ومتعددة املهام يف �أجهزة اخلوادم احلا�سوبية.
لأنها ت�سمح لأكرث من م�ستخدم با�ستخدام الأجهزة ،والقيام ب�أكرث من مهمة يف الوقت الواحد.
ب -تع ُّدد �أنواع �أنظمة الت�شغيل لأجهزة احلا�سوب اللوحية.
بتعدد املهام واخل�صائ�ص.
فتعدد �أنظمة الت�شغيل ي�سمح ُّ
لأن لكل جهاز موا�صفاته وا�ستخداماته؛ ُّ
جـ � -أهمية حتديث نظام الت�شغيل ب�شكل م�ستمر.
لتح�سني كفاءة جهاز احلا�سوب ،و�إ�صالح بع�ض م�شكالت الربجمة� ،أو تلك املتعلقة باملكونات
املادية جلهاز احلا�سوب.
د  -عمل �صيانة وقائية جلهاز احلا�سوب يطيل من العمر الت�شغيلي له.
لأن هذا النوع من ال�صيانة يقي الأجهزة من الأعطال قبل حدوثها.
هـ  -ا�ستخدام مادة التنظيف ( )Foam Cleanerلتنظيف �أجهزة احلوا�سيب.
لأن هذه املادة حتافظ على الأجزاء الإلكرتونية ،وحتميهاّ � .أما املواد الأخرى فقد ت�ؤدي �إلى تعطل
جهاز احلا�سوب.
و  -يعترب الغبار واح ًدا من الأ�سباب الرئي�سة يف تعطل جهاز احلا�سوب.
جتمع الغبار ي�ؤدي الى �إغالق فتحات التهوية؛ ما يزيد من حرارة اجلهاز ،وتعطل مروحته.
لأن ُّ
أ�رضارا مادية جلهاز احلا�سوب.
ز  -تُ�سبِّب بع�ض الفريو�سات � ً
تت�سبب يف �أعطال للذاكرة� ،أو القر�ص ال�صلب.
لأن بع�ض الفريو�سات َّ
ح  -عدم �إلقاء جهاز احلا�سوب اللوحي التالف يف حاوية النفايات.
يعد من النفايات الإلكرتونية اخلطرة.
لأنه ُّ
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	- 3العتماد �صناعة الأجهزة يف هذه املرحلة على تكنولوجيا ال�صمامات املفرغة يف بناء الدوائر املنطقية ،التي
جعلت الأجهزة بطيئة ال�رسعة ،وكبرية احلجم؛ ب�سبب احلاجة �إلى وجود �أجهزة تربيد نتيجة ارتفاع درجة
حرارة ال�صمامات.
 - 4الو�سائل ال�سلكية (الكيبل) ،والو�سائل الال�سلكية (البلوتوث ،والأ�شعة حتت احلمراء).
 - 5لأن القر�ص ذا ال�رسعة العليا يف الدوران يكون �أ�رسع يف قراءة البيانات.
-6
�أ  -ا�ستخداماتك ،وطبيعة عملك ،وتطبيقاتك التي �ستنفذها با�ستخدامه.
ب -القدرة املالية ،واملبلغ املر�صود ل�رشائه.
جـ  -مكان ا�ستخدامك له (ثابت يف مكان واحد� ،أو يف �أكرث من مكان).
- 7
نوع جهاز احلا�سوب

اال�ستخدام

ت�صفح الإنرتنت ،واال�ستخدام املنزيل.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (مكتبي).

ت�صفح الإنرتنت خارج املنزل.

جهاز لوحي.

عمل الأبحاث العلمية.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول ،حا�سوب مكتبي).

التعلم الإلكرتوين لطلبة ال�صفوف الأ�سا�سية الدنيا .جهاز حا�سوب �شخ�صي (مكتبي).
التعلم الإلكرتوين لطلبة ال�صفوف الثانوية.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (مكتبي).

لعب الألعاب الإلكرتونية يف ال�شبكة.

جهاز لوحي.

التوا�صل املرئي مع الأهل.

جهاز لوحي.

عمل ك�شوفات حما�سبية.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول� ،أو حا�سوب مكتبي).

ت�صميم املواقع الإلكرتونية.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول� ،أو حا�سوب مكتبي).

حترير مقاطع الفيديو.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول� ،أو حا�سوب مكتبي).

ا�ست�ضافة موقع �إلكرتوين ل�رشكة ما.

جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول� ،أو حا�سوب مكتبي).

ت�صميم املن�شورات الإلكرتونية.

-8
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جهاز حا�سوب �شخ�صي (حا�سوب حممول� ،أو حا�سوب مكتبي)،
جهاز لوحي.

�أ  -تنظيف اجلهاز من الغبار با�ستمرار ،وبخا�صة مروحة التربيد؛ لأن الغبار يق ِّلل من حركة دورانها.
ب -ا�ستخدام مادة التنظيف ) (Foam Cleanerمل�سح ال�شا�شة من اخلارج.
جـ  -تغطية جهاز احلا�سوب وال�شا�شة والطابعة ولوحة املفاتيح بالغطاء اخلا�ص لكل منها؛ للوقاية من
الغبار.

د  -توفري بيئة ذات درجات حرارة معتدلة جلهاز احلا�سوب ،وعدم تعري�ضه لدرجات حرارة مرتفعة.
هـ  -و�ضع جهاز احلا�سوب يف مكان بعيد عن �أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة.
جتنبا الن�سكابها عليه.
و  -عدم تناول الأطعمة وامل�رشوبات بجانب جهاز احلا�سوب؛ ً
- 9
بعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س والرطوبة.
�أ  -و�ضعه يف مكان منا�سب ً
ب  -عدم �إبقائه يف و�ضعية ال�شحن عند االنتهاء من �شحنه.
جـ  -تنظيفه باملادة اخلا�صة.
-10
�أ �	-إمكانية التحكم يف جمموعة حوا�سيب عن طريق جهاز مركزي واحد ،ويف�ضل ا�ستخدام جهاز
احلا�سوب املحمول اً
بدل من جهاز احلا�سوب املكتبي.
ب -ا�ستخدام مزودات طاقة جديدة للأجهزة املنزلية اً
بدل من القدمية؛ لفاعليتها ،وتقليلها ن�سبة الطاقة
املفقودة على �صورة حرارة بدرجة كبرية.
تعد بطاقات الفيديو ووحدات معاجلة الر�سوم ،وال �سيما ثالثية الأبعاد منها� ،أكرث �أجزاء �أجهزة
جـ ُّ -
ً
ً
ا�ستهالكا
ا�ستهالكا للطاقة؛ فالأف�ضل اال�ستغناء عنها ،وا�ستبدال الأنواع احلديثة الأقل
احلا�سوب
للطاقة بها.
ً
ا�ستهالكا للطاقة ،وال حتتوي على
دـ  -تغيري ال�شا�شات القدمية ب�شا�شات ) (LCDحديثة؛ لأنها �أقل
كميات كبرية من الر�صا�ص ال�ضار بالبيئة.
علما �أنه توجد بع�ض �أنظمة الت�شغيل
هـ  -احلر�ص على �إغالق جهاز احلا�سوب بعد االنتهاء من العملً ،
التي تتحكم � ًّآليا يف �إطفاء بع�ض املكونات الإلكرتونية.
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ورقة العمل ()1

الكلمة

�أ

ب

جـ

د

املعنى

النفايات الإلكرتونية
(ب)� :أعرف املعنى ،وال �أ�ستخدم الكلمة.
( د ) :مل �أ�سمع بالكلمة من قبل.

( �أ )� :أعرف الإجابة.
(جـ) :ر�أيت الكلمة ،وال �أعرف معناها.

ورقة العمل ()2

الرقم

ال�سلوك

� 1إلقاء النفايات الكهربائية والإلكرتونية يف احلاويات.
 2التخل�ص من النفايات الكهربائية والإلكرتونية عن طريق �رشكات متخ�ص�صة.
 3و�ضع ت�رشيعات ُت ِّ
نظم قطاع التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكرتونية.
� 4إر�ساء نظام لتدوير النفايات الكهربائية والإلكرتونية.
 5ا�ستخدام مواد �أقل ُ�س ِّمية يف الت�صنيع.
بيئيا.
 6ا�ستخدام التكنولوجيا ال�سليمة ًّ

 7قلة وعي املجتمع بخ�صو�ص املخاطر الناجمة عن النفايات الكهربائية والإلكرتونية.
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ر�أيي

ورقة العمل ()3
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

ال�شيء الذي فعلته:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

تع َّلمت من الن�شاط:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

حت�سنت مهارتي يف:
َّ

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

ملحوظات املع ِّلم:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الوحدة الثانية

الربجمة بلغة ()C + +
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الف�صل الأول :مقدمة في لغة البرمجة (.)C + +

عدد احل�ص�ص:

ح�صتان.

النتاجات اخلا�صة

يعرف لغة الربجمة (.)C++
 ِّ ي�ش ِّغل برجمية (.)Code::Blocksيو�ضح مكونات ال�شا�شة الرئي�سة يف برجمية (.)Code::Blocks
 ِّجديدا.
م�رشوعا
 يبد أ�ً
ً
يو�ضح داللة كل جزء من �أجزاء الهيكل العام للربنامج يف لغة الربجمة (.)C++
 ِّ -ين ِّفذ برنا ًجما بلغة الربجمة ( )C++با�ستخدام برجمية (.)Code::Blocks

املفاهيم وامل�صطلحات

 -بيئة التطوير املتكاملة (.)IDE-Integrated Development Environment

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 -كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية (اخلوارزميات والربجمة).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 كتابة املقطع الربجمي املجاور على اللوح ،ثممناق�شة الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• ماذا مي ِّثل هذا الن�ص؟
• ما لغة الربجمة؟ ما �أهميتها؟
و�ضح خطوات حل امل�شكلة التي ت�سبق كتابة هذا املقطع الربجمي وتليها.
• ِّ
• هل تعرف لغات برجمة �أخرى غري ()Small Basic؟
منت الـدر�س
 - 1تو�ضيح مفهوم لغة الربجمة (.)C++
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 - 2عر�ض طريقة ت�شغيل برجمية ( )Code::Blocksللطلبة ،وتو�ضيح مكونات �شا�شتها الرئي�سة با�ستخدام
جهاز العر�ض.
 -3الطلب �إلى �أفراد املجموعات تنفيذ الن�شاط ( ،)2-2ومتابعتهم يف هذه الأثناء.
 - 4تطبيق خطوات البدء مب�رشوع جديد �أمام الطلبة ،وتو�ضيح الهيكل العام لربنامج ( ،)C++وتنفيذ برنامج،
ثم عر�ض نتائجه.
 - 5الطلب �إلى �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،ثم مناق�شتهم
يف الإجابات.
 - 6الطلب �إلى �أفراد املجموعات تنفيذ الن�شاط ( ،)3-2ومتابعتهم يف هذه الأثناء.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم فيها.
 - 2توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)65و�صفحة ( )66يف البيت.

معلومات �إ�ضافية
 الكلمات املحجوزة :هي كلمات لها معنى خا�ص باحلا�سوب؛�إذ �إنه ين ِّفذ الأوامر املناظرة ملعاين هذه الكلمات.

-

يوجد العديد من املواقع املتخ�ص�صة بلغة الربجمة )(C++

يف �شبكة الإنرتنت ،منها موقع ( ،)cplusplusوعنوانه
الإلكرتوين.http://www.cplusplus.com :

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة بعدم غلق الأقوا�س والأقوا�سدائما يف �صورة �أزواج،
املتعرجة التي يجب �أن تكون ً
كالآتي.{ } ،)( :

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 ما وظيفة كل من الكلمات املحجوزة الآتية يف لغةالربجمة ((iostream) ،(main) ،(return 0) :)C++؟

 ما وظيفة الأمرين الآتيني يف برجمية ):(Code::Blocksبناء الربنامج ( ,)Buildوتنفيذ الربنامج ()Run؟

�إثراء

�صمم برنا ًجما لطباعة
 با�ستخدام لغة الربجمة (ِّ ،)C++ما ي�أتي على �شا�شة املخرجات:
• ا�سمك الثالثي باللغة الإجنليزية.
• عنوان املدر�سة باللغة الإجنليزية.
• املعلومات الآتية.“Ibrahim School،Tel:065100200” :

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد� ،سلم التقدير العددي.

الن�شاط (:)1-2
حل الن�شاط مبراجعة كتاب احلا�سوب لل�صف العا�رش ،الوحدة الثانية ،الف�صل الأول.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2
-3

أ�  -اخرت الأمر ) (Newمن الئحة ) ،(Fileثم اخرت �أمر ) ،(Projectثم اخرت منه )،(Console Application
لالختيار بني
للبدء مب�رشوع جديد ،فتظهر نافذة جديدة .انقر زر
ثم انقر زر
لغة )� (Cأو لغة ) ،(C++ثم انقر زر ).(Next
من �رشيط الأدوات )� ،(Compilerأو اختيار
ب -بناء الربنامج ) :(Buildال�ضغط على زر بناء الربنامج
�أمر ) (Buildمن الئحة )� ،(Buildأو ال�ضغط على مفتاحي ).(Ctrl+F9
من �رشيط الأدوات )� ،(Compilerأو اختيار �أمر
جـ  -ميكن تنفيذ الربنامج ) (Runبال�ضغط على زر التنفيد
) (Runمن الئحة )� ،(Buildأو بال�ضغط على مفتاحي ) ،(Ctrl+F10فتظهر النتيجة على �شا�شة املخرجات.
د � -إنهاء العمل واخلروج من برنامج ).(Code::Blocks
بناء الربنامج :عملية تهدف �إلى الت�أكد من �سالمة الربنامج.
تنفيذ الربنامج :عملية تهدف �إلى احل�صول على النتائج.
الأداة

ملف جديد.

الوظيفة

بناء الربنامج وتنفيذه.
بناء الربنامج.
حفظ امللف.
فتح ملف.
تنفيذ الربنامج.
-4
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حتديث.
)( : int mainالدالة الرئي�سة املكونة جلميع برامج لغة ( ،)C++وهي �أهم دالة يف الربنامج و�أ�سا�سه.
;�	: return 0إعالن نهاية الربنامج.
 :رمز بداية �أوامر الربنامج.
{
 :رمز نهاية الربنامج.
}

ورقة العمل ()1
 - 1اكتب داللة كل جملة من جمل الربنامج الآتية يف ال�صندوق املجاور لكل منها:
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;cout<<”Hello world!”<<endl
;return 0
}

 - 2ن ِّفذ الربنامج ال�سابق با�ستخدام جهاز احلا�سوب.
 - 3ما التعديل على الربنامج ال�سابق الذي ُي ِّ
مكننا من طباعة جملة (! )Hello worldمرتني على ال�شا�شة؟
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم................................................:

الرقم

ا�سم الطالب

ي�ش ِّغل برجمية

)(Code::Blocks

نعم /ال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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التاريخ:
يُ ِ
ن�شئ
ين ِّفذ برناجمًا
م�رشو ًعا با�ستخدام برجمية املجموع
جدي ًدا ) (Code::Blocksمن ()3
نعم /ال

نعم /ال

\

\ م.

مالحظات

أداة التقويـم()2
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

املعيار

الرقم
1

أعرف لغة الربجمة (.)C++
� ِّ

2

�أ�ش ِّغل برجمية (.)Code::Blocks

3

أو�ضح مكونات ال�شا�شة الرئي�سة يف برجمية (.)Code::Blocks
� ِّ

4

جديدا.
م�رشوعا
�أبد�أ
ً
ً

5

أو�ضح داللة كل جزء من �أجزاء الهيكل العام لأحد الربامج يف لغة
� ِّ

التاريخ:

نعم

\

نو ًعا ما

\ م.

ال

الربجمة (.)C++
6

�أنفِّذ برناجمًا بلغة الربجمة ( )C++با�ستخدام برجمية ).(Code::Blocks
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عدد احل�ص�ص� :أربع ح�ص�ص.

الف�صل الثاين :الطباعة على شاشة المخرجات.

النتاجات اخلا�صة
 يبينِّ �أهمية جملة الطباعة (.)cout يكتب ال�صيغة العامة جلملة الطباعة (.)coutيو�ضح كل جزء من �أجزاء ال�صيغة العامة جلملة الطباعة (.)cout
 ِّيو�ضح �آلية عمل الأمر (.)endl
 ِّيو�ضح املق�صود برموز تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية (.)Escape Sequence
 ِّم�ستخدما رموز تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية (.)Escape Sequence
 ين ِّفذ برامج بلغة الربجمة ()C++ً
م�ستخدما رموز تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية (.)Escape Sequence
 يكتب برامج بلغة الربجمة ()C++ً
يو�ضح �آلية تق�سيم احلقول يف �شا�شة املخرجات.
 ِّ ي�ضيف مالحظات داخل الربنامج.م�ستخدما جملة الطباعة (.)cout
 ين ِّفذ برامج بلغة الربجمة ()C++ً
م�ستخدما جملة الطباعة (.)cout
 يكتب برامج بلغة الربجمة ()C++ً

املفاهيم وامل�صطلحات

 الثوابت واملتغريات ،رموز تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية ) ،(Escape Sequenceالرتوي�سة ،العملياتاحل�سابية ،الكلمات املحجوزة ،عالمات التن�صي�ص ،احلقل ،املالحظات ،التوثيق ،ال�صيغة العامة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية(اخلوارزميات والربجمة).

 الكتاب املدر�سي. الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه:(جملة الطباعة).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،الأ�سئلة والأجوبة) ،العمل يف جمموعات (العملالتعاوين اجلماعي).
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�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1عر�ض فيلم (جملة الطباعة) �أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم يف ال�س�ؤال الآتي:
• ما عالقة �شا�شة احلا�سوب بلغة الربجمة ()C++؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم الطباعة على �شا�شة املخرجات،
وجملة الطباعة (.)cout
منت الـدر�س
 - 1تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من ورقة العمل ( ،)1ومتابعتهم يف هذه الأثناء.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من ورقة العمل ( ،)2ومتابعتهم يف هذه الأثناء.
 - 5تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ الن�شاط ( ،)4-2ثم مناق�شتهم فيه.
� - 6رشح الربنامج الظاهر يف ال�شكل ( )10–2يف �صفحة ( )75للطلبة.
 - 7تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ الن�شاط ( ،)5–2ثم مناق�شتهم فيه.
 - 8تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل (.)3
 - 9تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)6–2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 -10تكليف �أفراد املجموعات �إجابة �أ�سئلة بند (فكر-ناق�ش�-شارك) يف �صفحة ( ،)79ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،وقراءة بند (الربجمة يف حياتنا) ،والتعديل علىالربنامج ،بحيث ت�ستخدم جملة طباعة واحدة اً
بدل من ثالث جمل.

معلومات �إ�ضافية
 توجد رموز �أخرى لتن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية) (Escape Sequenceغري املذكورة يف الكتاب
املدر�سي ،مثل:
الرمز  :\bحذف ).(Backspace
الرمز  :\vحقل عمودي ).(Vertical Tap

�أخطاء �شائعة

 قد يخطئ بع�ض الطلبة بعدم غلق املالحظةلأكرث من �سطر ب�إ�شارة .*/
 قد يخطئ بع�ض الطلبة با�ستخدام �إ�شارة /اً
بدل من �إ�شارة \ يف كتابة املالحظة.
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عالج

مراعاة الفروق الفردية

 -تنفيذ الربنامج املبني يف ال�شكل ( )7-2يف �صفحة ( ،)70والربنامج املبني يف ال�شكل ( )8-2يف �صفحة (.)71

�إثراء

 توجيه الطلبة �إلى طباعة جدول ال�رضب للعدد ( )9ب�شكل منتظم كالآتي ،با�ستخدام الرموز املنا�سبة من رموزتن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية ):(Escape Sequence

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة

C++ language
for 11 th class.
"C++ language "for 11th class.
C++ language \ for 11th class.
class. uage for 11th

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout << “C++language\n for 11th class.\n”;
cout << “C++language\t for 11th class.\n” ;
cout << “\’’C++language\” for 11th class.\n” ;
cout << “\’C++language\’ for 11th class.\n”;
cout << “C++language\\ for 11th class.\n” ;
cout << “C++language for 11th\r class.\n;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout << “C++language\n for 11th class.\n”
<< “C++language\t for 11th class.\n”
<< “\’’C++language\” for 11th class.\n”
<< “\’C++language\’ for 11th class.\n”
<< “C++language\\ for 11th class.\n”
<< “C++language for 11th\r class.\n;
return 0;
}
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:)4-2( الن�شاط
-1

-2

-3

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout <<”NO”<<”\t”<<”Name”<<”\t”<<”Age”<<”\t”<<”Grade”<<endl;
cout <<”--”<<”\t”<<”----”<<”\t”<<”---”<<”\t”<<”-----”<<endl;
cout <<”1-”<<”\t”<<”Ali”<<”\t”<<”15”<<”\t”<<”99”<<endl;
cout <<”2-”<<”\t”<<”Reem”<<”\t”<<”14”<<”\t”<<”98”<<endl;
cout <<”3-”<<”\t”<<”Ahmed”<<”\t”<<”15”<<”\t”<<”100”<<endl;
cout <<”4-”<<”\t”<<”Samera”<<”\t”<<”15”<<”\t”<<”99”<<endl;
cout <<”5-”<<”\t”<<”Lara”<<”\t”<<”14”<<”\t”<<”99”<<endl;
return 0;
}

:)5-2( الن�شاط
-1

ِ ُ �أ- 2
.الحظ �أن النتائج مرتبة يف حقول

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
/*1*/ cout<<”Date:2016 24-10”<<endl;
/*2*/ cout<<”Date:”<<”2016 24-10”<<endl;
/*3*/ cout<<”Date:”<<”2016 24-10”<<endl;
/*4*/ cout<<”Date:”<< 2016<<”-1024-”<<endl;
/*5*/ cout<<”Date:”<< 2016<<”-“<<10<<”-“<<24<<endl;
/*6*/ cout<<”Date:”<< 2016 24-10<<endl;
return 0;
}

:)6-2( الن�شاط

. ولكنهما تختلفان يف الكتابة، ال يوجد فرق يف الناجت- 1
. ولكنهما تختلفان يف الكتابة، ال يوجد فرق يف الناجت- 2
. ولكنها تختلف يف الكتابة، ال يوجد فرق يف الناجت- 3
.م1982 - 4

.) من الناجت24(  ثم طرح الرقم،)2016( ) من العدد10(  تنفيذ عملية ح�سابية ت�ضمنت طرح الرقم- 5
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
: وا�ستخدام رموز التن�سيق املنا�سبة، مع تغيري اجلملة املطبوعة كل مرة،عمليا
ًّ  وتُنفَّذ، تُك َتب الربامج بالطريقة الآتية- 1

1 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<< “This is a \‘book\’” <<endl;
return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<”He said\:\”Be Patient\””<<endl;
return 0;
}
2 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<< “Laila mohammed” <<endl;
return 0;
}
3 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<< “Book\n Pen\nSchool” <<endl;
return 0;
}
4 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<”\a”<<endl;
return 0;
}
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5 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<”\”Raya school\”.”<<endl;
return 0;
}
6 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<”No \t Student \tMark”<<endl;
cout<<”1\t Abed \t”<<99<<endl;
cout<<”2 \t Omar \t”<<98<<endl;
cout<<”3 \t Mawada \t”<<98<<endl;
cout<<”4 \t Ali \t”<<97<<endl;
cout<<”5 \t Noor \t”<<95<<endl;
return 0;
}

. وتو�ضيح جمل الربنامج، لتوثيق الربنامج- �أ
. ت�ستخدم يف تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية- ب

-7

8 - #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<”I Like a book\rGet your\rEat”<<endl;
return 0;
}
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ورقة العمل ()1
	�إذا علمت �أن ال�صيغة العامة جلملة الطباعة ) (coutهي:; cout << data or variables

حيث �إن:
 : coutالأمر امل�ستخدم لطباعة املخرجات على ال�شا�شة ،وهي كلمة حمجوزة.
<<  :رمز الطباعة الذي يف�صل بني ما يراد طباعته من بيانات ومتغريات.
 :Data or variablesالبيانات واملتغريات التي �ستطبع على ال�شا�شة.
;  :نهاية اجلملة.
ف�أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
 - 1ر ِّتب الأجزاء الآتية لتكوين جملة طباعة �صحيحة:
�أ -

1

2

3

4

cout

;

”“Winner

<<

			 اجلواب........................................................................................................................... :
ب-

2

1

<<

3

cout

4

<<

5

;

6

16

endl

			 اجلواب........................................................................................................................... :
جـ-

1

”“Jana

2

18

3

<<

4

<<

5

<<

6
;

7

cout

8

endl

			 اجلواب........................................................................................................................... :
 - 2ن ِّفذ اجلمل ال�سابقة با�ستخدام جهاز احلا�سوب.
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ورقة العمل ()2
 ادر�س اجلدول ( )1-2الذي ميثِّل رموز تن�سيق خمرجات اجلمل الن�صية يف �صفحة ( ،)72ثم �أجب عن ال�س�ؤالنيالآتيني:
عدل جمل الطباعة مبا يتنا�سب مع خمرجات كل منها يف ما ي�أتي:
ِّ - 1
جملة الطباعة

املخرجات
I’m Osama

;”cout<<”Im Osama

”The Price is “80 HD

;”cout<<”The Price is 80 JD

The Winner: Rema & Samar

;”cout<<”The Winner:Rema & Samar

C:\Documents\File.docx

;”cout<<”C:DocumentsFile.docx

One

;”cout<<”OneTwo

Alarm On

;” cout<<”Alarm On

STArt

;”cout<<”startSTA

Two

�صدور �صوت املالحظة

 - 2ن ِّفذ اجلمل الوارد ذكرها يف ال�س�ؤال الأول با�ستخدام جهاز احلا�سوب.
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)3( ورقة العمل
: ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها، ن ِّفذ املقاطع الربجمية الآتية با�ستخدام جهاز احلا�سوب1 - // cout<<”Notes are very useful.” <<endl;
cout<<”Team work, very useful.”<<endl;
2 - // cout<<”Good Work.” <<endl;
// cout<<”I’m Strong in my knowledge.” <<endl;
cout<<”I\’m very String”<<endl;
3 - cout<<”No Problem”<<endl;
/* cout<<”The solution is:”<<endl;*/
4 - /* cout<<”The book is” <<endl;
cout<<”a good friend” <<endl;
cout<<”and very”<<endl;
cout<<”helpful” <<endl;
*/
cout<<”I am Glad to have it.”<<endl;

 ما تف�سريك لنتائج املقاطع الربجمية؟- 1
	�أي الطرائق الأربع ال�سابقة �أف�ضل؟ ملاذا؟- 2
: اكتب ثالثة من ا�ستخدامات املالحظات يف لغات الربجمة- 3
.................................................................................................................................. - �أ

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. - ب
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. - جـ
..................................................................................................................................
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.

		
اليوم..................................:
اال�سم

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كتابة جملة
الطباعة

التاريخ:
ا�ستخدام

)(Escape Sequence

ا�ستخدام
املالحظات

املجموع
من ()9

\

\ م.

مالحظات

�سلم التقدير اللفظي*
املعيار

( )3ثالث عالمات

( )2عالمتان

( )1عالمة واحدة

كتابة جمل الطباعة

كتابة جمل الطباعة كتابة
�صحيحة من دون �أخطاء.

كتابة جمل الطباعة مع وجود
خط�أ واحد.

كتابة جمل الطباعة مع وجود
�أخطاء عدة.

ا�ستخدام
)(Escape Sequence

ا�ستخدام الرموز ا�ستخدا ًما
�صحيحا من دون �أخطاء.
ً

ا�ستخدام الرموز مع وجود بع�ض
الأخطاء (ثالثة �أخطاء على الأكرث).

ا�ستخدام الرموز مع وجود
�أخطاء (�أربعة �أخطاء ف�أكرث).

ا�ستخدام
املالحظات

ا�ستخدام نوعي املالحظات
�صحيحا.
ا�ستخدا ًما
ً

ا�ستخدام نوع واحد من
املالحظات.

ا�ستخدام �أحد نوعي املالحظات
ا�ستخدا ًما خط�أً.

(*) ت�ستخدم هذه الأداة لتقومي جميع الأن�شطة يف احل�صة.
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عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل الثالث :المتغيرات وأنواع البيانات.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم املتغريات.
ِّ -

يعدد �رشوط كتابة ا�سم متغري يف لغة الربجمة (.)C++
ِّ -

يحدد املقبول وغري املقبول من �أ�سماء املتغريات.
 ِّي�صحح الأخطاء يف �أ�سماء املتغريات.
 ِّ يذكر �أنواع املتغريات امل�ستخدمة يف لغة الربجمة ( )C++وحجمها.بناء على نوع البيانات.
 يبينِّ طريقة حجز مواقع املتغريات ًيو�ضح مبد�أ عمل اجلملة (.)sizeof
 ِّيو�ضح مفهوم الكلمات املحجوزة.
 ِّيعدد كلمات اللغة املحجوزة.
 ِّقيما �إلى املتغريات بطرائق خمتلفة.
 ي�سند ً يعرف �أكرث من متغري دفعة واحدة.قيما �إلى متغريات عدة دفعة واحدة.
 ي�سند ًي�صحح �أخطاء يف اجلمل الربجمية.
 ِّ -يجد ناجت تنفيذ برامج مكتوبة بلغة الربجمة (.)C++

املفاهيم وامل�صطلحات
 -القيم املنطقية ،العمليات املنطقية.Null، sizeof() ،

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية(اخلوارزميات والربجمة).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة ،املحا�رضة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات(التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب).
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�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1كتابة املعادالت الآتية على اللوح:
�س = 3
�ص	 = �س 2
�إذا �ص = 6
 - 2ثم طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة ،ومناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم املتغريات:
• هل ميكن �أن تتغري قيمة (�س)؟
• �إذا تغريت قيمة (�س) و�أ�صبحت �س= ،4فماذا �سيحدث لقيمة (�ص)؟
• هل ميكن ا�ستخدام كلمة (ال�رسعة) اً
بدل من الرمز (�س)؟
• ما اال�سم الذي ميكن �أن نطلقه على (�س) و (�ص)؟
منت الـدر�س
 - 1تو�ضيح مفهوم املتغريات للطلبة.
 - 2توزيع اجلزء الذي يحتوي على التعليمات من ورقة العمل ( )1على �أفراد املجموعات لقراءتها ،وق�ص
اجلزء الذي يحتوي على البطاقات ،ثم توزيعه عليهم؛ لت�صنيفه ،ثم مناق�شتهم فيه.
 - 3جتهيز (� )6صناديق مكتوب على كل منها �أحد �أنواع املتغريات وا�ستخداماته (اجلدول ( )3-2يف
�صفحة ( ،))84ثم توزيع بطاقات ورقة العمل ( )2على الطلبة بعد ق�صها ،والطلب �إلى كل طالب
بناء على نوع املتغري الذي ت�سند �إليه ،ثم تفريغ كل �صندوق
و�ضع البطاقة يف ال�صندوق املنا�سب لها ً
ملعرفة الإجابات ال�صحيحة ،ثم مناق�شة الإجابات.
� - 4رشح الربنامج املبني يف ال�شكل ( )12-2يف �صفحة ( ،)84و�صفحة (.)85
 - 5تو�ضيح مفهوم الكلمات املحجوزة للطلبة.
 - 6تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)7-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 7تو�ضيح طرائق تعريف املتغريات و�إ�سنادها عن طريق ال�شكل ( )13-2يف �صفحة ( ،)88وال�شكل ()14-2
يف �صفحة ( ،)89و ال�شكل ( )15-2يف �صفحة ( ،)90وال�شكل ( )16-2يف �صفحة (.)91
 - 8تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 9تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)8 - 2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل يف البيت.78

�أخطاء �شائعة

 قد يخطئ بع�ض الطلبة ب�إ�ضافة �إ�شارة  $يف بداية املتغري عند تعريفه. -يعتقد الكثري من الطلبة �أن املتغري  Xهو نف�سه  xيف لغة الربجمة ( .) C++

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 -تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال الثاين من ورقة العمل (.)4

�إثراء

 -تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال الأول من ورقة العمل (.)4

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :ورقة االختبار.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة

Size
Size
Size
Size
Size
Size
Size
Size

of
of
of
of
of
of
of
of

1
1.0f
1.0
1000
99.9f
99.9
’c’
“c”

:)7-2( الن�شاط
-1

:4
:4
:8
:4
:4
:8
:1
:2

-2
#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout << “Size of 1\t:”<<sizeof(11)<<endl;
cout << “Size of 1.0f \t:”<<sizeof(11.0f)<<endl;
cout << “Size of 1.0\t:”<<sizeof(11.0)<<endl;
cout << “Size of 1000\t:”<<sizeof(1010)<<endl;
cout << “Size of 99.9f\t:”<<sizeof(109.9f)<<endl;
cout << “Size of 99.9:”<<sizeof(109.9)<<endl;
cout << “Size of \’c\’\t:”<<sizeof(‘c’)<<endl;
cout << “Size of \”c\”\t:”<<sizeof(“c”)<<endl;
return 0;
}

الناجت
Size
Size
Size
Size
Size
Size
Size
Size

of
of
of
of
of
of
of
of

1
1.0f
1.0
1000
99.9f
99.9
’c’
“c”

:
:
:
:
:
:
:
:

4
4
8
4
4
8
1
2
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#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
cout << “Size of 1\t:”<<sizeof(11)<<endl;
cout << “Size of 1.0f \t:”<<sizeof(11.0f)<<endl;
cout << “Size of 1.0\t:”<<sizeof(11.0)<<endl;
cout << “Size of 1000\t:”<<sizeof(1010)<<endl;
cout << “Size of 99.9f\t:”<<sizeof(109.9f)<<endl;
cout << “Size of 99.9:”<<sizeof(109.9)<<endl;
cout << “Size of \’c\’\t:”<<sizeof(‘z’)<<endl;
cout << “Size of \”c\”\t:”<<sizeof(“z”)<<endl;
return 0;
}

-3

 الناجت هو نف�س الإجابة.يف الفرع ال�سابق

. ال على القيمة املخزنة داخلها، مل تتغري احلجوم؛ لأن حجم الأعداد واحلروف يعتمد على النوع- 4

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int i, j;
float f, h;
cout << “inti\t:”<<i<<”\t”<<j<<endl;
cout << “float\t:”<<f<<”\t”<<h<<endl;
return 0;
}

:)8-2( الن�شاط

. �أرقام ع�شوائية- 1
. يوجد اختالف يف النتائج- 2
 ثم ا�سترُ ِجعت كما هي؛،	�إعادة اجلهاز القيم املوجودة يف الذاكرة الآن التي ُخ ِّزنت �ساب ًقا من برامج �أخرى- 3
ِ لأننا مل
.قيما جديدة
ً نعط املتغريات التي لدينا
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل

ال�سبب يف حال كان املتغري غري مقبول

. جمل ن�صية, �أعداد ك�رسية,	�أعداد �صحيحة- 1
-2

_مل يبد�أ بحرف �أو ا�شارة
الأقوا�س
- احتوى على
< احتوى على رمز خا�ص
_ مل يبد�أ بحرف �أو
@ رمز
#رمز

 غري مقبول/مقبول

ا�سم املتغري

مقبول
مقبول
غري مقبول
غري مقبول
غري مقبول
غري مقبول
مقبول
غري مقبول
غري مقبول
غري مقبول

Door

PSP_5

7_Starts
_(bad)
-W

Y<7<5
_2025
20_25

www@abcd
#street

.فرق بني الأحرف الكبرية والأحرف ال�صغرية
ِّ ( ُتC)  لأن لغة- 3
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<sizeof(‘W’) <<endl;
cout<<sizeof(‘A’) <<endl;
cout<<sizeof(-0.750) <<endl;
cout<<sizeof(5.5) <<endl;
cout<<sizeof(2016) <<endl;
cout<<sizeof(805010) <<endl;
cout<<sizeof(1122334455) <<endl;
cout<<sizeof(“Speed Test”) <<endl;
cout<<sizeof(“Good Book”) <<endl;
cout<<sizeof(“a\”) <<endl;
cout<<sizeof(“\n”) <<endl;
cout<<sizeof(long char) <<endl;
cout<<sizeof(long double) <<endl;
cout<<sizeof(‘+’) <<endl;
return 0;
}

-4
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-5

int
int
int
int

النوع

البيانات

النوع

البيانات

float

-90.95

int

55

int

6421

float

1.0

String

”Good Day“

char

’H‘

String

”A“

Bool

True

String

”5060“

bool

False

Go = 0;
Speed =0;
Times =0;
Car_Doors=0;

float W, Light, Space, Area5, Q8_2100;
W =2.5;
Light =2.5;
Space =2.5;
Area5=2.5;
Q8_2100=2.5;

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x = 5, y = 99, w = -90;
float a = 0.1, b = 50.5, c = -6.901;
char s = ‘?’, t = ‘a’, r = ‘r’;
cout<<x<<y<<w<<endl;
cout<<a<<b<<c<<endl;
cout<<s<<t<<r<<endl;
return;
}
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-6

-7

-8

-9
�سبب اخلط�أ
احلرف الأول كبري يف كلمة .int
نوع املتغري  wيجب �أن يكون .char
يجب �أن تنتهي اجلملة بفا�صلة منقوطة.
عالمة االقتبا�س املزدوجة يجب �أن تكون ’.‘$
وجود فا�صلة منقوطة بعد  ،yوال�صحيح �أن تكون فا�صلة.
احلرف الأخري كبري يف كلمة . booL
يجب �أن تنتهي اجلملة بفا�صلة منقوطة.
 intيجب �أن تكون بداية اجلملة.
وجود _ قبل .int
خط�أ يف كتابة .float

-10
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اجلملة
;Int a = 5
;’float w = ‘A
’char a = ‘a
;”char w = “$
;int z = 1, y; x = 3
;booL b
int INT = -6
;x = 5 int
;_int _a = 99
;flOt w = -260.5

يجب كتابة العبارة الن�صية ’ ‘Liberally nice placeبني �إ�شارتي
اقتبا�س مزدوجتني.

;’string s = ‘Liberally nice place

يجب كتابة العبارة الن�صية ’\\‘ بني �إ�شارتي اقتبا�س مزدوجتني.

;’\\‘ = string a

ورقة العمل ()1
ورقة التكليف وال�رشوط

التكليف:
كَ َّلفت دائرة الرتجمة ) (Compilerيف لغة الربجمة ) (C++هذه املجموعة بفح�ص �أ�سماء املتغريات الواردة
خا�ضعا لل�رشوط التالية،
�إليهم على �شكل بطاقات ،وكتابة كلمة (مقبول) يف البطاقة ،يف حال كان ا�سم املتغري
ً
وكتابة كلمة (مرفو�ض) يف البطاقة ،مع ذكر رقم ال�رشط والن�ص الذي �أخل فيه ا�سم املتغري.
�رشوط قبول ا�سم املتغري:
 - 1ال�رشط الأول :يجب �أن يبد�أ املتغري ب�أحد حروف اللغة الإجنليزية )� ،(A-Z, a-zأو رمز ال�رشطة ال�سفلية )_(
).(Under score
 - 2ال�رشط الثاين :ال يجب �أن يحتوي ا�سم املتغري على الرموز اخلا�صة والفراغات ،با�ستثناء ال�رشطة ال�سفلية )_(،
و�إ�شارة الدوالر ).($
 - 3ال�رشط الثالث :ال يجب �أن يكون ا�سم املتغري من كلمات لغة الربجمة ) (C++املحجوزة.
 - 4ال�رشط الرابع :يتكون ا�سم املتغري من �أي عدد من حروف اللغة الإجنليزية� ،أو رمز ال�رشطة ال�سفلية� ،أو الأرقام.

3Gamings

Open2Books

@gov+jo

A+b=3

Main

BePostive

AAA

floaT
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)2( ورقة العمل

100

64000

222

-45.5

0.025

-590

5200300400.50

-2000.00

32.00

‘R’

‘5’

‘Y’

‘&’

‘@’

‘<’

“AB”

“H”

“A=2”

“ ”

)(فراغ
False

‘ ’

)(فراغ
“ART”

”20.50“

True
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ورقة العمل ()3
 ادر�س الربنامج الآتي املكتوب بلغة الربجمة ) ،(C++ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int i
;i = 5
;cout<<i<<endl
;float j = 5.5
;cout<<j<<endl
;char a=’c’, b, c
;b=a
;’c=’a
;cout<<a<<endl
;cout<<b<<endl
;cout<<c<<endl
}

 - 1اكتب وظيفة كل �سطر من �أ�سطر الربنامج.
 - 2اكتب ناجت الربنامج.
 - 3ن ِّفذ الربنامج با�ستخدام جهاز احلا�سوب ،ثم حت َّقق من �إجابتك.
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)4( ورقة العمل
:�صححها
ِّ  ثم، ثم َد ِّون الأخطاء التي يظهرها املرتجم، ن ِّفذ اجلمل الآتية با�ستخدام جهاز احلا�سوب-1

int 2ram ;
float +ram2;
char a@b;
string T R ;
string “var”;
int --Go = 500;
int a + b + c;
int int;
float int;
flOAt x;
INT int;
int INT;
int a = 40; b = 30;
float a, b=3.5 ; c = 2;
int a = 5, float = 5.5;

ً
:مالحظا النتائج
، ن ِّفذ املقاطع الربجمية الآتية با�ستخدام جهاز احلا�سوب-2
int a = 900800700600;
cout <<a;
int b = 9.5;
cout <<b;
int c = 8.5;
cout <<c;
float d = 2;
cout <<d;
char e = 65;
cout <<e;
char f = 97;
cout <<f;
string g = ‘a’;
cout <<g;
char i = NULL;
cout <<i;
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار ق�صري.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

عرف املتغريات.
ِّ -1
مبي ًنا ال�سبب:
ِّ -2
حدد �أي املتغريات الآتية مقبول يف لغة الربجمة ) ،(C++و�أيها غري مقبولِّ ،
مقبول /غري مقبول

ا�سم املتغري

ال�سبب يف حال كان املتغري غري مقبول

For
R+T
4A
Cin

حدد نوع البيانات الآتية:
ِّ -3
البيانات

”“S

’‘9

89.00

0

النوع
علما �أن قيمة
 -4اكتب برنا ًجما با�ستخدام لغة الربجمة ) (C++حل�ساب املعادلة ،y = i * 2.15 :وطباعة الناجتً ،
) (iهي (.)3

 -5ما ناجت تطبيق اجلمل الآتية:

;1- cout<<sizeof(“trust”) <<endl
;2- cout<<sizeof(bool)<<endl
;3- cout<<sizeof(2.0f)<<endl
;4- cout<<sizeof(‘1’)<<endl
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عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل الرابع :جملة اإلدخال ).(cin

النتاجات اخلا�صة
 يبينِّ �أهمية جملة الإدخال ).(cin يكتب ال�صيغة العامة جلملة الإدخال ).(cinيو�ضح كل جزء من �أجزاء ال�صيغة العامة جلملة الإدخال ).(cin
 ِّ يجد الأخطاء يف كتابة جمل برجمية حتتوي على جملة الإدخال ).(cin يجد ناجت برامج حتتوي على جمل الإدخال ).(cin يكتب برامج حتتوي على جملة الإدخال ).(cin -ين ِّفذ برامج حتتوي على جملة الإدخال ).(cin

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية(اخلوارزميات والربجمة).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،الأ�سئلة والأجوبة) ،العمل يف جمموعات (العملالتعاوين اجلماعي)� ،أخرى (الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد:
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ماذا يحدث عند ال�ضغط على جهاز التحكم يف التلفاز؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم جملة الإدخال ).(cin
منت الـدر�س
 - 1تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2تو�ضيح طرائق �إدخال قيم للمتغريات عن طريق تنفيذ ال�شكل ( )17-2يف �صفحة ( ،)97وال�شكل
( )18-2يف �صفحة ( ،)98ثم مناق�شة النتائج.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)9-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
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 - 4تنفيذ ال�شكل ( )19–2يف �صفحة ( ،)100ثم مناق�شة النتائج.
 - 5تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)10-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 6تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)11-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س

 توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،وقراءة بند (الربجمة يف حياتنا) ،والتعديل علىالربنامج ،بحيث ت�ستخدم جملة طباعة واحدة فقط ،وجملة �إدخال واحدة فقط.

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة با�ستخدام رمز جملة الإخراج << اًبدل من رمز جملة الإدخال >>
الإدخال ). (cin

يف جملة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة با�ستخدام قيم ثابتة يف جملة الإدخال ،مثل.cin>>5; :

مراعاة الفروق الفردية
عالج

 -توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الثاين من ورقة العمل (.)2

�إثراء

 -توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الأول من ورقة العمل (.)2

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)9-2
					>#include<iostream
;using namespace std
) (int main
{
;float L, W,A,R
;cin>>L>>W
;A=L*W
;)R=2*(L+W
;cout << “Area =”<<A<<endl
;cout << “Perimeter =”<<R<<endl
;return 0
}

 �إيجاد الربنامج م�ساحة امل�ستطيل وحميطه. انتظار الربنامج القيمة اجلديدة ،وعدم �إيجاد م�ساحة امل�ستطيل وحميطه. -ا�ستثناء الربنامج القيمة الثالثة.

الن�شاط (:)10-2
4
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-1

***

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
float B, H, A;
cin>>B>>H;
A=0.5*B*H;
cout << “Area =”<<A<<endl;
return 0;
}

:)11-2( الن�شاط

. الربنامج يح�سب م�ساحة املثلث-1
. الربنامج يح�سب م�ساحة املثلث اعتما ًدا على القيم اجلديدة-2
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
		- 1

ال�صواب

�سبب اخلط�أ

; cin>>nرمز الإدخال هو >> ,ولي�س <<.
رمز الإدخال الذي يف�صل بني املتغريات هو >> ,ولي�س <.
;cin>>n>>x
يجب �أن تنتهي اجلملة بفا�صلة منقوطة.
; cin>>a>>b>>cخط�أ يف كتابة الكلمة املحجوزة .cint
; cin>>aرمز الإدخال الذي يف�صل بني املتغريات هو >> ،ولي�س <<.
رقما.
; cin>>x9ال يجوز �أن يكون ا�سم املتغري ً
; cin>>cاحتواء ا�سم املتغري على رموز خا�صة ”.“++
; cin>>aال يجوز كتابة الكلمات املحجوزة ب�أحرف كبرية.

		- 2
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جملة الإخال
;cin<<n
cin>>n>x
;cint>>a>>b>>c
;cin<<a
;cin>>9
;”cin>>“c++
;CIN>>a

		 - 3

		 - 4

95

		- 5
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ورقة العمل ()1
	�إذا علمت �أن ال�صيغة العامة جلملة الإدخال ) (cinهي:; cin>>variable-name

حيث �إن:
) : (cinالأمر امل�ستخدم لإدخال البيانات يف الربنامج عن طريق لوحة املفاتيح ،وهي كلمة حمجوزة.
>>  :رمز الإدخال الذي يف�صل بني املتغريات.
� :Variable-nameأ�سماء املتغريات التي ُيط َلب �إدخال قيم لها يف �شا�شة املخرجات ،والتي يجب �أن تكون
معرفة قبل جملة الإدخال يف الربنامج.
فرتِّب الأجزاء الآتية لتكوين جملة طباعة �صحيحة:
1

�أ -

2

X

3

Cin

4
;

>>

اجلواب................................................................................................................................ :

ب-

1

2

Length

3

>>

>>

4

5

Hight

6
;

cin

اجلواب................................................................................................................................ :

جـ -

1

Cin

2

>>

3

>>

4
;

5
B

6

A

7

>>

8

C

اجلواب................................................................................................................................ :
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)2( ورقة العمل
: اكتب برناجمًا واح ًدا فقط يقوم بكل مما ي�أتي- 1
. ويطبع جمموعها، يدخل ثالث قيم- �أ
. ويطبعهما بعك�س ترتيب �إدخالهما، يدخل حرفني-ب
. ويطبعه،c=a*b-a : يح�سب ناجت املعادلة- جـ
: مالحظً ا النتائج، طبِّق الربامج الآتية با�ستخدام جهاز احلا�سوب-2
#include <iostream>

#include <iostream>

using namespace std;

using namespace std;

int main()
{
int x;
cin>>x;
cout<<x<<endl;
}

int main()
{
int x;
cin>>x;
cout<<x*2<<endl;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y;
cin>>x;
cout<<x<<endl;
cin>>y;
cout<<y<<endl;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y,z;
cin>>x;
cin>>y;
z=x+y;
cout<<z<<endl;
}
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اال�سم..................................:

الرقم

اليوم..................................:

النتاج

1

يكتب ال�صيغة العامة جلملة الإدخال (.)cin

2

يو�ضح كل جزء من �أجزاء ال�صيغة العامة جلملة الإدخال (.)cin
ِّ

3

يجد الأخطاء عند كتابة جمل برجمية حتتوي على جملة الإدخال (.)cin

4

يجد ناجت برامج حتتوي على جمل الإدخال (.)cin

5

يكتب برامج حتتوي على جملة الإدخال (.)cin

6

ينفِّذ برامج حتتوي على جملة الإدخال (.)cin

التاريخ:

نعم

\

\ م.

ال
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عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل اخلام�س :التعابير الحسابية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود بالتعابري احل�سابية.
ِّ -

 -يقارن بني رموز التعابري احل�سابية اجلربية ورموز التعابري احل�سابية بلغة الربجمة ).(C++

 يذكر ت�سل�سل قواعد الأولوية.يحول التعابري احل�سابية من تعابري ح�سابية جربية �إلى تعابري ح�سابية مكتوبة بلغة الربجمة ).(C++
 ِّ يجد ناجت التعابري احل�سابية. ين ِّفذ برامج حتتوي على تعابري ح�سابية.يو�ضح �آلية عمل معامالت الزيادة والنق�صان القبلية والبعدية.
 ِّ ين ِّفذ برامج حتتوي على معامالت زيادة ونق�صان قبلية �أو بعدية. يجد نواجت برامج حتتوي على معامالت زيادة ونق�صان قبلية �أو بعدية.يو�ضح �آلية عمل معامالت الإ�سناد.
 ِّ ين ِّفذ برامج حتتوي على معامالت الإ�سناد. يجد نواجت برامج حتتوي على معامالت الإ�سناد. -يبينِّ �سبب اخلط�أ يف كتابة التعابري احل�سابية.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -قواعد الأولوية ،التكاف�ؤ يف الأولوية ،االقرتان  ،intمعامالت الإ�سناد.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية(اخلوارزميات والربجمة).

 الكتاب املدر�سي. ملف الإك�سل املخزن يف القر�ص املدمج الذيعنوانه( :مبيعات ال�رشكة).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين ،العر�ض التو�ضيحي� ،أوراق العمل)،العمل اجلماعي (العمل التعاوين اجلماعي).
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�إجراءات التنفيذ
التمهيد

 - 1عر�ض ملف الإك�سل (مبيعات ال�رشكة) �أمام الطلبة ،ثم طرح الأ�سئلة الآتية عليهم:
• ما املعادلة امل�ستخدمة يف ح�ساب املعدل؟

• ملاذا كُ ِتبت الق�سمة بهذه الطريقة؟

• �إذا مل تكن الأقوا�س موجودة ،فماذا �سيحدث؟

 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم التعابري احل�سابية.
منت الـدر�س

� - 1رشح اجلدول ( )4-2يف �صفحة (.)107

 - 2تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
� - 3رشح قواعد الأولوية لتنفيذ العمليات احل�سابية.

 - 4تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)12-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
� - 5رشح طريقة حل التعبري احل�سابي من خالل ال�شكل ( )20-2يف �صفحة (.)108

 - 6تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)13-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 7تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)14-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
� - 8رشح معامالت الزيادة والنق�صان من خالل ال�شكل ( )21-2يف �صحفة (.)109

 - 9تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)15-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

� -10رشح قواعد الأولويات مع وجود معامالت الزيادة والنق�صان.

 -11تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)16-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

� -12رشح معامالت الإ�سناد من خالل اجلدول ( )6 -2يف �صفحة (.)113

 -13تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 -توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،وقراءة بند (الربجمة يف حياتنا) يف �صفحة (،)113

والتعديل على الربنامج ،بحيث يتم �إدخال قيمة الوقت بالثواين ،وح�ساب ناجت الت�سارع النهائي وامل�سافة

اعتما ًدا على وحدة الدقائق.
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�أخطاء �شائعة
 يخطئ بع�ض الطلبة عند �إيجاد ناجت باقي الق�سمة بو�ضع قيمة ناجت الق�سمة اًبدل من الباقي ،مثل:
 ،7%2 = 1ولي�س .3
 يخطئ بع�ض الطلبة عند كتابة العملية احل�سابية بعد �إ�شارة امل�ساواة يف معامالت الإ�سناد ،مثل:بدل من .c+=2
 c=+2اً

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 -تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال الثاين من ورقة العمل (.)3

�إثراء

 تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال الأول من ورقة العمل (.)3استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.

102

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
:)12-2( الن�شاط

5*x+y-6
X+ (Y+4)/(3*(X-Y))
(5*X+(Y*Y))/(-2*X+6)
6*((2*X-8)/(Y*Y*Y))

:)13-2( الن�شاط
d= a*((c*25+)%b-5);

-54

d= (3*a+c)/(b*25%);

8

d= (7+c*5)/(2*(b-(a%3)));

-1

d= -a*((c*3+b)+(c%2));

54

:)14-2( الن�شاط
int/ int= -4
float/ float= 2.03125
int/ float= 2.8125
float/ int= -3.25

:)15-2( الن�شاط
3
3
0
-1

:)16-2( الن�شاط
d= ++a%b+--c

1

d= (6-a--)/(--b*c)

6
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

6Y
_______
+ Z-5
X-Y+2

6*y/(x-y+2)+z-5

)4(X-5
__________
Y
_______
X-2

))4*(x-5)/ (y/(x-2

(x-y*y-3*y)+6-z

(x-y2-3y)+6-z
)(7x+3y)(x-100

)(7*x+3*y)*(x-100

-2
التعابري احل�سابية

�سبب اخلط�أ
عدم وجود �إ�شارة * بني ) (mوالقو�س.

)m(3-n/6

ال يجوز الق�سمة على �صفر.

)m/(n-n

عدم وجود القو�س يف نهاية التعبري.

m%(n-5+z

ال يجوز �أن تكتب الكلمات املحجوزة ب�أحرف كبرية,
حرف ) (Iيف ) (intحرف كبري.

Int(5.9)%m

�إ�شارة الق�سمة  ،/ولي�س \.

)m\(n*5.6

عدم وجود �إ�شارة * بني القو�سني.

-3

)4-(n – 5) (m + n

28

(x*2)%y-3+x*6

-11

int(y/2)%x-4*y

4
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))y+((x%2)%(6-y

ورقة العمل ()1
 -1جد ناجت التعابري احل�سابية الآتية:
? = a)	 5 % 2
? = b)	 15 % 4
? = c)	 34 % 9
? = d)	 4 % 8
? = e)	 7 % 7
? = f)	 6 % 1
? = g)	 5 / 2
? = h)	 15 / 4
? = 34 / 9

	)i

?=4/8

	)j

? = k)	 7 / 7
?=6/1

	)l

? = m)	 5 – 2
? = n)	 2 – 5
? = o)	 10 – 17
? = p)	 25 * 2
? = q)	 4 * 50

105

ورقة العمل ()2
�	-1أعد كتابة الربنامج الآتي با�ستخدام معامالت الزيادة والنق�صان ,ومعامالت الإ�سناد املنا�سبة:

 -2ن ِّفذ الربنامج الذي كتبته يف جهاز احلا�سوب.
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>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int x=0, y=5, z= -3, w=2, t=-1
;x=x+1
;y=6
;z= z * y
;)t= t * (x-1
;w= 7 + w * 5
;cout<<x<<endl
;cout<<y<<endl
;cout<<z<<endl
;cout<<w<<endl
;cout<<t<<endl
;return 0
}

ورقة العمل ()3
 -1اكتب برنا ًجما حل�ساب ناجت املعادلة الآتية ،ثم اطبعه:
x2 + 3y - 5
ــــــــــــــــــــ = a
Y3 - 5x + 10

 -2اكتب التعابري احل�سابية الآتية بلغة الربجمة (:)C++
a)	 5 × 7
b)	 6 ÷ 4
)c)	 5 + 2(4 + 3
)d)	 2(1 - 4 ÷ 2
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اال�سم..................................:
يع ِّدد قواعد الأولوية.

يحول التعابري اجلربية �إلى
ِّ
لغة الربجمة (.)C++

يجد ناجت تعبري ح�سابي.

يطبِّق معامل الزيادة
والنق�صان.

ي�ستخدم معامل الإ�سناد.

يبينِّ �سبب الأخطاء يف
التعابري احل�سابية.

يجد ناجت برنامج يحتوي
على تعابري ح�سابية.

الرقم

اال�سم

اليوم..................................:

التاريخ:

ال
ال
ال
ال
ال
ال
يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن يتقن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* �إذا �أتقن الطالب املهارة ُح ِ�سبت له عالمتان ،و�إذا مل يتقنها ُح ِ�سبت له عالمة واحدة.
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ال
يتقن

\

\ م.

املجموع*

الف�صل ال�ساد�س:

التعابير العالئقية والمنطقية.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم التعابري العالئقية يف لغة الربجمة ).(C++
ِّ -

 يكتب رموز عمليات املقارنة بلغة الربجمة ).(C++عالئقيا يف لغة الربجمة ).(C++
تعبريا
 يكتب ًًّ
 يجد ناجت التعابري العالئقية.يعدل على برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحوي تعابري عالئقية وتعابري منطقية.
 ِّيو�ضح املعامالت املنطقية.(And) , (Or) , (Not) :
 ِّ يكتب رموز املعامالت املنطقية.(And) , (Or) , (Not) : يكتب جدول ال�صواب واخلط أ� للمعامالت املنطقية.(And) , (Or) , (Not) : يجد ناجت التعابري املنطقية. يم ِّثل البيانات املنطقية داخل الربامج يف لغة الربجمة ).(C++ -ين ِّفذ برنا ًجما با�ستخدام لغة الربجمة ) (C++يحتوي على تعابري عالئقية وتعابري منطقية.

املفاهيم وامل�صطلحات
 التـعبري العالئـقي ،اجلملـة اخلربيـة ،جمل اتخـاد القرار ،جملــة االختـيـار ال�رشطيـة ) ،(ifاملعامـالت املنطقيـة) ،(And) , (Or) , (Notالبيانات املنطقية ،(bool) ،املتغريات املنطقية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه�( :أيهما �أثقل 1؟). -الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه�( :أيهما �أثقل 2؟).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة ،العر�ض التو�ضيحي ،التدريبات والتمارين) ،التفكريالناقد (مهارات ما وراء املعرفة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).
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�إجراءات التنفيذ
التمهيد

 - 1عر�ض فيلم (�أيهما �أثقل 1؟) �أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم يف ال�س�ؤال املطروح يف الفيلم� :أيهما �أثقل:
كيلو من احلديد �أم كيلو من الري�ش؟
 - 2كتابة جميع الإجابات على اللوح با�ستخدام ال�صيغ العالئقية للتو�صل �إلى مفهوم التعابري العالئقية.
 - 3عر�ض فيلم (�أيهما �أثقل 2؟) �أمام الطلبة ،الذي يحوي الإجابة ال�صحيحة عن ال�س�ؤال الذي ناق�شوه،
ثم و�ضع دائرة على التعبري العالئقي املكتوب على اللوح الذي مي ِّثل الإجابة ال�صحيحة عن ال�س�ؤال.
منت الـدر�س

 - 1مناق�شة الطلبة يف اجلدول ( ،)7-2واجلدول ( )8-2يف �صفحة (.)117
 - 2تنفيذ ال�شكل ( )22-2يف �صفحة ( ،)118ثم مناق�شة النتائج.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)17-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)18-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 5تو�ضيح مفهوم التعبري املنطقي للطلبة.
� - 6رشح معامل الربط ) (Andللطلبة ،ثم مناق�شتهم يف املثال ( )1يف �صفحة (.)120
 - 7تكليف �أحد الطلبة حل املثال ( )2يف �صفحة ( )120على اللوح.
� - 8رشح معامل الربط ) (ORللطلبة ،ثم مناق�شتهم يف املثال ( )1يف �صفحة (.)121
 - 9تكليف �أحد الطلبة حل املثال ( )2يف �صفحة ( )121على اللوح.
� -10رشح معامل النفي ) (NOTللطلبة ،ثم مناق�شتهم يف املثال ( )1يف �صفحة (.)122
 -11تكليف �أحد الطلبة حل املثال ( )2يف �صفحة ( )122على اللوح.
 -12تكليف طالب �آخر حل املثال ( )3يف �صفحة ( )122على اللوح.
 -13تكليف الطلبة الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
• ما ناجت التعبري املنطقي )(5<10) Or (4=5) And (6>12؟
 -14اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى قواعد الأولوية لتنفيذ التعابري املنطقية.
 -15تكليف �أحد الطلبة حل املثال ( )1يف �صفحة ( )123على اللوح.
 -16تكليف طالب �آخر حل املثال ( )2يف �صفحة ( )123على اللوح.
 -17تكليف طالب �آخر حل املثال ( )3يف �صفحة ( )123على اللوح.
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 -18تكليف طالب �آخر حل املثال ( )4يف �صفحة ( )123على اللوح.
 -19تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)19-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
� -20رشح البيانات املنطقية عن طريق تنفيذ ال�شكل ( )23-2يف �صفحة ( ،)124ثم مناق�شة النتائج.
ختام الدر�س
 توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،والتعديل على الربنامج الوارد ذكره يف بند (الربجمةيف حياتنا) ،بحيث ي�صبح �رشط ) (TSDما بني ( )300و(.)900

�أخطاء �شائعة

 قـد يـخطئ بـع�ض الطلبـة با�ستخدام �أ�سماء املعامـالت املنـطقيـة ) (Not) ,(And) ,(Orاًبـدل من رمـوزها
)&&( (!) ,(||) ,يف الربنامج.

 قد يخطئ بع�ض الطلبة با�ستخدام الرمز )=( يف التعابري العالئقية اًبدل من الرمز )==(.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

 -توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل (.)2

�إثراء

 توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل (.)1استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي� :أخرى (ورقة االختبار).
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)17-2

-1

 العالقات املنطقية التي ناجتها �صحيح هي التي ُن ِّفذت.-2

 العالقات املنطقية التي ناجتها �صحيح هي التي ُن ِّفذت.- 3

 العالقات املنطقية التي ناجتها �صحيح هي التي ُن ِّفذت. -نعم� ،أ َّثرت.
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>#include<iostream
;using namespace std
) (int main
{
;int x=1
;int y=5
;if(x>y) cout<<x<<”>”<<y<< endl
;if(x<y) cout<<x<<”<”<<y<< endl
;if(x>=y) cout<<x<<”>=”<<y<< endl
;if(x<=y) cout<<x<<”<=”<<y<< endl
;if(x==y) cout<<x<<”==”<<y<< endl
;if(x!=y) cout<<x<<”!=”<<y<< endl
;return 0
}
3<9
3<= 9
3! = 9

5>2
5>= 2
5! = 2

4 >= 4
4<= 4
4== 4

:)18-2( الن�شاط

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x,y;
cin>>x>>y;
if(x>y) cout<<x<<”>”<<y<< endl;
if(x<y) cout<<x<<”<”<<y<< endl;
if(x>=y) cout<<x<<”>=”<<y<< endl;
if(x<=y) cout<<x<<”<=”<<y<< endl;
if(x==y) cout<<x<<”==”<<y<< endl;
if(x!=y) cout<<x<<”!=”<<y<< endl;
return 0;
}

. واجلمل التي �رشطها غري �صحيح مل ُتن َّفذ، اجلمل التي �رشطها �صحيح ُن ِّفذت-

:)19-2( الن�شاط
التعبري املنطقي
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ناجت التعبري

True&&!false

T

9!=-9&&2*3<=6

T

true&&!(false false)

T

4-3!=5-3&&!(5>=7+2) || 8-5==-3

T

false &&(true false)&&true

F

false &&true false&&true

F

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1
الناجت

التعبري العالئقي

الناجت

التعبري العالئقي

T

5%2 == 1

F

5<3

T

5 * 3 % 4 != 0

T

7 >= 2

F

10 + 4 <= -4 * 8

T

8 != 4

T

50 % 10 == 0

T

4 == 2 + 2

T

5 + 9 – 10 <= 4

T

5 <= 6-1

-2
.AND -3

.OR -2

A

!A

False

True

True

False

A

B

A || B

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

A

B

A && B

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

. NOT 		-1
- �أ

-ب

- جـ
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-3
التعبري املنطقي
6 + 7 < 2 – 1 && 3 == 4
13<1 && 3==4
F && F
F
2 % 3 == 2 || 6 != 6
2 == 2 || 6 !=6
T || F
T
45/5 * 2 > 10 && !(5 < 3+2)
9 * 2>10 && !(5<5)
18>10 && !F
T && T
T
7 < 10 && 2 > 1 || 4 !=4
T && T || F
T || F
T
5 < 8 – 3 || ! (2 >= 2 && 2 <= -2)
5< 5 || ! (2 >= 2 && 2 <= -2)
F || !(T && F)
F || !F
F || T
T

-4
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A

B

C

A && (B || C)

True

True

True

T

False

True

True

F

True

False

True

T

False

False

False

F

True

True

False

T

False

True

False

F

False

False

True

F

)1( ورقة العمل
: ا�ستخرج التعابري العالئقية من الربنامج الآتي#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
bool t = true;
bool f = false;

}

if(t && f)
if(3>4 || 3<4)
if(!(t&&t))
cout<< "Good work"<< endl;
cout<< t <<endl;
cout<< f <<endl;
cout<< (2 < 5) <<endl;
return 0;
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ورقة العمل ()2
 -جد ناجت التعابري املنطقية الآتية:

الرقم

التعبري املنطقي بلغة الربجمة )(C++

1

5<9

2

5 <= 9

3

5>9

4

5 >= 9

5

5 == 9

6

5 != 9

7

(5*2) < 9

8

(5*2) <= 9

9

(5*2) > 9

10

(5*2) >= 9

الناجت )(F / T
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :ورقة االختبار.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

 - 1اكتب التعابري العالئقية الآتية:
�أ � )5( -أكرب �أو ت�ساوي (.)10
ب� 5+3*2 -أ�صغر �أو ت�ساوي (.)20

التاريخ:

\

\ م.

(�أربع عالمات)

جـ  -العدد ( )8ال ي�ساوي العدد (.)9
د  -العدد ( )20ي�ساوي .3*10

 - 2اكتب جدول ال�صواب واخلط�أ للمعامل ).(OR
 - 3اح�سب ناجت التعبريين املنطقيني الآتيني:

(عالمة واحدة)
(عالمتان)

)True && (False && True
))(False || (True && (!False

 - 4اكتب جملة يف لغة الربجمة ) (C++تُعبرِّ عن:
�أ � -إن�شاء متغري من نوع منطقي ،ا�سمه ).(Pass
ب � -إن�شاء متغريين من نوع منطقي ,ا�سمهما ).(Win, Lose
جـ � -إن�شاء متغري من نوع منطقي ,ا�سمه ) ,(Flagوقيمته ).(True
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(ثالث عالمات)

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل ال�سابع :جملة االختيار الشرطية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح ا�ستخدامات جملة االختيار ال�رشطية.
 ِّ -يف�سرِّ �سبب ت�سمية جملة ) (if statementبجملة االختيار ال�رشطية.

 يكتب ال�صيغة العامة جلملة االختيار ال�رشطية.يو�ضح كل جزء من �أجزاء ال�صيغة العامة جلملة االختيار ال�رشطية.
 ِّ ير�سم خمطط �سري العمليات جلملة االختيار ال�رشطية.م�ستخدما جملة االختيار ال�رشطية.
 يكتب برنا ًجما بلغة الربجمة )،(C++ً
 ين ِّفذ برنا ًجما بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة االختيار ال�رشطية. -يجد ناجت برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة االختيار ال�رشطية.

ي�صحح الأخطاء الواردة يف برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة االختيار ال�رشطية.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
 -ال�رشط ،جملة االختيار ال�رشطية املركبة ) ،(if ...else statementالراية ).(Flag

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف التا�سع ،الوحدة الرابعة(برجمية اجلداول الإلكرتونية).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة ،التعلمعن طريق الن�شاط (الألعاب) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1عر�ض ال�شكل ( )22-2يف �صفحة (� )118أمام الطلبة ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما اجلملة التي ا�س ُت ِ
�رشح من قبل؟
خدمت يف الربنامج ومل ُت َ
• ما وظيفتها؟
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 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم جملة االختيار ال�رشطية.
منت الـدر�س

 - 1تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات للتو�صل �إلى
�آلية عمل جمل االختيار ال�رشطية.

 - 2تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 3تنفيذ ال�شكل ( )25-2يف �صفحة ( ،)129ثم عر�ضه �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 4تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)20-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 - 5تنفيذ ال�شكل ( )26-2يف �صفحة ( ،)130وال�شكل ( )27-2يف �صفحة ( ،)131ثم عر�ضهما
�أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 6تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)21-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 - 7تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)3ثم مناق�شتهم يف الإجابات للتو�صل �إلى
�آلية عمل جلملة االختيار ال�رشطية املركبة ).(if ...else statement

 - 8تنفيذ ال�شكل ( )29-2يف �صفحة ( ،)135ثم عر�ضه �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 9تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)22-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 -10تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)23-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

ختام الدر�س

 -توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،وقراءة بند (الربجمة يف حياتنا) ،والتعديل عليه،

بحيث يو�ضع العدد املنا�سب من جمل االختيار ال�رشطية ) (if statementاً
بدل من جملة االختيار ال�رشطية
املركبة ).(if ...else statement

�أخطاء �شائعة
 -قد يخطئ بع�ض الطلبة عند كتابة جملة االختيار ال�رشطية بعدم �إغالق �أقوا�سها ،مثل. If (X=4 :
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عالج

مراعاة الفروق الفردية

 -ن ِّفذ الربنامج الآتي با�ستخدام جهاز احلا�سوب ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

• ما عمل الربنامج؟

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int x = 6
;if(x>=5) cout<<x<<”>=5”<<endl
;if(x<=5) cout<<x<<”<=5”<<endl
;if(x==5) cout<<x<<”==5”<<endl
;if(x!=5) cout<<x<<”!=5”<<endl
;return 0
}

• غيرِّ قيمة )� (xإلى ( ،)5ثم ن ِّفذ الربنامج ،ماذا تالحظ؟
• غيرِّ قيمة )� (xإلى ( ،)4ثم ن ِّفذ الربنامج ،ماذا تالحظ؟

�إثراء
 اكتب الربامج الآتية ،ثم ن ِّفذها:• �أدخل ( )4متغريات ،ثم اطبع جمموع املتغريات يف حال كان جمموعها �أكرب من (� ،)100أو �أقل من
(.)200
منا�سبا للعبة كرة اليد ،واطبع
• �أدخل طول ملعب كرة يد وعر�ضه ،ثم اطبع ) (YESيف حال كان امللعب
ً
علما �أن امللعب املنا�سب للعبة كرة اليد يبلغ طوله ()40
) (NOيف حال مل يكن امللعب
منا�سبا للعبةً ،
ً
رتا.
رتا ،وعر�ضه ( )20م ً
م ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
:)20-2( الن�شاط

using namespace std;
int main( )
{
int m;
cout<<"Enter a mark:";
cin>>m;
if(m>=50)
cout<<"Pass"<< endl;
return 0;
}

.) ال تطبع �أي �شيء على ال�شا�شة50(  القيم الأقل من-

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int n1, n2, n3, m;
cout<<"Enter 3 number:";
cin>>n1>>n2>>n3;
cout<<n1<< "\t"<<n2<< "\t"<<n3<< endl;
m=n1
if(m<n2) m=n2
if(m<n3) m=n3
cout<<"Max number is:"<<m<< endl;
return 0;
}

:)21-2( الن�شاط
-1

.دائما القيمة العظمى
ً  ف�إن الربنامج يطبع، مهما تغيرَّ ترتيب الرقم الأكرب- 2
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#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int m;
cout<<"Enter a mark:";
cin>>m;
if(m>=50)
cout<<"Pass"<< endl;
else
cout<<"Fail"<< endl;
return 0;
}

:)22-2( الن�شاط
-1

.(Pass)  و�إال ف�إنه يطبع كلمة،(Fail)  ف�إن الربنامج يطبع كلمة،)50(  �إذا كانت العالمات �أقل من- 2

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
float m, y, t;
cout<<"Enter monthly salary:";
cin>>m;
y=m*12;
if(y<6000)
t=y*0.10;
else
t=y*0.15;
cout << “Yearly Salary"<<y<<endl;
cout << “Tax"<<t<<endl;
return 0;
}

:)23-2( الن�شاط
-1

.وح ِ�سب على �أ�سا�سها الراتب ال�سنوي
ُ ، ُح ِّولت الرواتب ال�شهرية �إلى رواتب �سنوية- �أ
)6000(  و�إذا كانت،%10  ف�إن ن�سبة ال�رضيبة هي،)6000(  		�إذا كانت الرواتب ال�سنوية �أقل من-ب
.%15  ف�إن ن�سبة ال�رضيبة هي،ف�أكرث
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-2

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1
�سبب اخلط�أ

ال�صواب

 خمـالفتـها ال�صيغـة العامـة جلملـة االختيار ال�رشطيـة)if (a!=0
;( (if..else) a=++aيجب كتابة كل جملة على �سطر منف�صل).
 - elseيجب ان تنتهي جملة ) (a=++aبفا�صلة منقوطة.

;a=a++

جملة الإخال
if (a!=0) a=++a
;ELSE a=a++

 يجب كتابة جملة ) (ELSEب�أحرف �صغرية. -يجب كتابة الكلمة املحجوزة ) (Ifب�أحرف �صغرية.

 خمالفتها ال�صيغــة العامــة جلملــة االختيـار ال�رشطيـة)if (a>0
)( (if statementيجب كتابة كل جملة على �سطر
;cout<<a<<endl
منف�صل).

;If a>0 cout<<a<<endl

 يجب و�ضع ال�رشط  a>0بني قو�سني.) - if (a==4خمالفتها ال�صيغــة العامـة جلملـة االختيـار ال�رشطيــة
;a=b
)( (if..elseيجب كتابة كل جملة على �سطر منف�صل)if (a==4) a=b else b=a; .
else
; - b=aيجب �أن تنتهي جملة ) (a=bبفا�صلة منقوطة.
 خمالفتـها ال�صـيغـة العامـة جلملـة االختيـار ال�رشطيـة)( (if statementيجب كتابة كل جملة على �سطر
) if (a>5منف�صل).

;a=++a

 كتابة الفا�صلة املنقوطة يف و�سط اجلملة ،ولي�س يفنهايتها.

)if (a==4
;cout<<a++<<endl
 وجود ) (ifبعد ).(elseelse
;cout<<++a<<endl
)if (x

{  -يجب كتابة الكلمة املحجوزة ) (lfب�أحرف �صغرية.
; - x=x*x-3يجب �أن تنتهي جملة ) (x=x*x-3بفا�صلة منقوطة.
}
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if (a>5); a=++a

)if (a==4
;cout<<a++<<endl
else if
;cout<<++a<<endl
)If (x
{
x=x*x-3
}

 -2كتابة برنامج بلغة الربجمة ) (C++لإدخال عدد ،ثم طباعته �إذا كان يقبل الق�سمة على (� ،)6أو يقبل
الق�سمة على (:)9

-3كتابة برنامج بلغة الربجمة ) (C++لإدخال ا�سم �شكل هند�سي ،ثم �إيجاد م�ساحته با�ستخدام املعادلة الآتية:
م�ساحة املربع = طول ال�ضلع × طول ال�ضلع
مربعا ) ,(Squareيطبع ناجت امل�ساحةّ � .أما �إذا كان ال�شكل مثل ًثا ) ،(Triangleف�إن �إيجاد
يف حال كان ال�شكل ً
م�ساحته يكون با�ستخدام املعادلة الآتية:
م�ساحة املثلث = ن�صف القاعدة × االرتفاع
ثم يطبع ناجت امل�ساحة.

 - 4الناجت النهائي لتنفيذ كل برنامج من الربامج الآتية:
�شا�شة فارغة.
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ورقة العمل ()1
 �ساعد املزارع الن�شيط على عملية البيع وح�ساب الأرباح.البداية
التاجرالأول:
هل ميلك املزارع
( )80بي�ضة ف�أكرث؟

نعم
بيع ( )75بي�ضة
بــ ( )9دنانري.

ال
التاجر الثاين:
هل ميلك املزارع
( )40بي�ضة ف�أكرث؟

نعم
بيع ( )40بي�ضة
بــ ( )6دنانري.

ال

التاجر الثالث :هل ميلك
املزارع ( )20بي�ضة ف�أكرث؟
هل ميلك ( )20دجاجة
ف�أكرث؟
ال
النهاية
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ملحوظة :ميلك املزارع
يف البــدايـــــــة ()100
بي�ضة ،و( )30دجاجة.

نعم
بيع ( )20بي�ضة
بــ ( )5دنانري،
وبيع ( )20دجاجة
دينارا.
بــ (ً )40

�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -كم بي�ضة تبقى مع

املزارع يف النهاية؟
 كم دجاجة تبقى معاملزارع يف النهاية؟
دينارا جمع املزارع
 كم ًيف النهاية؟
 َمن التاجر الذي مل ي�ش ِرتمن املزارع؟ ملاذا؟

ورقة العمل ()2
 ادر�س ال�صيغة العامة جلملة االختيار ال�رشطية ) ,(if statementثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:ال�صيغة العامة جلملة االختيار ال�رشطية (:)if statement
حيث �إن:
 : ifكلمة حمجوزة من كلمات لغة الربجمة ) (C++تعني �إذا.
 :Conditionال�رشط (تعبري عالئقي �أو منطقي) قيمته �صواب �أو خط�أ.
 :Statementجملة من جمل لغة الربجمة ) (C++تُن َّفذ �إذا كانت قيمة ال�رشط �صائبة.
-1

اكتب بلغة الربجمة ) (C++ال�رشوط )(Conditions

) if ( condition
;Statement

الآتية:

�أ  -املتغري )� (Xأكرب �أو ي�ساوي (.)70
ب -املتغري )� (Speedأ�صغر �أو ي�ساوي (.)300
جـ  -املتغري ) (Aي�ساوي ( ،)5واملتغري ) (Bي�ساوي (.)3-
د  -املتغري )� (Tأ�صغر من املتغري ) ،(Yواملتغري )� (Tأ�صغر من املتغري ).(W
هـ  -املتغري )� (Aأ�صغر من املتغري )� ،(Rأو املتغري )� (Aأكرب من املتغري ).(Y

م�ستخدما لغة الربجمة ) ،(C++اكتب كل جملة من اجلمل ) (statementsالآتية:
-2
ً
�أ  -جملة لطباعة كلمة ).(Good
ب -جملة �إدخال للمتغري ).(Time
جـ  -جملة لإ�سناد القيمة )� (20إلى املتغري ).(R
د  -جملة حل�ساب التعبري احل�سابي ).(W=2T+3Y
هـ  -جملة حل�ساب باقي ق�سمة املتغري ) (Rعلى املتغري ) ،(Aو�إ�سناد الناجت �إلى املتغري ).(Y
كون من ال�رشوط واجلمل التي كتبتها يف �أثناء الإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين جملة اختيار �رشطية
ِّ - 3
) (if statementكاملة ذات معنى منطقي.
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ورقة العمل ()3
علما �أن قيمة املتغري
 اح�سب عدد النقاط التي �ستجمعها من الإجابة بنعم (املتغري �س) ،والإجابة بال (املتغري �ص)ً ،�صفرا.
االبتدائية لكل من (�س) و (�ص) ت�ساوي ً
البداية
نعم.
�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�س).
نعم.
�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�س).
نعم.

عمرك �أكرب من
(� )15سنة.

�أنت من ال�شعبة
(�أ).

�أنت �أع�رس.

ال.
�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�ص).
ال.
�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�ص).
ال.
�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�ص).

�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�س).

ال.

نعم.
لديك هاتف ذكي.

�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�ص).

�أ�ضف نقطة �إلى املتغري (�س).
النهاية
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:
يكتب ال�صيغة العامة
للجملة ال�رشطية.

يكتب برناجمًا يحوي
اً
جمل �رشطية.

ي�ستخرج الأخطاء من
اجلمل ال�رشطية.

يجد ناجت برنامج يحوي
اً
جمل �رشطية.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جمل
ين ِّفذ برناجمًا يحوي اً
�رشطية.

الرقم

اال�سم

التاريخ:

\

\ م.

املجموع

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

	•يعطى الطالب ثالث عالمات �إذا �أجنز املطلوب ب�إتقان.
	•يعطى الطالب عالمتني �إذا �أجنز املطلوب ،مع وجود بع�ض الأخطاء.
	•يعطى الطالب عالمة واحدة �إذا �أجنز املطلوب ،مع وجود �أخطاء عدة.
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الف�صل الثامن :جملة التكرار (.)for statement

عدد احل�ص�ص� :ست ح�ص�ص.

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح ا�ستخدام جملة التكرار ).(for statement
ِّ -

 يكتب ال�صيغة العامة جلملة التكرار ).(for statementيو�ضح داللة كل جزء من �أجزاء ال�صيغة العامة جلملة التكرار ).(for statement
 ِّ -ير�سم خمطط �سري العمليات جلملة التكرار ).(for statement

م�ستخدما جملة التكرار ).(for statement
 يكتب برنا ًجما بلغة الربجمة )،(C++ً

مكتوبا بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة التكرار ).(for statement
 ين ِّفذ برنا ًجماً

يعدل على برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة التكرار ).(for statement
ِّ -

 -يجد ناجت برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة التكرار ).(for statement

ي�صحح الأخطاء الواردة يف برنامج مكتوب بلغة الربجمة ) (C++يحتوي على جملة التكرار ).(for statement
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
 -القيمة االبتدائية للعداد ) ،(Initial_valueالزيادة الدورية لقيمة العداد ) ،(stepاملجاميع الإجمالية.

م�صادر التعلم و�أدواته

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلم عن طريق الن�شاط(الألعاب).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 تكليف �أفراد املجموعات حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات للتو�صل �إلى مفهوم جملةالتكرار ).(for statement
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منت الـدر�س

 - 1تو�ضيح ال�صيغة العامة جلملة التكرار ) (for statementللطلبة.

 - 2تنفيذ ال�شكل ( )31-2يف �صفحة ( ،)144وال�شكل ( )32-2يف �صفحة ( ،)145ثم عر�ضهما �أمام
الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 3تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)24-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 - 5تنفيذ ال�شكل ( )33-2يف �صفحة ( ،)147ثم عر�ضه �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 6تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاطني ( ،)25-2و( ،)26–2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 7تنفيذ ال�شكل ( )34-2يف �صفحة ( ،)149ثم عر�ضه �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 - 8تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)27-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 9تنفيذ ال�شكل ( )35-2يف �صفحة ( ،)150ثم عر�ضه �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 -10تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)28-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 -11تكليف �أفراد املجموعات حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 -12تنفيذ ال�شكل ( )36-2يف �صفحة ( ،)153وال�شكل ( )37-2يف �صفحة ( ،)154ثم عر�ضهما �أمام
الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 -13تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاطني ( ،)29-2و ( ،)30–2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 -14تنفيذ ال�شكل ( )38-2يف �صفحة ( ،)155وال�شكل ( )39–2يف �صفحة ( ،)156وال�شكل ()40–2
يف �صفحة ( ،)156وال�شكل ( )41–2يف �صفحة ( ،)157ثم عر�ضها �أمام الطلبة ،ثم مناق�شة النتائج.

 -15تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)31 - 2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س

 -توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة بند (جرب بنف�سك) يف �صفحة (،)147

و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)151وقراءة بند (الربجمة يف حياتنا) ،ثم تنفيذها بو�ساطة جهاز احلا�سوب.

معلومات �إ�ضافية

 املتتالية :هي اقرتان جماله جمموعة الأعداد ال�صحيحة املوجبة� ،أو جماله جمموعة جزئية من جمموعة الأعدادال�صحيحة (متتالية منتهية) ،ومداه جمموعة جزئية من الأعداد احلقيقية.
 املت�سل�سلة :هي متتالية ا�س ُت ِخدمت فيها �إ�شارة ( )+اً
بدل من الفوا�صل.
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عالج

مراعاة الفروق الفردية

 اكتب برنا ًجما لطباعة ا�سمك الأول ( )3مرات على �شا�شة املخرجات با�ستخدام جملة التكرار).(for statement
 اكتب برنا ًجما لطباعة الأعداد من (� )5-إلى ( )5على �شا�شة املخرجات با�ستخدام جملة التكرار).(for statement

�إثراء

 -با�ستخدام جملة تكرار واحدة ،اكتب برنا ًجما لطباعة جدول ال�رضب للأعداد من (� )1إلى (.)5

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int i;
for(i=1;i<=10;i++)
cout << i<<endl;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int i;
for(i=-7;i<=9;i++)
cout << i<<endl;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int i;
for(i=15;i>=1;i--)
cout << i<<endl;
return 0;
}
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:)24-2( الن�شاط

.ت�صاعديا
)10( ) �إلى1(  ُطبِعت الأعداد منًّ

.ت�صاعديا
)9( ) �إلى7-(  ُطبِعت الأعداد منًّ

.تنازليا
)1( ) �إلى15(  ُطبِعت الأعداد منًّ

:)25-2( الن�شاط
#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int i;
for(i=5;i<=100;i+=5)
cout << i<<endl;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
float i;
for(i=3.25;i<=10;i+=0.25)
cout << i<<endl;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
for(char m=’a’;m<=’z’;m++)
cout << m<<endl;
return 0;
}

.) بني كل عددين5(  ُطبِعت الأعداد بفارق-

.طبع ب�شكل ت�صاعدي
َ  والربنامج ُي،)0.25(  الأعداد تزيد مبقدار-

:)26-2( الن�شاط

134

#include<iostream>

.ت�صاعديا
 طباعة الأحرف الالتينيةًّ

using namespace std;
int main( )
{
for(char m=’A’;m<=’Z’;m++)
cout << m<<endl;
return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int x, m;
cout<<”Enter a number:”;
cin>>m;
for(int i=2; i<=10;i++)
cout<<”Enter a number:”;
cin>>x;
if(m<x) m=x;
}
cout << “Max number is :”<<m<<endl;
return 0;
}
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:)27-2( الن�شاط

َ .		ط َبع الربنامج القيمة العظمى من بني الأرقام املدخلة

:)28-2( الن�شاط

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
for(int m=1;m!=8&&m<6;m*=2)
cout << m<<’\t’;
return 0;
}

1

2

4

		-

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
for(int m=1;m!=8&&m<6;m*=2)
cout << m<<’\t’;
cout<<m;
return 0;
}

.( غري معروف لديه؛ �إذ كان تعريفه داخل جملة التكرارm)  �أعطى املرتجم ر�سالة خط�أ؛ لأن املتغري-

:)29-2( الن�شاط
#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int sum=0,i;
for(i=3;i<=19;i++)
sum+=i;
cout << “Sum = ”<<sum<<endl;
return 0;
}

.)19( ) �إلى3(  وهو جمموع الأعداد من،)187(  َ		ط َبع الربنامج رقم-
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:)30-2( الن�شاط
#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int sum=0,i;
for(i=19;i>=-15;i-=2)
sum+=i;
cout << “Sum = ”<<sum<<endl;
return 0;
}

.)20(  ال بالقيمة الزوجية،)19(  وبد أ� بالقيمة الفردية،)36(  َط َبع الربنامج قيمة املجموع-

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
int sum=0;
int j,i,m;
cout<<”Enter m and i:”;
cin>>m>>i;
for(j=4;j<=m;j+=4)
{
sum+=((j+i)* (j+i));
}
cout << “Sum = ”<<sum<<endl;
return 0;
}
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:)31-2( الن�شاط

. َط َبع الربنامج ناجت املت�سل�سلة-

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

138

-3
number
-----3
5
...
...
19

squares
-----9
25
...
...
361

cubes
-----27
125
…
…
6859

-4

139

-5

140

-6
ال�صواب

�سبب اخلط�أ

جملة التكرار ()for

 ا�ستخـدام الفـا�صلـة بـدل الفـا�صلـةاملنقوطة يف جملة ).(for
 الزيادة الدورية للعداد ) (nيجب �أنتكون موجبة.

)for(n=3 , n==9 , n--
;cout<<n

) - for(float i=-3.5 ; i!=0 ;++ iيجب كتابة الكلمة املحجوزة )(For
;i%=2
ب�أحرف �صغرية.
;cout<<i

)For(float i=-3.5 ; i!=0 --i
i%=2
;cout<<I

)for(n=3 ; n<=9; n++
;cout<<n

 يـجب كتـابـة فا�صلـة منقوطـة بـعدال�رشط يف جملة ).(for
 مـقـدار الزيـادة الـدورية للعداد )(iيجب �أن تكون موجبة.
 يـجـب �أن تنتـهي جـملـة )(i%=2بفا�صلة منقوطة.
 يـجب كتـابـة املتغيـر ) (Iيف جملـة); (cout<<iب�أحرف �صغرية.
 يجب �أن يكون ا�سم العداد ) (jيف).(i++
 يجب كتابة جملة ) (j++على �سطرمنف�صل ،وو�ضع فا�صلة منقوطة يف
نهايتها.

for(int j=0 ; j<5 ; i++) i++

;  - for(int m=0 ; m>=6ا�ستخدام } { يف جملة ) (forبدل )(.
) - m+=2يـجب �أن تنتهي جـملـة )(cin>>x
;cin>>x

; for{int m=0 ; m>=6
}m+=2
cin>>x

) - for(int z=2;z==3 ; z++خمالـفـة ال�صيغـة العامـة جلملة )(for
;( z+=2يـجـب كتـابـة ال�رشط بـعد القيمـة

)for(z==3 ; int z=2 ; z+
;z+=2

)for(int j=0 ; j<5 ; j++
;j++

بفا�صلة منقوطة.

االبتدائية للعداد).
 -مقدار الزيادة البعدية ) ،(++ولي�س ).(+
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-7

142

�إجابات �أ�سئـلـة نهاية الـوحـدة
-1

�أ  -برجمية ).(Code::Blocks
ب -ا�سم امللف ) ،(averageونوعه ).(cpp
جـ � -إدارة ملفات امل�رشوع.
من �رشيط الأدوات )� ،(Compilerأو اختيار �أمر ) (Buildمن الئحة

د  -ال�ضغط على زر بناء الربنامج
)� ,(Buildأو ال�ضغط على مفتاحي ).(Ctrl+F9
).(int, string, float
هـ � -أنواع املتغريات:
كلمات حمجوزة.(if, cout, endl) :
).(//average program
جملة مالحظة:
).(x%y !=0
تعبري عالئقي		:
). (x+y+w
تعبري ح�سابي:
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-و

-2

3x-(10y+xy)
W= ____________
(3+2y-x)-(9y)

(3*x-(10*y+x*y))/((3+2*y-x)-(9*y))

y2+3x-1 -3y
W=x2- ____________
5x+3

x*x- (y*y+3*x-1)/(5*x+3)-3*y

-3

-4
X=17%(c-a)*b+6

12

X=a*(7+(b+3)/2)-c

19

X=a+c-5*(c-2)/a-5

-4

144

-5

-6

-7

145

-8
A && B || A && C

c

B

A

T

True

True

True

T

False

True

True

F

True

True

False

F

False

False

False

T

True

False

True

-9
عرف املتغري ) (Yبو�صفه جملة ن�صية.
�أ ِّ -
مطروحا منه ( )10مق�سوم الناجت على
ب -طباعة مربع العدد )(X
ً
(.)2
عرف املتغري
جـِّ -
(.)7.3

)(X

ك�رسيا ،و�أ�سند �إليه القيمة
بو�صفه عد ًدا
ًّ

د  -زيادة قيمة املتغري ) (Nبا�ستخدام معامل الزيادة البعدية ,و�إ�سناد
الناجت �إلى املتغري ).(X
هـ -طباعة اجلزء ال�صحيح فقط من ).(A
و �	-إذا كان العدد املدخل
زوجيا اطبع ).(EVEN
ًّ

)(A

فرديا اطبع ) ،(ODDو�إذا كان
ًّ

ز  -طباعة باقي ق�سمة ) (Aعلى ).(B
ح -طباعة الفرق بني ) (X,Yوباقي ق�سمة العدد ) (Aعلى ()10
يف حقلني.
ط -طباعة مكعبات الأعداد الزوجية من (� )7إلى (.)16
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;string y
;cout<< (((x*x)-10)/2)<<endl

;float x=7.3

;X=N++
;cout<<int(A)<<endl
)if(a%2==0
;cout<<"EVEN"<<endl
else
;cout<<"ODD"<<endl
;cout<<A%B<<endl
;cout<<x-y<<"\t"<<a%10<<endl
)for(a=7;a<=16;a+=2
;cout<<a*a*a<<endl

ورقة العمل ()1
لعبة :كم خطوة �إلى النهاية؟
التعليمات:
 - 1ا�صنع حجر الرند بق�ص ال�شكل املجاور ،ول�صق الأطراف:
ارم حجر الرند �أول مرة لتحديد مكان االنطالق.
ِ -2
ارم حجر الرند يف املرة الثانية لتحديد حجم اخلطوة.
ِ -3
� - 4رس حتى النهاية من دون توقف ،ثم اح�سب عدد اخلطوات التي خطوتها
للو�صول �إلى نقاط التوقف املختلفة ،ثم َد ِّونها يف جدول املناف�سة.
 - 5الفائز هو الذي خطا �أقل عدد من اخلطوات للو�صول �إلى نقطة التوقف (� ،)3أو جتاوزها.
جدول املناف�سة:
اكتب يف اجلدول الآتي عدد اخلطوات التي خطوتها للو�صول �إلى نقاط التوقف ،)1( :و( ،)2و(:)3
ا�سم املت�سابق

نقطة االنطالق حجم اخلطوة نقطة التوقف (( )1النقطة  )30نقطة التوقف (( )2النقطة )55

نقطة التوقف (( )3النقطة )80

هيثم

5

5

( )6خطوات

( )11خطوة

( )16خطوة

فادي

3

4

( )7خطوات

( )14خطوة

( )20خطوة

لوحة اللعب:
1
11
21
31
41
51
61
71

2
12
22
32
42
52
62
72

3
13
23
33
43
53
63
73

4
14
24
34
44
54
64
74

5
15
25
35
45
55
65
75

6
16
26
36
46
56
66
76

7
17
27
37
47
57
67
77

8
18
28
38
48
58
68
78

9
19
29
39
49
59
69
79

10
20
30
40
50
60
70
80

 اللون الغامق :النقاط التي يحتمل بدء االنطالق منها. اللون الفاحت :نقاط التوقف.147

ورقة العمل ()2
 ادر�س الربنامج الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:>#include <iostream
;using namespace std
)( int main
{
)for (int n=1; n<=10; n++
{
;" cout << n << ",
}
}

ا�ستخرج من الربنامج ال�سابق ما ي�أتي:

كلمة حمجوزة. ............................................................................................................................. :
�إن�شاء متغري. ................................................................................................................................ :
�إ�سناد قيمة �إلى متغري. .................................................................................................................... :
تعبري منطقي. ............................................................................................................................... :
عملية زيادة ملتغري. ........................................................................................................................ :
جملة طباعة. ............................................................................................................................... :
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ورقة العمل ()3
 تتبَّع خمطط �سري املكاملة الآتية ،ثم �أجب عما يليه من �أ�سئلة:قر�شا.
تكلفة الدقيقةً )45( :
قر�شا.
املت�صل ميلك
ر�صيدا قيمته ديناران و�ستون ً
ً

بدء املكاملة

هل ميلك املت�صل
ر�صيدا لقيمة (تكلفة)
ً
الدقيقة؟

ال

نعم
اخ�صم من ر�صيده قيمة
(تكلفة) الدقيقة.

نهاية املكاملة

ال�س�ؤال الأول:
 كم عدد الدقائق التي ا�ستغرقها املت�صل يف �إجراء املكاملة؟ كم دقيقة من الر�صيد بقيت للمت�صل؟ال�س�ؤال الثاين:
قر�شا:
�إذا كان املت�صل ميلك
ر�صيدا قيمته ( )3دنانري ،وكانت تكلفة املكاملة (ً )25
ً
 كم دقيقة �سيتحدث املت�صل؟ كم دقيقة من الر�صيد �سيتبقى معه؟149

أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

التاريخ:

يكتب ال�صيغة العامة جلملة
التكرار (.)for

ير�سم خمطط �سري العمليات
جلملة التكرار.

3

2

3

2

يجد ناجت برنامج مكتوب بلغة
الربجمة ( )C++يحتوي على
جملة التكرار.
ينفِّذ برناجمًا مكتوبًا بلغة الربجمة
( )C++يحتوي على جملة
التكرار.
يكتب برناجمًا بلغة الربجمة
) ،(C++م�ستخد ًما جملة
التكرار.

1

1

3

2

1

3

2

1

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

	•يعطى الطالب ثالث عالمات �إذا اجنز املطلوب ب�إتقان.
	• يعطى الطالب عالمتني �إذا �أجنز املطلوب ،مع وجود خط�أين على الأكرث.
	• يعطى الطالب عالمة واحدة �إذا �أجنز املطلوب ،مع وجود �أخطاء عدة.
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2

1

ي�صحح الأخطاء الواردة يف برنامج
ِّ
مكتوب بلغة الربجمة )(C++
يحتوي على جملة التكرار.

الرقم

اال�سم

\

3

2

1

\ م.

املجموع

الف�صل
الدرا�سي
الثاين

الوحدة الثالثة

اخلدمات الإلكرتونية
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الف�صل الأول :التجارة اإللكترونية (.)E-Commerce

�أولً :مفهوم التجارة الإلكرتونية.

ثالثًا�	:أنواع التجارة الإلكرتونية.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

ثانيًا :فوائد التجارة الإلكرتونية.

رابعا :حمددات التجارة الإلكرتونية.
ً

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم اخلدمات الإلكرتونية.
 ِّيعدد �أهم اخلدمات الإلكرتونية.
 ِّيعرف املق�صود بالتجارة الإلكرتونية.
 ِّ يقارن بني و�سائل الدفع يف التجارة الإلكرتونية.تقدم
 يذكر �أمثلة على عناوين مواقع �إلكرتونية ِّخدمات التجارة الإلكرتونية.
يعدد موا�صفات املواقع الآمنة للتجارة الإلكرتونية.
ِّ -

 يذكر فوائد التجارة الإلكرتونية لكل من امل�شرتي والبائع.بناء على درجة
 يقارن بني �أنواع التجارة الإلكرتونية ًا�ستخدام الإنرتنت� ،أو هوية طريف عملية التجارة.
يعدد حمددات التجارة الإلكرتونية.
 ِّ ي�ص ِّنف حمددات التجارة الإلكرتونية (اقت�صادية ،ثقافية،اجتماعية ،ت�رشيعية).

املفاهيم وامل�صطلحات

 -الت�سويق ،الت�سوق ،العربة الإلكرتونية ،مناق�صات ،مزاد.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 -كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الرابعة (الإنرتنت).

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد (مهارات ما وراء املعرفة)� ،أخرى (قبعات التفكري ال�ست).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:

• �إذا ر�أيت �ساعة يد معرو�ضة يف موقع �إلكرتوين على �شبكة الإنرتنت و�أعجبت بها ،فماذا تفعل؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم اخلدمات الإلكرتونية.
منت الدر�س
جزءا منها للإجابة عن �أ�سئلتها،
 - 1توزيع ورقة العمل ( )1على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة ً
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ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع الأن�شطة ( ،)1-3و ( ،)2-3و ( ،)3-3و ( ،)4-3و ( ،)5-3و ( )6-3على املجموعات،
بحيث ت�أخذ كل جمموعة �إحداها للإجابة عن �أ�سئلتها ،ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 -توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( )186يف البيت.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

عدد بع�ض فوائد التجارة الإلكرتونية لكل من البائع وامل�شرتي.
 ِّعدد بع�ض و�سائل الدفع يف التجارة الإلكرتونية.
ِّ -

�إثراء

كل مما ي�أتي:
 -علِّل اًّ

• عملية �إعداد متجر �إلكرتوين �أقل كلفة من بناء متجر فعلي.
• من مزايا التجارة الإلكرتونية البحتة �أنها متكن طريف العملية التجارية من ا�ستقبال املعلومات و�إر�سالها
معا ب�صورة �رسيعة.
يف � ٍآن ً
• ي�ستطيع امل�شرتي �أن يخف�ض �سعر املنتج يف التجارة من امل�ستهلك �إلى امل�ستهلك.
 �صنِّف املحددات الآتية �إلى �أنواعها (ت�رشيعية ،اقت�صادية ،ثقافية ،اجتماعية):• عدم توافر بيئة قانونية وت�رشيعية لتطبيق التعامل التجاري.
• �إمكانية تعر�ض بع�ض عمليات التجارة الإلكرتونية للتزوير.
• احلاجة �إلى بنية حتتية للمعلومات واالت�صاالت.
• تفاوت م�ستوى التطور التكنولوجي بني الدول.
• حمدودية قدرات م�ستخدمي الإنرتنت.
• �صعوبة مواكبة التطورات املت�سارعة يف الربجميات.
• انعدام الثقة باملعامالت غري الورقية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي ،قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)1-3
ال�شيكات الإلكرتونية

البطاقات االئتمانية
بطاقات بال�ستيكية ي�صدرها البنك لعمالئه.

ر�سائل �إلكرتونية موثقة وم�ؤمنة ير�سلها م�صدر ال�شيك �إلى
ُم�ست ِلم ال�شيك.

حتدد اجلهة املزودة للبطاقة االئتمانية احلد الأعلى من النقود
ِّ
التي ميكن ا�ستخدامها يف عمليات الدفع وال�رشاء.

يحدد قيمة ال�شيك.
م�صدر ال�شيك هو الذي ِّ

• من الو�سائل الأخرى للدفع املايل امل�ستخدمة يف التجارة الإلكرتونية النقد الرقمي الإلكرتوين.

الن�شاط (:)2-3
التجارة الإلكرتونية

التجارة التقليدية

يلتزم امل�شرتي مبدة زمنية (�أوقات الدوام الر�سمي) �إذا رغب ميكن للم�شرتي دخول الأ�سواق العاملية الإلكرتونية
يف �أي وقت.
الذهاب �إلى الأ�سواق.
ال ميكن للم�شرتي مقارنة �أنواع كثرية من ال�سلع واخلدمات ميكن للم�شرتي مقارنة �أنواع كثرية من ال�سلع واخلدمات
ومعاينتها؛ لأن التنقل بني املحال التجارية لإجراء عملية املقارنة ومعاينتها وهو يف منزله؛ ما ي�شجع املناف�سة ،ويخف�ض
ويك ِّلف اً
الأ�سعار.
مال.
يتطلب ً
جهدا ،وي�ستغرق وق ًتاُ ،

ال ميكن لأ�صحاب املحال التجارية ترويج ب�ضائعهم �إال داخل
ميكن لأ�صحاب املحال التجارية الرتويج لب�ضائعهم
م�ستودعاتهم وحمالهم التجارية ،وال �سيما �أن �إجراءات فتح حمال
يف الأ�سواق العاملية.
جتارية يف الأ�سواق العاملية ،ولي�س املحلية فقطُ ،يك ِّلف الكثري.

ميكن للم�شرتي اال�ستمتـاع بالتـ�سوق ،والتـفاو�ض على ال�سعر ،اختفاء عادات ال�رشاء امل�ألوفة ،مثل :اال�ستمتاع بالت�سوق،
والتفاو�ض على ال�سعر ،والتعامل مع البائع وج ًها لوجه.
وجها لوجه.
والتعامل مع البائع ً
ميكن للم�شرتي فح�ص الب�ضائع قبل �رشائها.

ال ميكن للم�شرتي فح�ص الب�ضائع قبل �رشائها.

ترتفع الكلفة على البائع (كلفة املحل التجاري ،والديكور ،تنخف�ض الكلفـة على البائـع (كلفـة املحل التجاري،
والديكور ،وغري ذلك).
وغري ذلك).

الن�شاط (:)4-3
 - 1جتارة �إلكرتونية بحتة.
 - 2جتارة �إلكرتونية جزئية.
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 - 3جتارة �إلكرتونية بحتة.
 - 4جتارة �إلكرتونية جزئية.

 -5جتارة �إلكرتونية جزئية.

ورقة العمل ()1

جمموعة القبعة البي�ضاء:
ما احلقائق واملعلومات التي �ستعر�ضونها عن التجارة الإلكرتونية؟

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

جمموعة القبعة احلمراء:
ما انطباعاتكم واجتاهاتكم حيال التجارة الإلكرتونية؟

.

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

جمموعة القبعة ال�صفراء:
ما مزايا التجارة الإلكرتونية و�إيجابياتها؟

.

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

جمموعة القبعة ال�سوداء:
ما �سلبيات التجارة الإلكرتونية وحمدداتها؟

.

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

جمموعة القبعة اخل�رضاء:
بر�أيك ،ما الذي �سيحل حمل التجارة الإلكرتونية؟

.

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

جمموعة القبعة الزرقاء:
خل�ص ما ورد يف الف�صل الأول عن التجارة الإلكرتونية.

.

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

.
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

ا�سم املجموعة

�أ�سماء الطلبة
داخل املجموعة

التاريخ:

املعيار الأول

املعيار الثاين

املعيار الثالث

يتعاون مع جمموعته.

يُعبرِّ عن �أفكاره
بو�ضوح.

يحرتم الآخرين,
وي�صغي �إليهم.

جيد
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\

\ م.

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

أداة التقويـم()2
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:
ا�سم الطالب

الرقم

ا�سم الطالب

التاريخ:
ا�سم الطالب

\

\ م.

ا�سم الطالب

املـعـيــار
نعم

1

يو�ضح مفهوم اخلدمات الإلكرتونية.
ِّ

2

يعدد �أهم اخلدمات الإلكرتونية.
ِّ

3

يعرف املق�صود بالتجارة الإلكرتونية.
ِّ

4

يقارن بني و�سائل الدفع يف التجارة الإلكرتونية.

5

يـذكر �أمثلـة على عنـاويـن مواقع �إلكرتونيـة
تقدم خدمات التجارة الإلكرتونية.
ِّ

6

يـعـدد مـوا�صفـات املواقـع الآمنـة للتجـارة
ِّ
الإلكرتونية.

7

يـذكر فوائـد التـجـارة الإلكرتونية لكل من
امل�شرتي والبائع.

8

يـقارن بني �أنـواع التجـارة الإلكرتونيـة من
حيث :درجـة ا�ستخــدام الإنرتنت ،وهــوية
طريف العملية التجارية.

9

يعدد حمددات التجارة الإلكرتونية.
ِّ

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

 10ي�صنـِّف حمددات التجارة الإلكرتونية �إلى:
اقت�صادية ،وثقافية ،واجتماعية ،وت�رشيعية.
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الف�صل الأول :التجارة اإللكترونية (.)E-Commerce

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

خام�سا :البنوك الإلكرتونية (.)E-Banking
ً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم البنوك الإلكرتونية.
 ِّتقدمها البنوك الإلكرتونية.
يعدد اخلدمات التي ِّ
 ِّيعدد مزايا البنوك الإلكرتونية.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 -القيود.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الرابعة(الإنرتنت).

 ال�صورة املخزنة يف القر�ص املدمج التي عنوانها:(البنك).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء� ،أخرى (الع�صف الذهني؛ �أنا �أفكر ،نحن نفكر).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 -1عر�ض �صورة (البنك) �أمام الطلبة با�ستخدام جهاز العر�ض ،و�إعطا�ؤهم الوقت الكايف لت� ُّأملها ،ثم
طرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما امل�شكلة التي تواجه الرجل الذي يف ال�صورة؟
أي�ضا؟
• ما مقرتحاتكم مل�ساعدة الرجل؛ لكيال يت�أخر عن موعده ،وينجز عملية التحويل � ً
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم البنوك الإلكرتونية.
منت الدر�س
 -1تكليف الطلبة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية من دون اال�ستعانة بالكتاب املدر�سي ،ثم الإجابة عن بند (�أنا
�أفكر) من ورقة العمل (:)1
• ما البنوك الإلكرتونية؟
تقدمها البنوك الإلكرتونية؟
• ما اخلدمات التي ِّ
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• ما مزايا البنوك الإلكرتونية؟
 -2توجيه �أفراد املجموعات �إلى الت�شاور يف ما بينهم ،ثم مناق�شة �إجاباتهم عن �أ�سئلة بند (�أنا �أفكر) من
ورقة العمل ( ،)1ثم الإجابة عن �أ�سئلة بند (نحن نفكر) من ورقة العمل نف�سها من دون اال�ستعانة
بالكتاب املدر�سي ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 -1توجيه الطلبة �إلى �إجابة �أ�سئلة الن�شاط ( )7-3يف �صفحة ( ،)189و�أ�سئلة بند (فكر -ناق�ش� -شارك)
يف �صفحة ( )189يف البيت.
 -2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

معلومات �إ�ضافية

من �أنواع البنوك الإلكرتونية:

 بنك الإنرتنت :يحتاج العميل فقط يف هذا النوع منالبنوك �إلى االت�صال ب�شبكة الإنرتنت لال�ستفادة من
اخلدمات البنكية.
 البنك املنزيل :يحتاج العميل يف هذا النوع من البنوك�إلى التزود بحزمة برجميات خا�صة من البنك لال�ستفادة
من اخلدمات البنكية.
 بنك احلا�سوب ال�شخ�صي :يحتاج العميل يف هذاالنوع من البنوك �إلى التزود بحزمة برجميات من
�رشكات حمايدة (مثل �رشكة مايكرو�سوفت) ،تعتمدها
البنوك لال�ستفادة من اخلدمات البنكية.

�أخطاء �شائعة

 يخلط الكثري من الطلبة بني مفهوم البنك الإلكرتوينوخدمة ال�رصاف الآيل ).(ATM
 يخلط الكثري من الطلبة بني مفهوم خدمة ال�رصافالآيل ) (ATMوحمال ال�رصافة.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

�ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
 من مزايا البنوك الإلكرتونية:• تقليل الوقت واجلهد.
• خف�ض التكاليف على العمالء والبنوك.
• زيادة جودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للعميل.
• كل ما ذكر �صحيح.

	�إحدى خـدمات البنك الإلكرتوين التي ت�سمح ملوقعالبنك الإلكرتوين بتقدمي نوع من التبادل االت�صايل
بني البنك والعمالء ،مثل الربيد الإلكرتوين:
• اخلدمات التفاعلية.
• اخلدمات التبادلية.
• اخلدمات املعلوماتية • .ال �شيء مما ذكر.

�إثراء
علِّل:

 البنوك الإلكرتونية منحت امل�ؤ�س�سات غري امل�رصفيةفر�صا جديدة للقيام ب�أعمال م�رصفية.
ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي� :أخرى (ورقة االختبار).
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ورقة العمل ()1

�أنا �أفكر
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

نحن نفكر

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

...................................................................................................................................................
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي� :أخرى (ورقة االختبار).
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

و�ضح املق�صود بالبنوك الإلكرتونية.
ِّ - 1

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

................................................................................................................................................
تقدمها البنوك الإلكرتونية:
 - 2قارن يف ما ي�أتي بني كل من اخلدمات الثالث التي ِّ
اخلدمات املعلوماتية

اخلدمات التفاعلية

اخلدمات التبادلية

� - 3ضع �إ�شارة ( ) �إزاء العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة ( ) �إزاء العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
�أ  -من مزايا البنوك الإلكرتونية خف�ض التكاليف على العمالء.
ب -من مزايا البنوك التقليدية عدم االلتزام مبكان معني� ،أو �أوقات عمل معينة.
جـ �	-أدى ازدياد حجم التجارة الإلكرتونية �إلى ن�ش�أة البنوك الإلكرتونية.
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الف�صل الأول :التجارة اإللكترونية (.)E-Commerce

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

�أ�سئلة الف�صل الأول.

النتاجات اخلا�صة

ويحدد جوانب ال�ضعف والقوة لديهم.
 يقي�س مدى فهم الطلبة للمفاهيم املطروحة يف الف�صل,ِّ

م�صادر التعلم و�أدواته
 الـعر�ض التـقدميي يف الـقر�ص املدمج الذي عنوانه�( :أ�سئلة الف�صل الأول).استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 -التدريـ�س املبـا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلـة والأجوبـة� ،أوراق العمل) ،التعلم عن طريـق النـ�شاط (الألعاب).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1و�إخبارهم �أنه �سيتم حل �أ�سئلة الف�صل يف هذه احل�صة.منت الدر�س
 - 1عر�ض ال�رشائح اخلا�صة بال�س�ؤال الأول من العر�ض التقدميي (�أ�سئلة الف�صل الأول) ،ثم تكليف الطلبة
حل الأ�سئلة ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2عر�ض ال�رشائح اخلا�صة بال�س�ؤال الثاين من العر�ض التقدميي (�أ�سئلة الف�صل الأول) ،ثم تكليف الطلبة
حل الأ�سئلة ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 3عر�ض ال�رشائح اخلا�صة بال�س�ؤال الثالث من العر�ض التقدميي (�أ�سئلة الف�صل الأول) ،ثم تكليف الطلبة
حل الأ�سئلة ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 4تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 5تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 توزيع �أداة التقومي على الطلبة.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
-1

�أ  -البطاقات االئتمانية� ،أو ال�شيكات الإلكرتونية� ،أو النقد الرقمي.
ب -جتارة الكتب الإلكرتونية والربجميات.
جـ  -البنك املركزي الأردين� ،أو �أي بنك �إلكرتوين �آخر.
د  -موقع )� ،(eBayأو �أي موقع �آخر �صحيح.
هـ � -شعاع للن�رش والعلوم� ،أو �أي موقع �آخر �صحيح.

-2
-3

�أ  -بائع.

ب -م�شرتٍ.

جـ -م�شرتٍ.

د -بائع.

		 جتارة �إلكرتونية جزئية. 		-جتارة �إلكرتونية بحتة.

-4

�أ  -تقليل الوقت واجلهد.
ب -خف�ض التكاليف على العمالء والبنوك التي تتبعها.
جـ  -زيادة جودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للعميل.

-5

�أ B2C -

بC2B -

جـ G2C -

هـ – B2B

و – C2C

ز – .B2B

د B2C -
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ورقة العمل ()1
 -تتبَّع يف ما ي�أتي الأرقام بالرتتيب من ( ،)7 -1ثم ا�ستنتج مو�ضوع احل�صة:

2

3

1
6

�أ
ح
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4
7

5

ل

ل
ئ

ة

�س

ورقة العمل ()2
 -جد الطريق ال�صحيح داخل املتاهة الآتية الكت�شاف ال�س�ؤال الرابع ،ثم �أجب عنه:
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)3( ورقة العمل
،) الذي يف الأ�سفل بحيث تبقى خم�سة م�صطلحات1( كل من الكلمات الظاهرة يف اجلدول
ًّ احذف من املربعات يف ما ي�أتي ا: ثم اكتبه بجوارها،)2( ثم اخرت منها املنا�سب لكل جملة من جمل اجلدول
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اجلدول ()2
اجلملة

امل�صطلح

�رشاء هدية مميزة ل�صديقك.
�إنتاج لعبة �إلكرتونية جديدة ،والرغبة يف ت�سويقها وبيعها عن طريق الإنرتنت.
�إ�صدار هوية �شخ�صية.
�رشاء برامج تعليمية من امل�ؤ�س�سات التجارية عن طريق الإنرتنت.
التحويالت املالية بني ال�رشكات.
عر�ض جهاز حا�سوب لديك للبيع عن طريق الإنرتنت.
تبادل الأبحاث العلمية بني اجلامعات اخلا�صة.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

تع َّلمت يف هذا الدر�س:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
جيدا:
مل افهم ً
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
املالحظات:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

168

الف�صل الثاين :النشر اإللكتروني.

أول :مفهوم الن�رش الإلكرتوين.
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :مزايا الن�رش الإلكرتوين.

ثالثًا :متطلبات الن�رش الإلكرتوين.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم الن�رش الإلكرتوين.
 ِّ يقارن بني الن�رش الإلكرتوين والن�رش التقليدي.يعدد مزايا الن�رش الإلكرتوين للنا�رش.
 ِّيعدد مزايا الن�رش الإلكرتوين للباحث.
 ِّيعدد متطلبات الن�رش الإلكرتوين.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
 -املكتبة الإلكرتونية ،النا�رش ،الباحث ،منتديات االت�صال واحلوار الثقايف.

التكامل الر�أ�سي
 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدةالرابعة (الإنرتنت).

م�صادر التعلم و�أدواته
 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه:(والدة الكتاب).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 عر�ض فيلم (والدة الكتاب) �أمام الطلبة با�ستخدام جهاز العر�ض ،ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى مفهومالن�رش التقليدي.
منت الدر�س
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• هل ما زلنا اليوم نعتمد هذا الأ�سلوب من الن�رش؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم الن�رش الإلكرتوين.
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 - 3توزيع ورقة العمل ( )1على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،ثم تكليفهم ت�صنيف الق�صا�صات �إلى جمموعتني؛
الأولى :املزايا التي يحققها الن�رش الإلكرتوين للنا�رش ،والثانية :املزايا التي يحققها الن�رش الإلكرتوين للباحثني،
ثم مناق�شتهم يف ذلك.
 - 4كتابة ال�س�ؤال الآتي على اللوح:
• ما متطلبات الن�رش الإلكرتوين؟
جزءا منها ،وتكليف
 - 5توزيع ورقة العمل ( )2على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة ً
�أفرادها ا�ستنتاج املتطلب الذي يحتويه ،ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى متطلبات الن�رش الإلكرتوين.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى �إجابة �أ�سئلة الن�شاط ( )8-3يف �صفحة ( ،)192و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة
( ،)194و�أ�سئلة بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( )195يف البيت.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

 ِهات �أمثلة على برامج الن�رش الإلكرتوين.
 اذكر ثالث مزايا يوفرها الن�رش الإلكرتوين للباحثني. -اذكر ثالث مزايا يوفرها الن�رش الإلكرتوين للنا�رش.

�إثراء

 ع ِّلل ما ي�أتي:• من متطلبات الن�رش الإلكرتوين امتالك القدرة على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الن�رش الإلكرتوين.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
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ورقة العمل ()1

تقليل التكاليف :مثل تكاليف الطبع ،والتوزيع ،وال�شحن.
تقليل التكاليف :ميكن لل�شخ�ص احل�صول على الر�سائل العلمية عن طريق �شبكة الإنرتنت مببلغ ب�سيط ،وقراءتها
ف�ضل �أن تكون املادة ورقية لتجنب الأ�رضار ال�صحية التي
من خالل �شا�شة احلا�سوب� ،أو الهاتف اخللوي� .أ ّما �إذا َّ
قد ت�صيبه يف حال قر�أها من ال�شا�شة ،ف�إنه يتعينَّ عليه دفع ثمن الورق واحلرب للطباعة.

الن�رش الذاتي :يتيح الن�رش الإلكرتوين للم�ؤلفني ن�رش �إنتاجهم مبا�رشة يف �شبكة الإنرتنت من دون احلاجة �إلى مطابع
�أو نا�رشين� ،أو موزعني.

طرائق ت�سويق مبتكرة :ميكن اال�ستفادة من حمركات البحث وطرائق الت�سويق الإلكرتوين يف الرتويج للمحتوى
الإلكرتوين.

االنت�شار :ي�سهم املحتوى الإلكرتوين ل�شبكة الإنرتنت يف فتح �أ�سواق كثرية ي�صعب الو�صول �إليها بالطرائق
التقليدية والن�رش التقليدي.

ويتعرف �آراءهم وتعليقاتهم
احل�صول على التغذية الراجعة :ت�سمح التغذية الراجعة للم�ؤلف �أن يتابع جمهوره،
َّ
وا�ستف�ساراتهم من خالل الربيد الإلكرتوين بعد �رشائهم الكتب الإلكرتونية.

�سهولة التعديل والتنقيح :ميكن للم�ؤلف تنقيح املادة املن�شورة �إلكرتونيًّا ،والتعديل عليها ب�سهولة.
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�سهولة التعديل والتنقيح :ميكن احل�صول على املادة املن�شورة التي ع َّدلها امل�ؤلف ون َّقحها ب�سهول ٍة حلظة ن�رشها يف
�شبكة الإنرتنت بعد �إجراء التعديالت والتنقيح.
احلفاظ على البيئة :تقليل ا�ستهالك الورق؛ ما ي�سهم يف احلفاظ على الأ�شجار ،وتقليل النفايات الورقية ،وتوفري
الطاقة الالزمة لطباعة الكتب ونقلها.
ت�ساوي الفر�ص يف الن�رش :توفِّر مواقع الن�رش الإلكرتوين املتاحة بكرثة على �شبكة الإنرتنت الفر�ص العادلة املت�ساوية
يف الن�رش ،بعي ًدا عن و�سائل الن�رش التقليدي التي تخ�ضع غالبًا لأمزجة وتوجيهات �شخ�صية ،واعتبارات خا�صة
ب�أ�صحابها.
اخت�صار الوقت :ال توجد حاجة �إلى هدر الوقت يف البحث عن كتاب معني يف املكتبات التقليدية ،وقد ال يكون
موجو ًدا فيها ،يف حني يتم ذلك خالل دقائق عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،وزيارة املواقع الإلكرتونية.
�سهولة البحث عن معلومات معينة :ال توجد حاجة �إلى ت�صفح كل �صفحات الكتاب للبحث عن معلومة معينة؛
فبا�ستخدام جهاز احلا�سوب ميكن البحث داخل الكتب الإلكرتونية �آليًّا.
التفاعلية :عند قراءة �أي كتاب �إلكرتوين ،توجد جمموعة من الروابط الت�شعبية املرفقة به ،التي تنقل امل�ستخدم عند
نقرها �إلى �صفحات حتوي معلومات �إ�ضافية لال�ستزادة.
توفري امل�ساحة :ال توجد حاجة �إلى و�ضع خزائن يف املنزل لنحتفظ فيها بالكتب التي نقتنيها ،ويكفي توافر
جهاز حا�سوب لإجناز هذه املهمة.
ا�ستخدام الو�سائط املتعددة :تتوافر �إمكانية تقدمي املعلومات بال�صوت وال�صورة ؛ ما يزيد القيمة والفائدة احلقيقية
للمحتوى ،وي�ساعد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�رصية؛ بتقدمي املادة املن�شورة لهم بال�صوت.
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
اليوم..................................:

\

التاريخ:

\ م.

الرقم

املعيار

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

1

يو�ضح مفهوم الن�رش
ِّ
الإلكرتوين.

يو�ضح مفهوم الن�رش الإلكرتوين،
ِّ
ويذكر اً
مثال عليه.

يو�ضح مفهوم الن�رش الإلكرتوين من
ِّ
دون ذكر �أمثلة.

يذكر �أمثلة على الن�رش الإلكرتوين.

2

يقارن بني الن�رش الإلكرتوين يذكر ثالثة �أوجه �أو �أكرث للمقارنة بني يذكر وجهني من �أوجه املقارنة بني يذكر وج ًها واحدً ا من �أوجه املقارنة بني
الن�رش الإلكرتوين والن�رش التقليدي .الن�رش الإلكرتوين والن�رش التقليدي .الن�رش الإلكرتوين والن�رش التقليدي.
والن�رش التقليدي.

3

يع ِّدد مزايا الن�رش
الإلكرتوين للنا�رش.

يعدد �ست مزايا �أو �أكرث من مزايا
ِّ
الن�رش الإلكرتوين للنا�رش.

يعدد �أربع مزايا �أو خم�س من مزايا
ِّ
الن�رش الإلكرتوين للنا�رش.

يعدد مزية� ،أو اثنتني� ،أو ثال ًثا من
ِّ
مزايا الن�رش الإلكرتوين للنا�رش.

4

يع ِّدد مزايا الن�رش
الإلكرتوين للباحث.

يعدد �أربع مزايا �أو �أكرث من مزايا
ِّ
الن�رش الإلكرتوين للباحث.

يعدد مزيتني �أو ثال ًثا من مزايا الن�رش
ِّ
الإلكرتوين للباحث.

يعدد مزية واحدة من مزايا الن�رش
ِّ
الإلكرتوين للباحث.

5

يع ِّدد متطلبات الن�رش
الإلكرتوين.

يعدد ثالثة متطلبات للن�رش
ِّ
الإلكرتوين.

يعدد متطلبني من متطلبات الن�رش
ِّ
الإلكرتوين.

واحدا من متطلبات
متطلبا
يعدد
ً
ِّ
ً
الن�رش الإلكرتوين.

الرقم

�أ�سماء الطلبة

درجة النتاج من ()3
1

2

3

4

5

الرقم

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21
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�أ�سماء الطلبة

درجة النتاج من ()3
1

2

3

4

5

الف�صل الثاين :النشر اإللكتروني.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

رابـعا :املدونة الإلكرتونية (.)Blog
ً

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم املدونة الإلكرتونية.
 ِّيعدد ا�ستخدامات املدونة يف التعليم.
 ِّ -ين�شئ مدونة �إلكرتونية.

 ي�ضيف مدونة جديدة �إلى ح�ساب من�ش�أ. ي�ضيف م�شاركات جديدة �إلى املدونة.يعدل على م�شاركات من�شورة يف املدونة.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 التدوينات ،الأر�شفة ،احلقيبة الإلكرتونية ،ا�سم امل�ستخدم ،امللف ال�شخ�صي ،اال�سم املعرو�ض ،ا�سم النموذج،املدون ،التحرير ،التن�سيق� ،صفحة امل�شاركات ،زر عر�ض املدونة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف الثامن ،الوحدة الرابعة(الإنرتنت).

 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه:(�إن�شاء مدونة جديدة).

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل ،العر�ض التو�ضيحي) ،العمل يف جمموعات (العملالتعاوين اجلماعي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التفكري الناقد (املنظمات الب�رصية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
� - 1رسد العبارة الآتية على �أفراد املجموعات�" :أنتم �صحفيو امل�ستقبل ،واملطلوب منكم كتابة فقرة تامة ال
يـزيد عدد كلماتـها على ( )30كلمة فقط ،حتفز النا�س �إلى زراعـة الأ�شجـار لأهميتها يف البيئـة" ،ثم
مناق�شتهم يف الفقرات التي يكتبونها.
 - 2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• كيف ميكن ن�رش فقراتكم هذه عرب �شبكة الإنرتنت؟
 - 3اال�ستماع �إلى �إجابـات الطلبـة،ثم منـاق�شتهم فيـها للتو�صل �إلى مفهوم املدونـات الإلكرتونيـة ،و�أوجـه
ا�ستخداماتها يف التعليم.
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منت الدر�س
 - 1عر�ض خطوات �إن�شاء مدونة �إلكرتونية على �أفراد املجموعات با�ستخدام جهاز العر�ض ،ثم تكليفهم
�إعادة تطبيق اخلطوات بو�ساطة �أجهزة احلا�سوب.
 - 2عر�ض فيلم (�إن�شاء مدونة جديدة) على �أفراد املجموعات ،ثم تكليفهم �إعادة تطبيق اخلطوات التي
�شاهدوها يف الفيلم بو�ساطة �أجهزة احلا�سوب.
 - 3توزيع ورقة العمل ( )1على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،ثم تكليفهم ترتيب �أجزائها لتم ِّثل الت�سل�سل
ال�صحيح لإجراءات �إ�ضافة م�شاركة جديدة �إلى املدونة ،ثم تنفيذ هذه الإجراءات بو�ساطة �أجهزة
احلا�سوب لإ�ضافة الفقرة التي كتبوها عن زراعة الأ�شجار ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء؛ للت�أكد من ت�سل�سل
تنفيذ الإجراءات.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات ا�ستنتاج �إجراءات التعديل على م�شاركة من دون ا�ستخدام الكتاب املدر�سي،
وتعديل م�شاركتهم عن زراعة الأ�شجار لي�صبح لون خط امل�شاركة �أحمر ،و�إ�ضافة �صورة منا�سبة �إلى
امل�شاركة ،ثم مناق�شتهم يف الإجراءات التي اتبعوها.
ختام الدر�س
تقدم خدمات التدوين
 توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل يف البيت ،والبحث عن مواقع �إلكرتونية �أخرى ِّوتعرف �آلية �إن�شاء املدونات من خاللها.
غري موقع )ُّ ،(Blogger

عالج

 ما املق�صود باملدونة؟	�أ�ضف م�شاركة �إلى املدونة بحيث يظهر ال�س�ؤال الآتي فيها:ما ر�أيكم يف حمتوى مدونتنا؟

�إثراء

 احذف م�شاركة من املدونة.عدل على �إحدى امل�شاركات بحيث حتذف ال�صورة التي حتويها امل�شاركة.
 ِّاستراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة التلقائية).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
وتطورها� ،أ�صبح توفري املعلومات يف �شبكة الإنرتنت عملية
تقدم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
 - 1مع ُّ
ُّ
�سهلة ممتعة ،تتيح مل�ستخدم ال�شبكة ت�صفح هذه املعلومات عن طريق الن�رش الإلكرتوين.
-2
الن�رش التقليدي

الن�رش الإلكرتوين

تكاليف الن�رش.

�أكرث تكلفة.

�أقل تكلفة.

اال�ستمرارية.

�أقل.

�أكرث.

التفاعلية.

�أقل.

�أكرث.

حمفوظة.

قد تتعر�ض لالخرتاق والن�سخ غري امل�رشوع.

حقوق امللكية الفكرية.

-3

-4

-5

إلكرتونيا.
�أ  -البنية التحتية يف جمال االت�صاالت والأجهزة والربجميات لتوفري الكتب واملعلومات املن�شورة �
ًّ
ويتميز ع�رصنا احلايل بتوافر �أجهزة حا�سوب حديثة ،و�شبكة �إنرتنت ذات �رسعة عالية.

ب -القدرة على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الن�رش الإلكرتوين.
إلكرتونيا.
جـ  -وجود ت�رشيعات وقوانني حلماية املواد املن�شورة �
ًّ
�أ  -التفاعلية (امل�ستخدم).
ب -احل�صول على التغذية الراجعة (النا�رش).
جـ  -االنت�شار (النا�رش).
د � -سهولة البحث عن معلومات معينة (امل�ستخدم).
هـ  -اخت�صار الوقت (امل�ستخدم).
و � -سهولة التعديل والتنقيح (النا�رش).
ز  -الن�رش الذاتي (النا�رش).
ح  -توفري م�ساحة (امل�ستخدم).
�أ  -موقع ).(Blogger
ب -ر�سالة ترحيب.
جـ � -رشيط �أدوات التن�سيق.
جـ  -ن�رش.
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انقر زر �إن�شاء (م�شاركة جديدة) يف �أعلى ال�صفحة ،فتظهر �صفحة حترير م�شاركة جديدة.

اكتب عنوان امل�شاركة يف ال�صندوق املخ�ص�ص لذلك.

حرر امل�شاركة يف حيز العمل.
ِّ

ن�سق امل�شاركة من �أدوات التن�سيق يف �أعلى ال�صفحة.
ِّ

حررتها ،فتظهر �صفحة امل�شاركات التي حتوي كل امل�شاركات
انقر زر (ن�رش) لن�رش امل�شاركة التي َّ
التي �ستن�رشها يف املدونة.

انقر زر (عر�ض املدونة) ،فتظهر لك امل�شاركات يف �صفحة املدونة كما يراها الآخرون.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة التلقائية).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

املوقف:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
املالحظات:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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الف�صل الثالث :شبكات التواصل االجتماعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

�أو ًال :خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 ِّيعدد خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 ِّيو�ضح مفهوم كل خدمة من خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 ِّيو�ضح مزايا كل خدمة من خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي وخماطرها.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

عدة م�سب ًقا.
الم َّ
 -احلجب ،البالغات ،املحادثة ُ

م�صادر التعلم و�أدواته
 العر�ض التقدميي يف القر�ص املدمج الذي عنوانه( :خدمات مواقع التوا�صل االجتماعي).استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التـدري�س املبا�رش (التدريبــات والتماريـن ،العر�ض الـتو�ضيحي ،الـعمـل يف الـكتـاب املدر�سي ،الأ�سئـلـةوالأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب)� ،أخرى
(الر�ؤو�س املرقمة ،جيك�سو ،فكر  -ناق�ش � -شارك).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
ع�شوائيا ،ثم تكليف الطلبة ترتيبها للتو�صل �إلى مفهوم �شبكات التوا�صل االجتماعي:
 كتابة الكلمات الآتية على اللوحًّ
جديدة ،جمتمعات ،م�ستخدميها� ،صداقات ،افرتا�ضية ،االهتمامات ،متكن ،الأفكار ،تكوين ،م�شاركة.
منت الـدر�س
 - 1عر�ض ال�رشيحة الأولى من �رشائح العر�ض التقدميي (خدمات مواقع التوا�صل االجتماعي) �أمام الطلبة
بعد تق�سيمهم �إلى جمموعات ،ثم توزيع �صور ورقة العمل ( )1عليهم بعد ق�صها؛ ملناق�شتها ،وا�ستنتاج
اخلدمة التي ُتعبرِّ عنها كل �صورة.
 - 2مناق�شة احللول ،وعر�ضها ،وتقدمي تغذية راجعة منا�سبة.
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رقما.
�	- 3إعطاء كل طالب داخل املجموعة ً
 - 4تكليف �أفراد املجموعات قراءة الفقرات اخلا�صة بخدمات مواقع التوا�صل االجتماعي التي ُتعبرِّ عنها
ال�صور التي بحوزتهم ،وا�ستنتاج مزاياها وحمدداتها.
�	- 5إعادة ت�شكيل املجموعات ،بحيث تتكون كل جمموعة جديدة من الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه.
 - 6تكليف كل طالب يف املجموعة اجلديدة تو�ضيح املزايا واملحددات للخدمة التي ناق�شها مع جمموعته ال�سابقة.
ختام الدر�س
 - 1توزيع �أن�شطة الف�صل ،و�أ�سئلة بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) على �أفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة
عنها ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2مناق�شة الطلبة يف ال�س�ؤال الآتي:
بناء على معلوماتك ال�سابقة عن مواقع التوا�صل االجتماعي ،تنب�أ مبا �ستكون عليه هذه املواقع بعد
• ً
(� )20سنة.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( )222يف البيت.

�أخطاء �شائعة
 يظن بع�ض م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي�أنهم يتمتعون باحلرية املطلقة يف الن�رش على ح�ساباتهم
ال�شخ�صية ،غري مراعني �آداب ا�ستخدام تلك ال�شبكات
وحريات الآخرين ،ومتجاهلني جميع ال�ضوابط الأخالقية
والت�رشيعية اخلا�صة بذلك .وهذا اعتقاد خط�أ؛ �إذ يوجد
قانون خا�ص لهذه ال�شبكات ،وكذلك قانون اجلرائم
إلكرتونيا.
الإلكرتونية الذي يحا�سب املعتدين �
ًّ

عالج

مراعاة الفروق الفردية

عدد خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 ِّعدد الإجراءات الواجب عليك اتخاذها عند
 ِّ�رسقة ح�سابك يف مواقع التوا�صل االجتماعي.

�إثراء

 ا�ستخدم �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي لإن�شاءجمموعة ) (Groupلطلبة �صفك.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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ورقة العمل ()1
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

يو�ضح مفهوم �شبكات
ِّ
التوا�صل االجتماعي.

يع ِّدد خدمات �شبكات
التوا�صل االجتماعي.

يو�ضح مفهوم كل خدمة من
ِّ
خدمات �شبكات التوا�صل
االجتماعي.

نعم

نعم

خدمات �شبكات التوا�صل
االجتماعي وخماطرها.

ال

ال

نعم

ال

نعم

يو�ضح مزايا كل خدمة من
ِّ

الرقم

اال�سم

التاريخ:

\

\ م.

املجموع

ال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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الف�صل الثالث :شبكات التواصل االجتماعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :تنبيهات عند ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي.

النتاجات اخلا�صة
 يراعي حماذير ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي.يعدد بع�ض مظاهر اال�ستخدام اخلط أ� ل�شبكات التوا�صل االجتماعي.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
 -منتجات �إلكرتونية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه�( :شبكات التوا�صل �سالح ذو حدين).استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريقالن�شاط (الألعاب)� ،أخرى (فكر  -ناق�ش � -شارك).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 عر�ض فيلم (�شبكات التوا�صل �سالح ذو حدين) �أمام الطلبة بعد تق�سيمهم �إلى جمموعات ،ثم تكليف �أفرادكل جمموعة كتابة جملة واحدة ُتعبرِّ عن الفيلم ،ثم مناق�شتهم فيها.
منت الـدر�س
 - 1تكليف كل طالب داخل املجموعة تدوين �أفكاره عن اال�ستخدامات غري ال�صحيحة ملواقع التوا�صل
االجتماعي ،ومناق�شة �أفراد جمموعته فيها؛ الختيار �أف�ضل ما مت تدوينه ،ومناق�شته مع باقي املجموعات.
 - 2تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( ،)222ثم مناق�شتهم فيه.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( ،)224ثم مناق�شتهم فيه.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( ،)226ثم مناق�شتهم فيه.
 - 5تكليف �أفراد املجموعات تنفيذ بند (فكر  -ناق�ش � -شارك) يف �صفحة ( ،)229ثم مناق�شتهم فيه.
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ختام الدر�س
 - 1تعليق جمموعة من الأوراق داخل ال�صف ،ثم تكليف طالب من كل جمموعة كتابة �أكرب قدر ممكن
كرر �أي �شيء �سبق �أن كتبته
تعرفها مع جمموعته خالل وقت َّ
حمدد؛ على �أال ُي ِّ
من املعلومات التي َّ
املجموعات الأخرى.
 - 2تقومي �إجابات �أفراد املجموعات ،وحتديد املجموعة التي َد َّونت �أكرب عدد من املعلومات.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)224و�صفحة ()229
يف البيت.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

عدد ثالثة تنبيهات مهمة يتعينَّ عليك االلتزام بها عند ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي.
ِّ -

�إثراء

بناء على جتاربك اخلا�صة ،كيف تكون الألعاب الإلكرتونية خطرة؟
ً -

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
-1

 -التوا�صل واالت�صال.

 -املحادثة املرئية.

 -الر�سائل الن�صية.

-2

�أ  -ن�رش الأفكار املفيدة ،وم�شاركتها مع الآخرين.
ب -م�ساحة جيدة للتعبري عن الذات ،ون�رش الإبداعات ال�شخ�صية؛ من :خواطر ،ومقاالت ،و�أ�شعار،
ومهارات يف الت�صور والإنتاج الفني.
جـ  -ن�رش املواد امل�سلية املمتعة ،والألغاز ،والأحاجي.
د  -ا�ستخدام الن�رش ب�شكل منظم لإطالع الآخرين على �آخر امل�ستجدات يف �أمر ما ب�صورة �شخ�صية �أو
أ�سبوعيا من خالل ح�ساباتهم يف �شبكات التوا�صل االجتماعي.
عامة ،مثل ن�رش املقاالت للأدباء �
ًّ
 - 3ع ِّلل:
�أ -
�	.1إثارة التفكري (�ألعاب الذكاء ،والأحاجي).
 .2التناف�س ال�رشيف بني الالعبني ،ورفع الروح الريا�ضية.
 .3زيادة �رسعة رد الفعل ،وقوة االنتباه ،ودقة الرتكيز.
ب-

-4

-5

 .1منع املزعجني واملتطفلني من �أ�صحاب احل�سابات الأخرى.
 .2حماية الآخرين من خطر انت�شار مو�ضوع غري منا�سب.
 .3حذف احل�سابات ال�ضارة ،وح�سابات منتحلي ال�شخ�صية من ال�شبكة.

�أ  -حمـاولـة �إرجـاع احل�سـاب با�ستخدام و�سائـل احلمايـة التي �أُ ِع َّدت �سل ًفا ،مثل :رقم الهاتـف ،والربيـد
الإلكرتوين ,و�أ�سئلة احلماية.
ب -تقدمي بالغ ل�شبكة التوا�صل االجتماعي يفيد ب�رسقة ح�سابك.
جـ  -تنبيه الأ�صدقاء لعدم ن�رش �أي �صورة �إال بعد موافقتي ال�شخ�صية.
�أ  -االلتزام بقوانني �شبكات التوا�صل االجتماعي.
ب -انتقاء الأ�صدقاء على �شبكات التوا�صل االجتماعي بعناية.
جـ  -عدم ن�رش املعلومات وال�صور اخلا�صة عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم........................:

املو�ضوع.................:

اليوم..................:

التاريخ \ \ :م.

تع َّلمت يف هذا الدر�س:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
جيدا:
مل �أفهم ً
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

املالحظات:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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الف�صل الرابع :الحوسبة السحابية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم احلو�سبة ال�سحابية.
 ِّيعدد مزايا احلو�سبة ال�سحابية.
 ِّيعدد حتديات احلو�سبة ال�سحابية.
ِّ -

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

يعدد �أنواع احلو�سبة ال�سحابية.
 ِّتقدم خدمات
يتعرف �أ�شهر املواقع التي ِّ
 َّاحلو�سبة ال�سحابية.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -مزود خدمات احلو�سبة ال�سحابية ،ال�سحابة.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذي عنوانه( :مزايا احلو�سبة ال�سحابية وحتدياتها).استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات(التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب)� ،أخرى (الع�صف الذهني� ،شجرة الذاكرة،
التعلم بالتبادل).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توزيع بطاقات ورقة العمل ( )1على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،ثم تكليفهم مناق�شة امل�شكلة املطروحة
يف بطاقة جمموعة كل منهم ،واقرتاح �أكرب عدد ممكن من احللول ،وعر�ضها على باقي املجموعات
ال�ستنتاج �أهمية احلو�سبة ال�سحابية يف حل جميع امل�شكالت.
منت الـدر�س
 - 1ق�ص ال�شجرتني من ورقة العمل ( ،)2ثم ل�صقهما على اللوح.
 - 2عر�ض فيلم (مزايا احلو�سبة ال�سحابية وحتدياتها) على �أفراد املجموعات.
 - 3توزيع �أوراق ال�صقة على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة لو ًنا.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات حماولة تذكر �أكرب عدد ممكن من مزايا احلو�سبة ال�سحابية وحتدياتها التي �شاهدوها
يف الفيلم ،ثم تدوينها يف الأوراق الال�صقة ،ثم �إل�صاق املزايا على ال�شجرة (�أ) ،والتحديات على ال�شجرة
(ب) ،ثم قراءتها �أمام باقي املجموعات ،و�إزالة الأوراق التي حتتوي على �إجابات غري �صحيحة.
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�	- 5إعادة ت�شكيل املجموعات لت�صبح جمموعات رباعية ،وتوزيع املهام الآتية على �أفراد كل جمموعة :القارئ،
يو�ضح الطالب
املو�ضح ،ال�سائل ،امللخ�ص ،ثم يقر�أ الطالب الأول �أنواع احلو�سبة ال�سحابية من الكتاب ،ثم ِّ
يوجه بع�ضها �إلى املع ِّلم،
الثاين املفاهيم التي قر�أها زميله ،ثم يكتب الطالب الثالث َّ
عدة �أ�سئلة خا�صة بالفقرةِّ ،
وبع�ضا �آخر �إلى املجموعات الأخرى ،ثم يلخ�ص الطالب الرابع ما
وبع�ضها الآخر �إلى زمالئه يف املجموعةً ،
مت مناق�شته يف الن�شاط ،ثم تعر�ض كل جمموعة ملخ�صها و�أ�سئلتها على باقي املجموعات؛ ملناق�شتها.
 - 6توزيع �أ�شكال ورقة العمل ( )3على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،ثم حتويل �أفراد كل جمموعة الأرقام
لتعرف املو�ضوع الذي �سي�رشحونه.
الظاهرة على �شا�شة الآلة احلا�سبة �إلى حروف ُّ
 - 7تكليف �أفراد املجموعات قراءة املو�ضوع اخلا�ص بهم من الكتاب املدر�سي ،ثم تلخي�صه ،ثم عر�ضه
�أمام باقي املجموعات.
ختام الدر�س
 توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،و�أ�سئلة الوحدة ،و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة (،)235و�صفحة ( ،)240و�صفحة ( )241يف البيت.

معلومات �إ�ضافية
 احلكومة ال�سحابية :م�صطلح جديد ُيعبرِّ عن �سعي احلكومات�إلى اال�ستفادة من خدمات احلو�سبة ال�سحابية ،وجعل خدمات
احلكومة الإلكرتونية يف بيئة احلو�سبة ال�سحابية لال�ستفادة
من مزاياها.

�أخطاء �شائعة

 -يعتقد بع�ض الطلبة �أنه ميكن اال�ستفادة من خدمات احلو�سبة

مراعاة الفروق الفردية
عالج

عدد ثالث مزايا للحو�سبة ال�سحابية.
 ِّعدد ثالثة حتديات للحو�سبة ال�سحابية.
ِّ -

�إثراء

جرب بع�ض
 با�ستخدام جهاز احلا�سوبِّ ،خدمات احلو�سبة ال�سحابية.

ال�سحابية يف �أي وقت ،حتى يف حال انقطاع التيار الكهربائي،
واحلقيقة �أننا ال ن�ستطيع الو�صول �إلى بياناتنا يف حال انقطع
التيار الكهربائي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�سمى
 - 1احلو�سبة ال�سحابية :خدمة تعتمد على نقل املعاجلة وم�ساحة التخزين اخلا�صة باحلا�سوب �إلى ما ُي ّ
ال�سحابة ،وهي جهاز خادم يتم الو�صول �إليه عن طريق �شبكة الإنرتنت.
-2
�أ  -تخفي�ض التكاليف.
ب� -رسعة معاجلة البيانات.
جـ �	-إمكانية احل�صول على اخلدمات يف �أي زمان ومكان.
د  -توافر م�ساحة تخزينية كبرية.
هـ �	-إمكانية التو�سيع والتطوير.
و  -التخل�ص من� أعباء �صيانة الربامج ،وتطويرها ،والتحديث الدوري امل�ستمر لها.
ز  -م�شاركة امللفات مع عدد غري حمدود من امل�ستخدمني.
ح  -الأمان.
-3
�أ  -احلو�سبة ال�سحابية امل�شرتكة :تكون اخلدمات يف هذا النوع من احلو�سبة مقت�رصة على م�ؤ�س�سات م�شرتكة
املقدمة للم�ستخدمني ،ولها �أهداف مت�شابهة؛ �إذ ت�شرتك هذه امل�ؤ�س�سات
يف نف�س نوع اخلدمة َّ
يف النفقات والتكاليف لتح�صل على درجة عالية من الأمان وحماية املعلومات ،مثل اخلدمات
تقدمها �رشكات االت�صاالت.
ال�سحابية التي ِّ
ب -احلو�سبة ال�سحابية املختلطة :تكون اخلدمات يف هذا النوع من احلو�سبة متاحة خلليط يجمع بني
خ�صائ�ص احلو�سبة ال�سحابية العامة واخلا�صة ،بحيث يح�صل امل�ستخدم على �سحابة خا�صة تكون
�ضمن �سحابة عامة .فمثلاً  ،حت�صل بع�ض ال�رشكات على بيئة �سحابية خا�صة �ضمن ال�سحابة العامة
ملزود جتاري كبري ،مثل ) ,(Amazonثم تقوم ببيع اخلدمات �إلى عمالء �آخرين.

-4

�أ �	-أ�شهر مواقع خدمات احلو�سبة ال�سحابية.
ب.www.OneDrive.com -
جـ  -جمموعة مايكرو�سوفت �أوفي�س ).(MS Office
د .(Dropbox) -
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�إجابات �أ�سئـلـة نهاية الـوحـدة
-1

-2

-3
-4

-5

�أ ( -خدمات �إلكرتونية).
ب( -احلو�سبة ال�سحابية).
جـ �( -شبكات التوا�صل االجتماعي).
د ( -خدمة احلجب).
هـ ( -الن�رش الإلكرتوين).
و ( -جتارة �إلكرتونية بحتة).
�أ -النــ�رش االلــكرتونـي :هــو ا�ستــخــدام �أجـهــزة احلــا�ســوب وبــرامـج النـ�شـــر الإلـكرتونـي ،مـثل
) ،(Microsoft Word، PDF Creatorيف طباعة املعلومات ،وتوزيعها ،ون�رشها ،وتقدميها للم�ستفيدين
ب�صورة �إلكرتونية ،وقد تكون هذه املعلومات على �شكل ن�صو�ص� ،أو �صور� ،أو ر�سوم متحركة� ،أو
مقاطع فيديو.
		  -الن�رش التقليدي :طباعة املعلومات ،وتوزيعها ،ون�رشها ،وتقدميها للم�ستفيدين عن طريق دور الن�رش اخلا�صة.
ب -البنك الإلكرتوين :نظام يتيح للعمالء �إدارة ح�ساباتهم ،و�إجناز �أعمالهم املت�صلة بالبنك ،واحل�صول على
خمتلف اخلدمات واملنتجات امل�رصفية من �أي مكان ،ويف الوقت الذي يريدونه ،عن طريق �شبكة
معلومات ،يرتبط بها �أجهزة احلا�سوب خا�صتهم� ،أو �أية و�سيلة �أخرى.
		  -البنك التقليدي :نظام يمُ ِّكن العمالء من �إدارة ح�ساباتهم ،و�إجناز �أعمالهم املت�صلة بالبنك ،واحل�صول
يحدده البنك ،ومن البنك مبا�رشة.
على خمتلف اخلدمات واملنتجات امل�رصفية يف الوقت الذي ِّ
)One Drive (www.OneDrive.com) - iCloud (www.icloud.com) - Dropbox (www.dropbox.com

�أ -املحادثة املرئية.
ب -الر�سائل الن�صية.
جـ  -االت�صال الهاتفي.
�أ -قد يتعر�ض لالحتيال واخلداع واال�ستدراج.
ب -قد يطلع على ما ال ينا�سب �س َّنه من مو�ضوعات.
جـ � -سهولة ا�ستغالله من الآخرين.
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�سمى
 - 6احلو�سبة ال�سحابية :خدمة تعتمد على نقل املعاجلة وم�ساحة التخزين اخلا�صة باحلا�سوب �إلى ما ُي ّ
ال�سحابة ،وهي جهاز خادم يتم الو�صول �إليه عن طريق �شبكة الإنرتنت.
		 متطلباتها :جهاز حا�سوب مت�صل ب�شبكة �إنرتنت ،ومزود خدمات احلو�سبة ال�سحابية.
		 حمددات ا�ستخدامها:
�أ -االت�صال الدائم ب�شبكة الإنرتنت.
ب -الأمن وخ�صو�صية املعلومات.
جـ  -عدم بلوغ التطبيقات ال�سحابية م�ستوى تطبيقات �سطح املكتب التقليدية.
-7
�أ -مزايا الن�رش الإلكرتوين عرب و�سائل التوا�صل:
 . 1ن�رش الأفكار املفيدة ،وم�شاركتها مع الآخرين.
 . 2التعبري عن الذات ،ون�رش الإبداعات ال�شخ�صية ،مثل :اخلواطر ،واملقاالت ،والأ�شعار ،واملهارات
يف الت�صور والإنتاج الفني.
 . 3ن�رش املواد امل�سلية املمتعة ،والألغاز ،والأحاجي.
ب -مزايا خدمة احلجب:
 . 1منع املزعجني واملتطفلني من �أ�صحاب احل�سابات الأخرى.
 . 2حماية الآخرين من خطر انت�شار مو�ضوع غري منا�سب.
 . 3حذف احل�سابات ال�ضارة ،وح�سابات منتحلي ال�شخ�صية من ال�شبكة.
جـ  -مزايا خدمة التعليقات والإعجاب:
 . 1معرفة مدى قبول الآخرين للمو�ضوع املن�شور.
 . 2احل�صول على تغذية راجعة للمو�ضوع املن�شور.
�	. 3إثارة احلوارات املفيدة والنقا�شات املثمرة.
-8
(تفاعلية)
�أ -التبادل االت�صايل بني البنك وعمالئه ،مثل الربيد الإلكرتوين.
(معلوماتية)
ب -تقدمي معلومات عن براجمه ،ومنتجاته ،وخدماته امل�رصفية.
(تبادلية)
جـ  -التحويل بني ح�سابات العميل داخل البنك� ،أو مع جهات �أخرى.
-9
�أ -لأن هذه املعلومات ت�ساعدهم على التحقق من �أن البيت ٍ
خال.
ب -لأن هذه من الأخالق املحمودة.
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ورقة العمل ()1

ماذا تفعل لو؟
كل منكم ي�سكن يف منطقة خمتلفة ،بحيث
كلَّفكم املعلِّم �إعداد و�سيلة تعليمية م�شرتكة ،غري �أن اًّ
التجمع لإعداد هذه الو�سيلة.
ي�صعب عليكم
ُّ

كلَّفك املعلِّم ت�سليم الواجب البيتي يوم ٍ
غد ،وقد فوجئت �أن جهاز احلا�سوب خا�صتك ال
يعمل ،و�أنك فقدت كل ما �أجنزته عن هذا الواجب.

كلَّفك املعلِّم �إعداد واجب بيتي با�ستخدام برنامج ( ،)MS – Wordولكن هذا الربنامج غري
موجود يف جهاز احلا�سوب خا�صتك بالبيت.
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ورقة العمل ()2
ال�شجرة (�أ)
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ال�شجرة (ب)
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ورقة العمل ()3
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اال�سم..................................:

الرقم

اليوم..................................:

املعيار

1

يو�ضح مفهوم احلو�سبة ال�سحابية.
ِّ

2

يعدد مزايا احلو�سبة ال�سحابية.
ِّ

3

يعدد حتديات احلو�سبة ال�سحابية.
ِّ

4

يعدد �أنواع احلو�سبة ال�سحابية.
ِّ

5

تقدم خدمات احلو�سبة ال�سحابية.
يذكر �أ�شهر املواقع التي ِّ

التاريخ:

نعم

\

\ م.

ال
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الوحدة الرابعة

نظم املعلومات

201

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل الأول :أساسيات نظم المعلومات.

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم كل من :النظام ،والبيانات ،واملعلومات.
 ِّيو�ضح مفهوم نظم املعلومات.
 ِّيعدد عنا�رص نظام املعلومات.
 ِّيو�ضح العالقة بني عنا�رص نظام املعلومات.
 ِّ يذكر فوائد ا�ستخدام نظم املعلومات. -يعطي �أمثلة على نظم املعلومات.

يو�ضح مفهوم عمليات الأعمال.
 ِّ يــعـطـي �أمثـلــة عـلى عمليـات الأعـمـالم�ستخدما العبارات.
ً
 يـعطي �أمثلـة على عمليـات الأعمال عنطريق ر�سم خمطط.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -نظام املعلومات يف وزارة الرتبية والتعليم ).(Open EMIS

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف ال�سابع ،الوحدة الأولى(الثقافة احلا�سوبية).

 -املوقع الإلكرتوين.http://emis.moe.gov.jo :

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،العر�ض التو�ضيحي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد (التحليل)� ،أخرى (الع�صف الذهني ،لعب الأدوار).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1كتابة كلمة (النظام) على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ماذا تعني لكم كلمة (النظام)؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجـابات الطلبة ،ثم تدوينها ومناق�شتها لتو�ضيح مفهوم النظام ،و�إعطاء مثال على نظام
ومكوناته مثل نظام املدر�سة.
 - 3كتابة ما ي�أتي على اللوح:
�أ�سماء الطلبة� ،أعداد الطلبة ،عالمات الطلبة ،عالمات الطلبة موزعة ح�سب ال�سنوات ،ن�سب النجاح
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لكل �سنة ،تاريخ ميالد الطالب ،عدد �ساعات العمل� ،أعداد الناجحني� ،أعداد الرا�سبني يف مبحث علم
احلا�سوب اعتما ًدا على عالمات الطلبة� ،أجور املوظفني اعتما ًدا على �ساعات العمل.
 -4تكليف الطلبة ت�صنيف العبارات �إلى فئتني ،واقرتاح ا�سم لكل فئة ،ثم مناق�شتهم يف ت�صنيفاتهم للتو�صل
�إلى مفهوم البيانات واملعلومات.
منت الدر�س
 - 1توجيه �أفراد املجموعات �إلى الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1وتكليف �إحدى املجموعات �إعداد
م�شهد متثيلي يحاكي عملية احل�صول على �سند ت�سجيل لأي �أر�ض من خالل دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة.
 - 2تقومي �أفراد املجموعات يف �أثناء العمل با�ستخدام �أداة التقومي (.)1
 - 3ال�سماح ملتحدث كل جمموعة ب�رسد �إجابة جمموعته عن �أحد �أ�سئلة ورقة العمل لأفراد املجموعات
الأخرى ،وتنظيم نقا�ش عن ذلك.
 - 4عر�ض املوقع الإلكرتوين (بوابة وزارة الرتبية والتعليم لنظام املعلومات) با�ستخدام العنوان الإلكرتوين
 ,http://emis.moe.gov.joعن طريق جهاز العر�ض ,ثم مناق�شة الطلبة يف عنا�رص نظام املعلومات،
يقدمها.
واخلدمات التي ِّ
 - 5عر�ض امل�شهد التمثيلي ،ثم مناق�شة �أفراد املجموعات الأخرى يف امل�شهد ،ثم ر�سم خمطط على اللوح
يبينِّ عملية احل�صول على �سند ت�سجيل لأي �أر�ض من خالل دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة.
يو�ضح املدخالت واملخرجات والعمليات الالزمة
 - 6توجيه �أفراد بع�ض املجموعات �إلى ر�سم خمطط ِّ
لإ�صدار بطاقة �شخ�صية (هوية) ،وتكليف �أخرى كتابة عبارات من دون ر�سم �أي خمطط ،لتو�ضيح
املدخالت واملخرجات والعمليات الالزمة ل�رشاء تذكرة طريان �إلكرتونية عن طريق موقع �إلكرتوين.
 - 7تقومي �أفراد املجموعات يف �أثناء العمل با�ستخدام �أداة التقومي (.)1
 - 8مناق�شة �أفراد املجموعات يف �أعمالهم.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الدر�س ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى كتابة تقرير عن نظام معلومات ميكن �أن ي�ساعد الطلبة ذوي الإعاقة يف املدر�سة �أو
اململكة ،ثم ت�سليمه يف نهاية الوحدة.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( )255يف البيت ,وزيارة املوقع الإلكرتوين
لنظام املعلومات اخلا�ص مبكتبة اجلامعة الأردنية ،http://library.ju.edu.jo :ثم كتابة تقرير عنه.
 - 4توزيع �أداة التقومي ( )2على الطلبة.
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معلومات �إ�ضافية
 من الأمثلة على نظم املعلومات ,املوقع الإلكرتوين اخلا�ص ب�أمانة عمان الكربى:.https://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/index.aspx

�أخطاء �شائعة
 من املمكن �أن تكون نظم املعلومات يدوية �رصفة ،ال �إلكرتونية فقط (كلها� ,أو بع�ضها) كما يعتقد بع�ضالطلبة.

عالج

 ما عنا�رص نظام الإذاعة املدر�سية يف املدر�سة؟حدد املدخالت واملخرجات والعمليات الالزمة لعملية جتديد رخ�صة مركبة ،ثم م ِّثلها يف عبارات كتابية،
 ِّوخمطط.

�إثراء

 ما عالقة توافر البنية التحتية بنظم املعلومات؟ -ما عالقة توافر كادر من املوظفني امل�ؤهلني ال�ستخدام التكنولوجيا بنظم املعلومات؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي� ،سجل و�صف �سري التعلم.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)1 - 4
 - 1عنا�رص نظام العالمات يف املدر�سة:
�أ  -املدخالت� :أ�سماء الطلبة ،وعالمات االختبارات ال�شهرية والنهائية ،وعالمات امل�شاركة ،وعالمات
التقومي الواقعي.
ب  -املعاجلة :العمليات احل�سابية (جمع ،وطرح ،وق�سمة ،و�رضب ،وغري ذلك) ،والعمليات املنطقية،
مثل :الت�صنيف ،والرتتيب ،وغري ذلك.
جـ  -املخرجات :معدالت الطلبة يف املواد املختلفة خالل ف�صل �أو �سنة درا�سية ،واملعدالت النهائية للطلبة

خالل ف�صل �أو �سنة درا�سية ،وعدد الطلبة الناجحني والرا�سبني ،ون�سب النجاح والر�سوب ،وك�شف
بناء على عالماتهم� ،أو معدالتهم.
يحتوي على �أ�سماء الطلبة مرتبة
تنازليا ً
ًّ
د  -التغذية الراجعة :مدى ر�ضى الطلبة عن نتائجهم ،ومدى ر�ضى �أولياء الأمور ،واملعلمني ،والإدارة
املدر�سية ،والوزارة عن نتائج الطلبة.

تقدم جلميع الأطراف (الطلبة ،و�أولياء
 - 2للتغذية الراجعة يف نظام العالمات يف املدر�سة �أهمية كبرية؛ �إذ �إنها ِّ
الأمور ،واملعلمون ،والإدارة ال�صفية ،والوزارة) معلومات عن م�ستوى الطلبة التح�صيلي وميولهم؛ ما
تعزز جوانب القوة لدى الطلبة ،واخلطط العالجية التي ت�سهم يف
ي�سهم يف بناء اخلطط الإثرائية التي ِّ
النهو�ض بجوانب ال�ضعف لديهم.
 - 3من �أنظمة املعلومات الأخرى داخل املدر�سة :نظام املق�صف املدر�سي ،ونظام املكتبة املدر�سية ،ونظام
احل�ضور والغياب للطلبة و�أع�ضاء الهيئتني :التعليمية ،والإدارية.
ويف ما يخ�ص نظام املعلومات للمق�صف املدر�سي -بو�صفه مثال -ف�إن عنا�رصه هي:
�أ  -املدخالت :الب�ضائع ،النقود.
ب  -املعاجلة :عمليات ال�رشاء والبيع ،العمليات احل�سابية (جمع ،وطرح ،وق�سمة ،و�رضب ،وغري ذلك)،
والعمليات املنطقية ،مثل :الت�صنيف ،والرتتيب ،وغري ذلك.
جـ  -املخرجات� :أرباح املق�صف املدر�سي اليومية وال�شهرية وال�سنوية ،وك�شف يحوي �أ�سماء �أكرث الب�ضائع
مبيعا ،مر َّتب بح�سب كمية البيع لكل �صنف.
مبيعا و�أقلها ً
ً
عما يباع يف املق�صف املدر�سي ،ومدى ر�ضى م�س�ؤويل املق�صف
د  -التغذية الراجعة :مدى ر�ضى الطلبة ّ
املدر�سي عن كمية البيع.
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الن�شاط (:)3 - 4
 - 1لتحديد املدخالت واملخرجات والعمليات الالزمة لإ�صدار بطاقة �شخ�صية (هوية) ،ور�سم خمطط لهذه
العمليات ،ا�ستعن باملوقع الإلكرتوين الآتي لدائرة الأحوال املدنية واجلوازات:
.http://www.cspd.gov.jo
 - 2لتحديد املدخالت واملخرجات والعمليات الالزمة ل�رشاء تذكرة طريان �إلكرتونية من موقع �إلكرتوين
مرتبط بنظام معلومات ،ور�سم خمطط لهذه العمليات ،ا�ستعن باملوقع الإلكرتوين الآتي:
http://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D98%A%D982%%D8%A9_%D8%AD%
D8%AC%D8%B2_%D8%B7%D98%A%D8%B1%D8%A7%D986%
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 - 1النظام ) :(Systemجمموعة من املكونات ت�شمل الأ�شخا�ص ,وامل�صادر ,واملبادئ ,والإجراءات الالزمة لتنفيذ
واملدر�سني ،والكليات،
مكو ًنا من الطلبة,
مهمة حمددة� ،أو خدمة هدف حمدد .فمثلاً ُّ ،
تعد اجلامعة ً
ِّ
نظاما َّ
و�إدارة اجلامعة ،واملباين ،والأجهزة ،والأفكار ،والقوانني ،يهدف �إلى تعليم الطلبة �إجراءات البحث العلمي
وخدمة املجتمع.
املعلومات :جمموعة من البيانات املنظمة املن�سقة التي متت معاجلتها ثم تطبيقها ،وحتليلها ،وتنظيمها ،وتلخي�صها
على نحوٍ ي�سمح با�ستخدامها ،واال�ستفادة منها .مثال ذلك املعلومات املتعلقة بعالمات الطلبة املوزعة
بح�سب ال�سنوات ،ون�سب النجاح لكل �سنة ،ولكل فئة منهم.
�صورا� ،أو �أ�صواتًا،
أرقاما� ،أو
ً
البيانات :جمموعة من احلقائق وامل�شاهدات التي قد تكون � ً
ن�صو�صا� ،أو رمو ًزا� ،أو ً
وهي الو�صف املبدئي للأ�شياء والأحداث والأن�شطة التي مت امتالكها �أو ت�سجيلها ،والتي حتتاج �إلى تنظيم
حمد ًدا .ومن الأمثلة على البيانات� :أ�سماء الطلبة ،و�أعدادهم ،وعالماتهم .وقد تجُ َمع
ومعاجلة ِّ
لتقدم معنى َّ
هذه البيانات عن طريق املالحظة� ،أو امل�شاهدة.
نظام املعلومات :نظام حا�سوبي يقوم على جمع املعلومات ،ومعاجلتها ،وتخزينها ،وحتليلها ،وتوزيعها خلدمة
حمدد ،وذلك با�ستخدام التقنيات املختلفة لتكنولوجيا احلا�سوب؛ بغية تنفيذ املهام املنوطة بذلك
هدف َّ
النظام ،مثل نظام العالمات املدر�سية.
		- 2
املدخالت

)(Inputs

العمليات

)(Processes

املخرجات

)(Outputs

التغذية الراجعة
)(Feed back
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-3

�أ  -ب�سبب تخزين كَ ٍّم هائل من البيانات يف مكان ي�سهل الو�صول �إليه؛ ما يق ِّلل من اجلهد والوقت
�رسع احل�صول على املعلومات املطلوبة من البيانات واملعلومات املتوافرة
الالزمني التخاذ القرارُ ،
وي ِّ
يف نظام املعلومات.
ب -لوجود �أنظمة م�ساعدة كثرية لهم ميكن �أن تدمج يف نظم املعلومات ،مثل �إمكانية متييز ال�صوت
وال�صور.

 - 4نظام العالمات املدر�سية:
�أ  -املدخالت� :أ�سماء الطلبة ،وعالمات االختبارات ال�شهرية والنهائية ،وعالمات امل�شاركة ،وعالمات
التقومي الواقعي.
ب -املعاجلة :العمليات احل�سابية (جمع ،وطرح ،وق�سمة ،و�رضب ،وغري ذلك) ،والعمليات املنطقية،
مثل :الت�صنيف ،والرتتيب ،وغري ذلك.
جـ  -املخرجات :معدالت الطلبة يف املواد املختلفة خالل ف�صل �أو �سنة درا�سية ،واملعدالت النهائية للطلبة
خالل ف�صل �أو �سنة درا�سية ،وعدد الطلبة الناجحني والرا�سبني ،ون�سب النجاح والر�سوب ،وك�شف
بناء على عالماتهم� ،أو معدالتهم.
يحتوي على �أ�سماء الطلبة مرتبة
تنازليا ً
ًّ
د  -التغذية الراجعة :مدى ر�ضى الطلبة عن نتائجهم ،ومدى ر�ضى �أولياء الأمور ،واملعلمني ،والإدارة
املدر�سية ،والوزارة عن نتائج الطلبة.
-5

�أ  -بيانات.

ب  -معلومات.

جـ  -بيانات.

د  -معلومات.

هـ  -بيانات.

و  -معلومات.
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ورقة العمل ()1
 - 1ما املق�صود بنظام املعلومات؟

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

عدد املكونات الرئي�سة لنظام املعلومات.
ِّ - 2

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

 - 3اذكر �سبع فوائد ال�ستخدام نظم املعلومات.

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

عدد عنا�رص �أي نظام للمعلومات.
ِّ - 4

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

 - 5ما عنا�رص نظام العالمات يف املدر�سة؟

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

و�ضح �أهمية التغذية الراجعة يف نظام العالمات يف املدر�سة.
ِّ - 6

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

ِ -7
حمد ًدا عنا�رص �أحدها.
هات �أمثلة على �أنظمة معلومات �أخرى موجودة يف املدر�سةِّ ،

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

ا�سم املجموعة

�أ�سماء الطلبة
داخل املجموعة

التاريخ:

املعيار الأول

املعيار الثاين

املعيار الثالث

يتعاون مع جمموعته.

يُعبرِّ عن �أفكاره
بو�ضوح.

يحرتم الآخرين,
وي�صغي �إليهم.

جيد
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\

\ م.

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

أداة التقويـم()2
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

تع َّلمت كلاًّ مما ي�أتي:

............................................................................................................................................. - 1
............................................................................................................................................. - 2
............................................................................................................................................. - 3
............................................................................................................................................. - 4
............................................................................................................................................. - 	5
جيدا كلاًّ من:
مل �أعرف ً

............................................................................................................................................. - 1
............................................................................................................................................. - 2
............................................................................................................................................. - 3
............................................................................................................................................. - 4
............................................................................................................................................. - 	5
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الف�صل الثاين :الحصول على نظم المعلومات.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات اخلا�صة
يعدد طرائق احل�صول على نظم املعلومات.
 ِّيو�ضح طريقة �رشاء نظام معلومات.
 ِّيعدد حمددات طريقة �رشاء نظام معلومات.
 ِّيعدد مزايا ا�ستئجار نظام معلومات.
 ِّ -يقارن بني طريقة �رشاء نظام معلومات وا�ستئجاره.

يعدد طرائق تطوير نظم املعلومات.
 ِّيو�ضح طرائق تطوير نظم املعلومات.
 ِّ يقارن بني طرائق تطوير نظم املعلومات. -يقارن بني طريقة �رشاء نظام معلومات وطريقة تطويره.

املفاهيم وامل�صطلحات

�	-أنظمة املعلومات امل�ؤ�س�سية ،العطاءات.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب ،املناظرة) ،التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أوراق العمل،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اخلريطة املفاهيمية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
ع�شوائيا ،ثم تكليف
 كتابة جمموعة الأحرف (�ش ،ر ،ا ،ء) ،وجمموعة الأحرف (ت ،ط ،و ،ي ،ر) على اللوحًّ
الطلبة يف دقيقتني ا�ستخراج كلمة مفيدة من كل جمموعة؛ ال�ستنتاج طرائق احل�صول على نظم املعلومات.
منت الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى قراءة الف�صل الثاين (احل�صول على نظم املعلومات) ،ثم تلخي�ص �أفكاره.
 - 2طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
• �أيكم ي�ؤيد �رشاء نظام معلومات؟
• �أيكم ي�ؤيد تطويره؟
 - 3كتـابـة �أعداد الطلبة امل�ؤيـدين لكل طريقة على اللوح ،ثم توزيـع الطلبـة �إلى جمموعـات ت�ؤيد �رشاء نـظم
املعلومات ،وجمموعات ت�ؤيد تطويرها.
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 - 4عمل مناظرة بني املجموعات التي ت�ؤيد �رشاء نظام معلومات ،واملجموعات التي ت�ؤيد تطويره ،ثم
�إعادة طرح ال�س�ؤالني نف�سيهما ،ثم كتابة �أعداد الطلبة امل�ؤيدين لكل طريقة ،ثم مقارنتها بالأعداد التي
بناء على الأعداد اجلديدة.
كُ ِتبت يف املرة ال�سابقة ،و�إعادة تق�سيم املجموعات ً

 - 5توجيه �أفراد املجموعات �إلى الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1بحيث جتيب كل جمموعة عن اجلزء
اخلا�ص بها ،ثم �إعادة طرح ال�س�ؤالني ال�سابقني نف�سيهما ،ثم كتابة �أعداد الطلبة امل�ؤيدين لكل طريقة
على اللوح ،ثم مقارنتها بالأعداد التي كُ ِتبت يف املرة ال�سابقة.
 - 6مناق�شة الطلبة يف املناظرة و�أ�سئلة ورقة العمل ،ثم متثيل مفاهيم الف�صل يف �صورة خريطة مفاهيمية على
اللوح.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم فيها.
 - 2توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( )4-4يف �صفحة ( ،)261و�أ�سئلة الن�شاط ( )5 -4يف
�صفحة ( ،)262و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة (.)262
 - 3توزيع �أداة التقومي ( )2على الطلبة.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 ِهات اً
مثال على كل مما ي�أتي:
• �إحدى الوثائق التي يجب �أن تتوافر مع نظام املعلومات عند �رشائه.
طور املوظفون العاملون مبركز احلا�سوب فيها بع�ض نظم املعلومات لديها.
• م�ؤ�س�سة �أردنية َّ

�إثراء

 ع ِّلل:ف�ضل �رشا�ؤه ،و�إمنا ا�ستئجاره.
• �إذا كانت حاجة امل�ؤ�س�سة �إلى نظام املعلومات حمدودة بزمن معني ،فال ُي َّ
• تلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات �إلى ت�صميم نظم املعلومات وتطويرها من قبل موظفي ق�سم تكنولوجيا املعلومات
لديها ،بالرغم من التكلفة املادية ،والوقت الكبري الذي ي�ستغرقه ذلك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي ،قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)259
 يجب �أن يعي الطلبة �أن لكل طريقة مزايا وحمددات ،و�أنه ال توجد طريقة �أف�ضل من �أخرى ،و�إمنا يعتمدذلك على امل�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم نظام املعلومات ،وما ينا�سبها (ال�رشاء� ،أو اال�ستئجار).
الن�شاط (:)4 - 4
 - 1املقارنة بني عملية �رشاء نظام معلومات وتطويره:
معيار املقارنة

�رشاء نظام املعلومات

تطوير نظام املعلومات

التكلفة

�أقل كلفة من تطوير النظام.

�أكرث كلفة من �رشاء نظام.

الوقت

حتتاج �إلى وقت �أقل.

حتتاج �إلى وقت ٍ
كاف من �أجل التطوير.

�إمكانية
ال�صيانة
وتطوير
النظام

�إمكانية ال�صيانة تعتمد على الوقت الذي ينا�سب
امل�ؤ�س�سة التي مت �رشاء نظام املعلومات منها ،ومدى
دراية موظفيها بنظام املعلومات ،وبخا�صة �إذا كان
جديدا ،ومل يواكب النظام منذ بداياتهّ � .أما
املوظف
ً
التطوير فيعتمد على قدرات و�إمكانيات امل�ؤ�س�سة
التي مت �رشاء نظام املعلومات منها.

أي�ضا؛
ال�صيانـة �أ�رسع ،والتطوير متـاح � ً
�صمموا النظام
لأن الأ�شخـا�ص الذين َّ
وطوروه يـعملـون يف نـف�س امل�ؤ�س�سة
َّ
التي ت�ستخدمه.

 - 2من حمددات تكليف م�ؤ�س�سة �أخرى بتطوير نظام املعلومات:
�أ  -االطالع على معلومات �رسية خا�صة بامل�ؤ�س�سة التي ترغب تطوير نظام معلوماتها.
طورت نظام املعلومات يف حال الرغبة يف �إجراء �أي �صيانة لنظام
ب  -وجوب اللجوء �إلى امل�ؤ�س�سة التي َّ
املعلومات� ،أو تعديله� ،أو تطويره.
بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)261
 يجب �أن يعي الطلبة �أن لكل طريقة مزايا وحمددات ،و�أنه ال توجد طريقة �أف�ضل من �أخرى ،و�إمنا يعتمدذلك على امل�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم نظام املعلومات ،وقدرتها على تطوير نظام املعلومات اخلا�ص بها بوا�سطة
موظفيها� ،أو جلوئها �إلى م�ؤ�س�سة �أخرى للقيام بذلك.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

طرق تطوير نظم املعلومات

التكلفة

الوقت

تكليف �رشكات �أخرى
بتطوير النظام املطلوب.

�أقـل.

�أقـل.

ميكن لل�رشكة املطورة
�صيـانـة النـظـام �إذا تم لي�س �سهلاً تطوير النظام.
االتفاق على ذلك.

تـطوير النـظام املطلـوب
داخل امل�ؤ�س�سة.

�أكرث.

�أكرث.

ميكن ملوظفي امل�ؤ�س�سة يمكن لموظفي امل�ؤ�س�سـة
تطوير النظام ب�سهولة.
�صيانة النظام.

�أ  -التوثيق.
د  -الدعم الفني.

ب -املرونة.
هـ  -التكلفة.

�إمكانية �صيانة النظام

�إمكانية تطوير النظام

جـ � -رسعة ا�ستجابة النظام.
يقدمها النظام.
و  -املهام واحللول التي ِّ

حلول متكاملة جلميع �أن�شطة امل�ؤ�س�سة اً
اً
عدة.
تقدم
 -3هي �رشكات ِّ
بدل من امتالك تطبيقات خمتلفة من م�صادر َّ
-4
	�أ -طرح عطاء التطوير ،اختيار ال�رشكة املطورة التفاو�ض مع ال�رشكة ،توقيع اتفاقية التطوير ،تطوير النظام،
امتالك النظام ،تهيئة النظام ،ت�شغيل النظام.
ب -حتديد متطلبات النظام ،اختيار موا�صفات النظام ،طرح عطاء �رشاء ،اختيار ال�رشكة املزودة ،توقيع
اتفاقية� ،رشاء النظام ،امتالك النظام ،تهيئة النظام ،ت�شغيل النظام.
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ورقة العمل ()1
املجموعات التي ت�ؤيد طريقة �رشاء نظم املعلومات
يف ما يخ�ص طريقة تطوير نظم املعلومات� ،أيهما �أف�ضل :تكليف �رشكات �أخرى بتطوير النظام املطلوب،
�أم تطويره داخل امل�ؤ�س�سة؟ ملاذا؟

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

املجموعات التي ت�ؤيد طريقة تطوير نظم املعلومات
يف ما يخ�ص طريقة �رشاء نظم املعلومات� ،أيهما �أف�ضل� :رشاء نظام جاهز �أم ا�ستئجاره؟ ملاذا؟
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........................................................................................................................................................
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اليوم..................................:

ا�سم املجموعة

�أ�سماء الطلبة
داخل املجموعة

التاريخ:

\

\ م.

املعيار الأول

املعيار الثاين

املعيار الثالث

يتعاون مع جمموعته.

يُعبرِّ عن �أفكاره
بو�ضوح.

يحرتم الآخرين,
وي�صغي �إليهم.

جيد

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف
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أداة التقويـم()2
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

اال�سم..................................:

الرقم

املعيار

1

أعدد طرائق احل�صول على نظم املعلومات.
� ِّ

2

أو�ضح طريقة �رشاء نظام معلومات.
� ِّ

3

أعدد حمددات طريقة �رشاء نظام معلومات.
� ِّ

4

أعدد مزايا ا�ستئجار نظام معلومات.
� ِّ

5

�أقارن بني طريقة �رشاء نظام معلومات وا�ستئجاره.

6

أعدد طرائق تطوير نظم املعلومات.
� ِّ

7

أو�ضح طرائق تطوير نظم املعلومات.
� ِّ

8

�أقارن بني طرائق تطوير نظم املعلومات.

9

�أقارن بني طريقة �رشاء نظام معلومات وطريقة تطويره.
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التاريخ:

نعم

\

\ م.

ال

الف�صل الثالث :دورة حياة تطوير نظام المعلومات.

عدد احل�ص�ص� :أربع ح�ص�ص.

النتاجات اخلا�صة
يعدد مراحل دورة حياة تطوير نظام املعلومات.
 يقارن بني الطرائق الثالث لتطبيق نظام ِّيو�ضح مراحل دورة حياة تطوير نظام املعلومات.
املعلومات.
 ِّيعدد بع�ض �أنواع ال�صيانة التي تهدف �إلى
 ِّيو�ضح الأمور الواجب حتديدها يف مرحلة تعريف نظام املعلوماتِّ - .
�إدامة عمل الأنظمة.
يعدد الأمور الواجب مراعاتها يف مرحلة حتليل نظام املعلومات.
 ِّيعدد الأمور الواجب تنفيذها يف مرحلة ت�صميم نظام املعلومات - .يع ِّدد �أ�سماء �أع�ضاء فريق تطوير نظام املعلومات.
 ِّيو�ضح مهام �أع�ضاء فريق تطوير نظام
 يبينِّ طرائق عالج بع�ض امل�شكالت التي قد حتدث يف �أثناء مرحلة ِّ -املعلومات.
فح�ص نظام املعلومات.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -دورة حياة تطوير نظام املعلومات.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الرابعة (قواعدالبيانات .)ACCESS 2010

التكامل الأفقي

م�صادر التعلم و�أدواته
 الفيلم املخزن يف القر�ص املدمج الذيعنوانه� ( :أحمد).

 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الأول الثانوي ،الوحدةالثانية (الربجمة بلغة .)C++
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي� ،أوراق العمل ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد (مهارات ما وراء املعرفة)� ،أخرى (درا�سة احلالة).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
معا �أننا
 - 2عر�ض فيلم (�أحمد) �أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم يف حلمهم امل�ستقبلي ،و�إخبارهم �أننا �سنتخيل ً
معا مراحل تطوير نظم املعلومات ال�سبع مل�ساعدة
نحلم �أن ن�صبح مطوري نظم معلومات ،و�أننا
�سنطبق ً
ِّ
املع ِّلم علي على حتقيق حلمه.
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منت الدر�س
 - 1تكليف �أفراد املجموعات قراءة درا�سة احلالة من ورقة العمل (.)1
 - 2تو�ضيح املرحلة الأولى (تعريف النظام) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة
العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات كتابة متطلبات ومهام �أخرى لنظام املكتبة اجلديد (غري التي ذ ُِكرت يف �أثناء
عر�ض الإجابات) ،ثم مناق�شتهم فيها.
 - 4تو�ضيح املرحلة الثانية (حتليل النظم) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة
العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 5تو�ضيح املرحلة الثالثة (ت�صميم النظام) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة
العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 6تو�ضيح املرحلة الرابعة (الربجمة) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة العمل
( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 7تو�ضيح املرحلة اخلام�سة (فح�ص النظام) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة
العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 8تو�ضيح املرحلة ال�ساد�سة (تطبيق النظام) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة
العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 9تو�ضيح املرحلة ال�سابعة (ال�صيانة) لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها يف ورقة العمل
( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 10تو�ضيح تق�سيمات فريق عمل تطوير نظام املعلومات لأفراد املجموعات ،ثم تكليفهم ا�ستخراج
�أمثلة عليها من درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف ما يتو�صلون �إليه.
ختام الدر�س
 - 1مناق�شة الطلبة يف احلكمة امل�ستفادة من نهاية درا�سة احلالة.
 - 2تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( )6 - 4يف �صفحة ( ،)267و�أ�سئلة بند ( فكر -ناق�ش-
�شارك) يف �صفحة ( ،)271و�أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة (.)272
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معلومات �إ�ضافية

 ت�صنيف ديوي الع�رشي :هو �إحدى �أقوى �أدواتتنظيم املعرفة ،وقد و�ضعه ديوي عام ١٨٧٣م،
ويعد
و�صـدرت طبعتـه الأولى عام ١٨٧٦مُّ ،
الأكرث ا�ستخـدامـًا يف املكتبـات على م�ستـوى
العالم؛ لأنه ُي�س ِّهل عملية ا�ستخراج الكتب املطلوبة
من بني �آالف الكتب يف املكتبة.
 ) :(VB.Netهي �إحـدى لغـات البرمجـة عالـيـةامل�ستوى.
 ) :(MySQLهي �إحدى الربجميات التي ت�ستخدملبناء قواعد البيانات.
 جهاز قارئ البيانات (الباركود) :هو جهاز كهربائييـت�صل بـجهاز احلـا�ســوب ,وي�ستخـدم لقراءة
البيانات (الباركود) املطبوعـة على املنتجات،
بتعرف املنتوجـات عن طريـق ترجمـة
ويـقوم ُّ
النب�ضـات الب�رصيـة �إلى �إ�شارات كهربائيـة ،ثم
�إر�سالها �إلى جهاز حا�سوب.
 القوابـ�س :هي مخارج تت�صل بم�صدر الطاقـة،وتو�صل بها الأجهزة الكهربائية.

�أخطاء �شائعة

 يف مرحلـة تعريف النـظام ،يخلط بع�ض الطلبـةبني �أهداف النظام ،ومتطلباته ،ومهامه.
 يخلط بع�ض الطلبة بني مهام �أع�ضاء فريق تطويرنظام املعلومات.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

 �ص ِّنف العبارات الآتـيــة �إلى املرحلـة التي تتبع لهامن مراحل دورة حياة تطوير نظام املعلومات:
• املرحلة التي يتم فيها تطبيق ت�صاميم قواعد البيانات
با�ستخدام �إحدى قواعد البيانات املعروفة.
• املرحلـة الأولى من مراحل دورة حيـاة تطويـر
نظام املعلومات التي تبنى عليها جميع املراحل
الأخرى.
• املرحلة التي ُتن�شَ أ� يف نهايتها جمموعة من املخططات
التي تـ�صف كيفيـة عمل كـل جــزء من �أجــزاء
ر�سل �إلى املربجمني للبدء بعملية
النظـام ،والتي ُت َ
برجمة النظام.
• املرحلة التي يتم فيها جتميع كل املعلومات عن
ٍ
كاف
النـظام املراد بنـا�ؤه للم�ؤ�س�سة على نـحوٍ
لبناء النظام املعلوماتي اجلديد.

�إثراء

 يف �أثناء تطوير �أي نظام معلومات ،ماذا يحدثيف كل من احلالتني الآتيتني:
• بـدء التطوير من مرحلة ت�صميم النظام؟
• تـقرير مالك النظام فج�أة يف �أثناء مرحلة فح�ص
النـظـام �إ�ضافـة �شـروط عـن منـح بـع�ض املزايـا
مل�ستخدمي النظام؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي ،قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)266
 بع�ض املتطلبات الأخرى لنظام ا�ستعارة الكتب املدر�سية:�أ  -ال�سماح لأع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية با�ستعارة الكتب.
ب -ال�سماح للطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية بتجديد ا�ستعارة الكتب.
جـ  -ال�سماح للطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية بحجز الكتب.
د �	-إخراج تقارير حتوي نبذة عن الكتب.
بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)267
 بع�ض املهام الأخرى لنظام ا�ستعارة الكتب املدر�سية:�أ  -ال�سماح لأع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية با�ستعارة عدد حمدد من الكتب.
ب -حتديد ا�ستعارة الكتاب بزمن حمدد لأع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية.
جـ  -ال�سماح للطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية بتجديد ا�ستعارة الكتب عد ًدا معي ًنا من املرات.
د  -ال�سماح للطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية بحجز عدد معني من الكتب.
هـ  -ت�صدير تقارير حتتوي على مقدمة كل كتاب ،والفهر�س اخلا�ص به.
الن�شاط (:)6-4
وجه املقارنة

نظام مكتبة مدر�سي

عدد �أجهزة احلا�سوب امل�ستخدمة جهاز واحد فقط يف الغالب.
يف الإعارة والبحث.
نوع قواعد البيانات امل�ستخدم.
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�أكرث من جهاز واحد.

نوعا ما ،وتتكون من عدد
غالبا من ( )3تكون كبرية ً
تكون �صغرية ،وتتكون ً
كبري من اجلداول (�أكرث من .)3
جداول على الأكرث.

احلاجة �إلى وجود �شبكة احلا�سوب .ال يحتاج �إلى وجود �شبكة حا�سوب.
وجود موقع �إلكرتوين.

نظام مكتبة عامة

يحتاج �إلى وجود �شبكة حا�سوب.

ال يحتاج �إلى وجود موقع �إلكرتوين لها .من الأف�ضل �أن يكون لها موقع �إلكرتوين
يف الغالب.

الن�شاط (:)7-4
 - 1مدخالت نظام املكتبة :الكتب ،امل�ستعريون (الطلبة ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية).
ت�صميما لأحد جداول قواعد البيانات:
 -2اجلدول الآتي مي ِّثل
ً
رقم الكتاب

ا�سم الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ت�صنيف الكتاب

ا�سم الطالب امل�ستعري

رقم
مفتاح �أ�سا�سي

ن�ص

ن�ص

ن�ص

ن�ص
مفتاح �أجنبي

بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)270
 - 1عند ظهور خط�أ يف خمرجات النظام ،يعاد �إلى مرحلة ت�صميم النظام.
 - 2عند عدم احتواء النظام على �أحد املتطلبات التي ُح ِّددت �سابقًا ،يعاد �إلى مرحلة تعريف النظام.
 - 3عند طلب امل�ؤ�س�سة �إ�ضافة مهمة جديدة �إلى النظام مل تكن قد طلبتها من قبل ،يعاد �إلى مرحلة تعريف النظام.
� - 4إذا كانت واجهة امل�ستخدم غري مرتبة ،يعاد �إلى مرحلة ت�صميم النظام.
 - 5عند عدم عمل النظام على الأجهزة املوجودة يف امل�ؤ�س�سة ،يعاد �إلى مرحلة تعريف النظام.
 - 6عند حاجة النظام �إلى معدات مادية مل يتم االتفاق عليها �أو حتديدها من قبل ،يعاد �إلى مرحلة حتليل النظام.
بند (فكر  -ناق�ش � -شارك)� ،صفحة (:)271
الطريقة

املميزات

املحددات

 توفِّر اجلهد والوقت؛ لأن العمل �سيتم وفق نظام واحد - ،يحتمل حدوث �أخطاء؛ ما يتطلب ال�صيانةاال�ستخدام
ال نظامني.
اللحظية� ،أو التوقف عن ا�ستخدام النظام.
املبا�رش.
 تنا�سب �أنظمة املعلومات �صغرية احلجم. ت�ساعد على الت�أكد �أن النظام اجلديد ٍخال من الأخطاء - .حتتاج �إلى جهد ،وت�ستغرق وق ًتا ب�سبب العمل
وفق نظامني.
اال�ستخدام 	-ال يتوقف العمل �إذا حدث �أي خط�أ.
 حتتاج �إلى الدقة .فعند �إجراء �أي عملية يفاملتزامن - .تنا�سب �أنظمة املعلومات �صغرية احلجم.
النظام القدمي ،يجب �أن جترى العملية نف�سها
يف النظام اجلديد ،وتعطي النتائج نف�سها.
 تنا�سب �أنظمة املعلومات كبرية احلجم التي حتوي العديد  -حتتاج �إلى وقت كبري يعتمد على عدد الأنظمةمن الأنظمة الفرعية.
الفرعية؛ لأنه ال يتم االنتقال �إلى نظام فرعي
اال�ستخدام
قبل التحقق من خلو النظام الفرعي الآخر من
 ت�ساعد على التحقق من خلو النظام من الأخطاء.املرحلي
	ال يتوقف العمل يف الأنظمة الفرعية الأخرى �إذا حدث الأخطاء.املتدرج.
أي�ضا
خط�أ يف نظام فرعي معني ،وقد ال يتوقف العمل به � ً
�إذا ُدمجِ ت طريقة اال�ستخدام املتزامن يف هذه الطريقة.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

املهمة

فريق العمل

حتليل النظام

حم ِّللو النظام

برجمة النظام

املربجمون

ت�صميم النظام

حم ِّللو النظام

تطبيق النظام

م�ستخدمو النظام

�أ  -حتديد مدخالت النظام ،وخمرجاته ،وكل جزء من �أجزائه.
ب -ت�صميم واجهات عمل امل�ستخدم التي �سيتفاعلون من خاللها مع النظام.
جـ  -ت�صميم قواعد البيانات للنظام.
د  -حتديد طريقة عمل الإجراءات املطلوبة من النظام.

 - 3قد يكون مهند�س الربجميات من فريق املربجمني واملطورين ،وقد يكون من اخلرباء التقنيني.
 - 4مرحلة تعريف النظام؛ لأنها املرحلة التي تبنى عليها جميع مراحل النظام.
-5

تعريف النظام

تحليل النظام

ت�صميم النظام

برمجة النظام

فح�ص النظام

تنفيد النظام

�صيانة النظام

العـودة �إلى مرحـلـة �أو خطوة �سـابقـة
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ورقة العمل ()1
دائما منظمة مرتبة ،ويزودها
املع ِّلم علي هو امل�س�ؤول عن مكتبة املدر�سة ،يحافظ عليها ً
جيدا ،بحيث تكون ً
بالكتب اجلديدة با�ستمرار ،وي�شجع الطلبة على ا�ستعارة الكتب عن طريق عمل م�سابقات للقراءة ،غري �أنه
يواجه م�شكلة واحدة هي نظام املكتبة التقليدي الذي ي�ستهلك الكثري من الوقت واجلهد ،وال �سيما عند
كتابا كان قد ا�ستعاره ،وعند تبليغ الطلبة الذين تخ َّلفوا عن �إعادة الكتب التي
ت�سجيل ا�سم الطالب الذي �أعاد ً
ا�ستعاروها ،وعند تدوين معلومات الكتب اجلديدة يف ال�سجالت ،وعند البحث عن كتاب معني با�ستخدام
ت�صنيف ديوي الع�رشي لإعارته للطالب.
قرر املع ِّلم علي حو�سبة هذا النظام ،فاجتمع مبدير املدر�سة الذي �أبدى �إعجابه بالفكرة ،واقرتح �أن
لذلك َّ
يحتوي نظام املكتبة املطور على خ�صي�صة �إر�سال الر�سائل الإلكرتونية �إلى هواتف الطلبة املحمولة؛ لتذكريهم
وقيم احلا�سوب
مبواعيد �إعادة الكتب التي ا�ستعاروها ،واقرتح � ً
أي�ضا �أن يتعاون املع ِّلم علي مع مع ِّلم احلا�سوب ِّ
يف املدر�سة لتطوير نظام املكتبة.
اللذين �أُ ِ
عجبا بالفكرة،
وقيم احلا�سوب
ِ
َّ
توجه املع ِّلم علي �إلى خمترب احلا�سوب ،حيث اجتمع مبع ِّلم احلا�سوب ِّ
واتفقوا �أن يبد�أوا تنفيدها ،وذلك بنقل جهاز حا�سوب من خمترب احلا�سوب �إلى املكتبة ،وتزويده بربجمية )(VB.NET
وبرجمية ) (MySQLاللتني �سيعتمدون عليهما يف برجمة نظام املكتبة اجلديد بعد ت�صميم املخططات والنماذج
اخلا�صة بالنظام اجلديد التي ت�صف كيفية عمل كل جزء من �أجزائه ،وقد اقرتحوا �أن حتتوي �إحدى واجهات
امل�ستخدم يف النظام على �صندوق لإدخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�رس؛ لأن ال�صالحيات التي متنح للطلبة عند
أي�ضا �أن تتم عملية اال�ستعارة �أو
ا�ستخدامهم النظام اجلديد تختلف عن تلك املمنوحة مل�س�ؤول املكتبة الذي طلب � ً
�إعادة الكتب با�ستخدام جهاز قارئ البيانات (الباركود) لتقليل الوقت واجلهد امل�ستغرق يف العمليتني ،و�أن يكون
اً
مو�صول ب�شبكة الإنرتنت ليتمكن من االطالع على �أحدث الكتب
جهاز احلا�سوب الذي يحوي النظام اجلديد
أي�ضا �أن يقوم قبل ذلك كله هو واملع ِّلم امل�س�ؤول عن الإذاعة املدر�سية ب�إجراء
يف الأ�سواق املحلية والعاملية .وطلب � ً
مقابالت مع الطلبة واملع ِّلمني يف املدر�سة؛ لأخد �آرائهم يف الأمور التي يرغبون �أن يحويها نظام املكتبة اجلديد.
وقيم احلا�سوب �أن يقابل املع ِّلم علي معلِّم الرتبية املهنية لالتفاق معه على متديد قواب�س
وقد اقرتح مع ِّلم احلا�سوب ِّ
أي�ضا �أن ي�ستمر املع ِّلم علي با�ستخدام النظام التقليدي �إلى جانب
�إ�ضافية للمكتبة خا�صة بجهاز احلا�سوب ،واقرتحا � ً
حينئذ � اً
ٍ
أول ب�أول.
النظام اجلديد املحو�سب حلني الت�أكد من خلو النظام اجلديد من الأخطاء التي �سيعملون على معاجلتها
كرم مدير املدر�سة جميع َمن �أ�سهم يف �إعداد
واليوم ،بعد م�ضي �سنتني على اال�ستخدام الناجح لهذا النظامَّ ،
ولما ُ�س ِئل املع ِّلم علي عن �رس فاعلية نظام املكتبة اجلديد� ،أجاب :يتعينَّ عليك �أن متلك الثقة
النظام املحو�سبّ .
والإرادة والت�صميم على حتقيق �أي هدف ت�صبو �إليه؛ لأن عقلك لن يعدم الو�سيلة لفعل ذلك.
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ورقة العمل ()2
املرحلة الأولى :تعريف النظام
حدد كلاًّ مما ي�أتي:
بناء على درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل (ِّ ،)1
 ً• الهدف من تطوير نظام املكتبة.
• متطلبات تطوير نظام املكتبة.
• مهام نظام املكتبة اجلديد.
• اخليارات التكنولوجية املتاحة لتطوير نظام املكتبة.
عوق تطوير نظام املكتبة.
• امل�شكالت وال�صعوبات املتوقعة التي قد ُت ِّ
املرحلة الثانية :حتليل النظم
حدد كلاًّ مما ي�أتي:
بناء على درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل (ِّ ،)1
 ً• متطلبات امل�ستخدمني لنظام املكتبة اجلديد وحاجاتهم.
• متطلبات العمليات التي يجب �أن تتوافر يف نظام املكتبة اجلديد.
• املتطلبات الأمنية لنظام املكتبة اجلديد.
• البنية التحتية لنظام املكتبة اجلديد.
املرحلة الثالثة :ت�صميم النظام
عما ي�أتي:
 ًبناء على درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل (� ،)1أجب ّ
حدد بع�ض مدخالت نظام املكتبة اجلديد ،وبع�ض خمرجاته.
• ِّ
حدد بع�ض �أجزاء نظام املكتبة اجلديد ،مثل اجلزء اخلا�ص ب�إ�صدار التقارير.
• ِّ
�صمم على ورقة �إحدى واجهات امل�ستخدم التي �سيحويها نظام املكتبة اجلديد.
• ِّ
�صمم على ورقة �أحد جداول قواعد البيانات التي �سيحويها نظام املكتبة اجلديد ،مثل جدول الكتب.
• ِّ
املرحلة الرابعة :الربجمة

�صمم واجهة امل�ستخدم الآتية:
 با�ستخدام لغة الربجمة )ِّ ،(C++� اً
أهل بكم يف نظام املعلومات اخلا�ص مبكتبة املدر�سة:

ال�ستعارة كتاب ,ا�ضغط على الرقم (.)1
لإعادة كتاب ,ا�ضغط على الرقم (.)2
للخروج ,ا�ضغط على الرقم (.)3
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�صمم اجلدول الآتيَ ،و َ�س ِّمه جدول الكتب:
 با�ستخدام برجمية قواعد البيانات )ِّ ،(Accessرقم الكتاب

ا�سم الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ت�صنيف الكتاب

رقم
مفتاح �أ�سا�سي

ن�ص

ن�ص

ن�ص

املرحلة اخلام�سة :فح�ص النظام
وقيم
بنـاء على درا�سة احلالـة الوارد ذكرهـا يف ورقة العمل ( ،)1ماذا
 ً�سيقرر كـل من مع ِّلم احلا�سـوبِّ ،
ِّ
احلا�سوب يف احلاالت الآتية ،يف �أثناء مرحلة فح�ص نظام املكتبة اجلديد:
• ظهور خط أ� يف خمرجات النظام.
• اكت�شاف �أن النظام ال يحتوي على �أحد املتطلبات الذي ُح ِّدد يف املرحلة الأولى (تعريف النظام).
• طلب املع ِّلم علي �إ�ضافة متطلبات جديدة �إلى النظام مل يطلبها من قبل.
• ظهور �إحدى واجهات امل�ستخدم بطريقة غري مرتبة.
تعذر ت�شغيل النظام بو�ساطة جهاز احلا�سوب الذي ُو ِ�ضع يف املكتبة.
• ُّ
• حاجة النظام �إلى معدات مادية مل يتم االتفاق عليها� ،أو حتديدها �سل ًفا.
املرحلة ال�ساد�سة :تطبيق النظام
بناء على درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل (� ،)1أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
 ًقرروا ا�ستخدامها لتطبيق النظام؟
• ما الطريقة التي َّ
• هل كان ممك ًنا ا�ستخدام الطريقتني الأخريني؟ ملاذا؟
املرحلة ال�سابعة :ال�صيانة
بناء على درا�سة احلالة الوارد ذكرها يف ورقة العمل ( ،)1ومناق�شة املراحل ال�ست ال�سابقة:
 ً• ما امل�شكالت التي تتوقع �أنهم تعر�ضوا لها خالل عامني من العمل يف نظام املكتبة املطور؟ كيف عاجلوها؟
• بر�أيك ،بعد مرور عامني على ا�ستخدام نظام املكتبة املطور يف املدر�سة ،ما الإمكانات اجلديدة وال�رشوط
التي ميكن �أن ي�ضيفوها �إليه؟
• بر�أيك ،ما �سبب جناح نظام املكتبة املطور؟
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أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.

		
اليوم..................................:

ا�سم املجموعة

�أ�سماء الطلبة
داخل املجموعة

املعيار الأول

املعيار الثاين

املعيار الثالث

يتعاون مع جمموعته.

يُعبرِّ عن �أفكاره
بو�ضوح.

يحرتم الآخرين,
وي�صغي �إليهم.

جيد
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التاريخ:

\

\ م.

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

جيد

متو�سط �ضعيف

أداة التقويـم()2
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.

		
اليوم..................................:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

التاريخ:

\

\ م.

�أ�سماء الطلبة
نعم

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

ال

نعم

ال

نعم

ال

املعيار

يعدد مراحل دورة حياة تطوير نظام املعلومات.
ِّ
يو�ضح مرحلة تعريف النظام.
ِّ
يو�ضح مرحلة حتليل النظم.
ِّ
يعدد الأمور الواجب مراعاتها يف مرحلة حتليل النظم.
ِّ
يو�ضح مرحلة ت�صميم النظام.
ِّ
يعدد الأمور الواجب تنفيذها يف مرحلة ت�صميم النظام.
ِّ
يو�ضح مرحلة الربجمة.
ِّ
يو�ضح مرحلة فح�ص النظام.
ِّ
يبينِّ طرائق عالج بع�ض امل�شكالت التي قد حتدث يف �أثناء مرحلة فح�ص النظام.
يو�ضح مرحلة تطبيق النظام.
ِّ
يقارن بني الطرائق الثالث لتطبيق النظام.
يو�ضح مرحلة ال�صيانة.
ِّ
يعدد بع�ض �أنواع ال�صيانة التي تهدف �إلى �إدامة عمل الأنظمة.
ِّ
يعدد ت�صنيفات �أع�ضاء فريق تطوير نظام املعلومات.
ِّ
يو�ضح مهام �أع�ضاء فريق تطوير نظام املعلومات.
ِّ
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الف�صل الرابع :نظم المعلومات في خدمة التنمية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

�أو ًال� :إدارة البيانات واملعرفة.

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود باملعرفة.
 ِّيعدد طرائق احل�صول على املعرفة.
 ِّ يقارن بني املعرفة ال�ضمنية واملعرفة الظاهرة.يو�ضح م�شكالت البيانات يف نظم املعلومات.
 ِّيعدد طرائق �إدارة البيانات.
 ِّيو�ضح املق�صود بنظام �إدارة قواعد البيانات.
ِّ -

يو�ضح املق�صود مب�ستودعات البيانات.
 ِّيو�ضح املق�صود ب�إدارة املعرفة.
 ِّيو�ضح العمليات التي تت�ضمنها �إدارة املعرفة.
 ِّيعدد �أهمية �إدارة املعرفة.
 ِّيو�ضح املق�صود بنظم �إدارة املعرفة.
 ِّيو�ضح املق�صود مبخازن املعرفة.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 -الأعمال الذكية ،املعرفة ال�ضمنية ،املعرفة الظاهرة ،التنقيب يف البيانات ،خمازن املعرفة.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الرابعة(قواعد البيانات .)ACCESS 2010

 -الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش ( الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (التدوير)،�أخرى (املحا�رضة الفعالة ،الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1تكليف الطلبة كتابة �أكرب عدد من خ�صائ�ص البيانات ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن �ضمان جودة
البيانات ي�ضمن �صحة املعلومات التي مت ِّثل املعرفة.
 - 2تكليف الطلبة تعبئة العمود الأول و العمود الثاين من �أداة التقومي (.)1
منت الدر�س
 - 1تكليف الطلبة قراءة الفقرات اخلا�صة باملعرفة.
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 - 2مناق�شة الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• ما املعرفة؟
• ما �أهميتها؟
ِ
وهات �أمثلة عليها.
• اذكر طريقة ميكن بها حتويل البيانات �إلى معلومات،
ِ
وهات �أمثلة عليها.
• اذكر طريقة ميكن بها حتويل املعلومات �إلى معرفة،
• اذكر الفرق بني املعرفة ال�ضمنية واملعرفة الظاهرة ،مع التمثيل.
• اذكر اً
حتولت بعد جمعها �إلى معلومات ،ثم معرفة ،و�أ�سهمت
مثال من حياتك ال�شخ�صية على بيانات َّ
يف خدمتك يف �أحد املجاالت.
 - 3تكليف الطلبة قراءة الفقرات اخلا�صة ب�إدارة البيانات.
 - 4تكليف كل طالب كتابة جملة مفيدة مما قر�أ عن �إدارة البيانات يف ورقة ،ثم �إمرارها �إلى طالب �آخر يف
ال�صف؛ لي�ضيف �إليها جملة �أخرى مفيدة ،ثم �إمرارها �إلى �آخر ،وهكذا.
 - 5تكليف كل طالب قراءة الورقة التي �أ�صبحت بحوزته قراءة �صامتة ،ثم مناق�شة الطلبة يف اجلمل التي
حتويها كل ورقة.
 - 6تكليف الطلبة قراءة الفقرات اخلا�صة ب�إدارة املعرفة.
فرديا تدوين ما فهموه ،ثم مناق�شتهم فيه.
 - 7تو�ضيح املق�صود ب�إدارة املعرفة للطلبة ،ثم تكليفهم ًّ
ختام الدر�س
 - 1تكليف الطلبة تعبئة العمود الثالث من �أداة التقومي (.)1
 - 2تكليف الطلبة الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)276و�أ�سئلة الن�شاط ( )9-4يف
�صفحة ( ،)277و�أ�سئلة بند (فكر) يف �صفحة (.)277

معلومات �إ�ضافية

 تنقيب البيانات :عملية تت�ضمن حتليل البيانات ال�ستخال�ص معلومات دقيقة مفيدة من بني َك ٍّم هائل منالبيانات.
 من الأمثلة على املعرفة ال�ضمنية :قدرة الطبيب �صاحب اخلربة على ت�شخي�ص حالة مر�ضية معقدة اعتما ًداعلى خرباته ال�سابقة ،ودرا�سته.
 من الأمثلة على املعرفة الظاهرة :موا�صفات منتج معني ،والت�صاميم ال�صناعية ،وورقة التعليمات يف علبة الدواء. يطلق على نظم �إدارة املعرفة يف اللغة الإجنليزية ا�سم ) ،(Knowledge Management Systemواخت�صاره).(KMS
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مراعاة الفروق الفردية
عالج

 ِهات اً
مثال على كل مما ي�أتي:
• طريقة ت�ستخدم للح�صول على املعرفة.
تعد اً
مثال على نظم �إدارة قواعد البيانات.
• برجمية ُّ
تت�ضمنها �إدارة املعرفة.
• عملية
َّ

�إثراء

 �ص ِّنف املعارف الآتية -بح�سب ال�صفة التي تغلب عليها� -إلى معرفة �ضمنية ،ومعرفة ظاهرة:• قيادة الدراجة الهوائية.
• لعبة كرة القدم.
• �إعداد من�سف.
بناء على التعليمات املرفقة.
• تركيب بطاقة الفاك�س مودم يف جهاز احلا�سوب ً
• تعبئة طلب احل�صول على جواز �سفر من دائرة الأحوال املدنية واجلوازات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :أخرى (جدول التعلم ).)(KWL
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)8-4
 - 1من العمليات التي ت�ستخدم لتحويل البيانات �إلى معلومات ,العمليات احل�سابية واملنطقية ,التي ميكن فيها
ح�ساب املتو�سط احل�سابي لعالمات طالب يف مادة احلا�سوب با�ستخدام معادلة املتو�سط احل�سابية.
 - 2من الطرائق التي ت�ستخدم لتحويل املعلومات �إلى معرفة ،حتليل البيانات با�ستخدام تقنيات تنقيب البيانات.
 - 3املعرفة ال�ضمنية :جمموعة من املهارات واخلربات املخزنة يف عقول الأفراد بنا ًء على اخلربة ال�شخ�صية،
غالبا نقلها� ،أو حتويلها �إلى الآخرين ،ومن الأمثلة عليها ال�سباحة.
وهي مهارات وخربات ي�صعب ً
املعرفة الظاهرة :املعرفة املدونة واملحفوظة التي ميكن متثيلها ،وترميزها ،وكتابتها ،ونقلها �إلى الآخرين
عن طريق الوثائق ،والإر�شادات العامة واملحو�سبة وغري املحو�سبة ،ومن الأمثلة عليها اخلطوات املكتوبة
يف كتاب الطبخ لتح�ضري كعك العيد.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :جدول التعلم (.)KWL
ا�سم الطالب..................................:

ماذا �أعرف عن �إدارة البيانات
واملعرفة؟
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اليوم..................................:

ماذا �أريد �أن �أعرف عن �إدارة البيانات
واملعرفة؟

التاريخ:

\

\ م.

ماذا تع َّلمت عن �إدارة البيانات
واملعرفة؟

الف�صل الرابع :نظم المعلومات في خدمة التنمية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :نظم املعلومات الذكية.

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم النظم اخلبرية.
 ِّ يبينِّ �سبب احلاجة �إلى النظم اخلبرية.يعدد مكونات النظم اخلبرية.
 ِّيعدد مزايا النظم اخلبرية.
 ِّ يذكر جماالت ا�ستخدام النظم اخلبرية.يو�ضح مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية.
ِّ -

 يبينِّ فائدة نظم املعلومات اجلغرافية.يعدد مكونات نظم املعلومات اجلغرافية.
 ِّ يف�سرِّ �آلية عمل نظم املعلومات اجلغرافية.يعدد �أ�سماء بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم نظم
 ِّاملعلومات اجلغرافية.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -الذكاء اال�صطناعي ،الأنظمة الذكية ،نظم معاجلة اللغات الطبيعية ،حمرك اال�ستدالل (حمرك القواعد).

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 - 1تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب)� ،أخرى
(الرحالت املعرفية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توزيع ورقة العمل ( )1على �أفراد املجموعات بعد ق�صها ،ثم الطلب �إليهم �إعادة جتميعها ،وا�ستنتاج
ما حتويه للتو�صل �إلى مفهوم الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته.
منت الـدر�س
 - 1تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
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ختام الدر�س
 - 1تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى الإجابة يف البيت عن �أ�سئلة بند (ابحث) يف �صفحة ( ،)278و�صفحة (،)280
و�أ�سئلة الن�شاط ( )10-4يف �صفحة ( ،)280و�أ�سئلة الوحدة.

معلومات �إ�ضافية
 من مزايا النظم اخلبرية:• الدميومة ،واال�ستمرارية ،والثبات ،وعدم الن�سيان.
• امل�ساعدة على تدريب املتخ�ص�صني من ذوي اخلربة املحدودة.
• توفري م�ستوى ٍ
عال من اخلربات عن طريق جتميع خربة �أكرث من �شخ�ص يف نظام واحد.
• ن�رش اخلربة النادرة يف �أماكن بعيدة؛ لال�ستفادة منها يف �أماكن متفرقة من العالم.
• القدرة على ا�ستخدام معلومات غري كاملة� ،أو غري م�ؤكدة.
 من حمددات النظم اخلبرية:• عدم قدرة النظام اخلبري على الإدراك واحلد�س مقارن ًة بالإن�سان اخلبري.

• عدم قدرة النظام اخلبري على اال�ستجابة للمواقف غري االعتيادية� ،أو امل�شكالت خارج نطاق التخ�ص�ص.
• �صعوبة جمع اخلربة واملعرفة الالزمتني لبناء قاعدة املعرفة مع اخلرباء.

 من مزايا نظم املعلومات اجلغرافية:• دمج املعلومات الو�صفية واملكانية يف قاعدة معلوماتية واحدة.
• القدرة التحليلية (املكانية) العالية.
• �إمكانية الإجابة الدقيقة عن العديد من اال�ستف�سارات التي تخ�ص املكان.
• التمثيل املرئي للمعلومات املكانية.

• املحاكاة للمقرتحات وامل�رشوعات التخطيطية ،ودرا�سة النتائج قبل املبا�رشة بالتطبيق على �أر�ض الواقع.
 من حمددات نظم املعلومات اجلغرافية:• احلاجة �إلى بنية حتتية.
• احلاجة �إلى �أ�شخا�ص م�ؤهلني للتعامل معها.
• احلاجة �إلى حتديث املعلومات التي حتويها با�ستمرار.
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مراعاة الفروق الفردية
عالج

 اذكر بع�ض املجاالت التي ت�ستخدم فيها النظم اخلبرية ،ونظم املعلومات اجلغرافية. -اذكر مزايا النظم اخلبرية ،ونظم املعلومات اجلغرافية.

�إثراء

 ع ِّلل:ال ميكن �أن حتل النظم اخلبرية ب�صورة كاملة حمل الإن�سان اخلبري.
 ابحث عن مكان مدر�ستك با�ستخدام برنامج ).(Google Earthتعد نظم املعلومات اجلغرافية �أحد �أنواع النظم اخلبرية؟ ف�سرِّ �إجابتك.
 -هل ُّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة التلقائية).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي.
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ورقة العمل ()1
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ورقة العمل ()2
 -با�ستخدام حمركات البحث يف �شبكة الإنرتنت� ،أو العنوان الإلكرتوين:

� ،http://55555545.blogspot.com/201304//expert-system_22.htmlأجب عن الأ�سئلة الآتية:

 - 1ما املق�صود بالنظم اخلبرية؟

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

.

 - 2ملاذا نحتاج �إلى النظم اخلبرية؟

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

.

 - 3ما املكونات الأ�سا�سية لأي نظام خبري؟

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

.

 - 4ما مزايا النظم اخلبرية؟

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

.

 - 5ما حمددات النظم اخلبرية؟

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

.

 - 6اذكر جماالت ا�ستخدام النظم اخلبرية.

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

.
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ورقة العمل ()3
 با�ستخدام حمركات البحث يف �شبكة الإنرتنت� ،أو العنوان الإلكرتوين:http://mawdoo3.com/%D985%%D8%A7_%D987%%D988%_%D986%%D8%B8%D98%
5_%D8%A7%D984%%D985%%D8%B9%D984%%D988%%D985%%D8%A7%D8%AA
_%D8%A7%D 984%%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D981%%D98%A%D8%A9

�أجب عن الأ�سئلة الآتية:

 - 1ما املق�صود بنظم املعلومات اجلغرافية؟

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

.

 - 2ما فائدة نظم املعلومات اجلغرافية؟

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

.

 - 3ما املكونات الأ�سا�سية لنظم املعلومات اجلغرافية؟

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

.

و�ضح �آلية عمل نظم املعلومات اجلغرافية.
ِّ - 4

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

.

 - 5ما حمددات نظم املعلومات اجلغرافية؟

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

.

عدد �أ�سماء بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم نظم املعلومات اجلغرافية يف الأردن.
ِّ - 6

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

.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة التلقائية).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي.
ا�سم الطالب..................................:

اليوم..................................:

التاريخ:

\

\ م.

املوقف:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
املالحظات:

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

.......................................................................................................................................................
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

-3

�أ  -الذكاء اال�صطناعي� :أحد فروع علوم احلا�سوب الذي يهتم بدرا�سة منهجية تفكري الإن�سان يف حل
امل�سائل املختلفة ومعاجلتها ،ثم حتويل هذه املنهجية �إلى برامج وتطبيقات حا�سوبية.
ب  -النظام اخلبري :برنامج حا�سوب يحاكي طريقة حكم الإن�سان و�سلوكه� ،أو :هو منظمة لديها اخلربة واملعرفة
يت�ضمن النظام اخلبري قاعدة معرفة )(Knowledge Base
الكافيتان يف جمال معني ،مثل املجال الطبي.
َّ
ويت�ضمن � ً
�سمى حمرك اال�ستدالل )،(Inference Engine
حتتوي على اخلربات املرتاكمة للم�ؤ�س�سة،
أي�ضا ما ُي ّ
َّ
�أو حمرك القواعد.
جـ  -نظم املعلومات اجلغرافية :نظم حا�سوبية تعمل على جمع البيانات واملعلومات التي لها عالقة باملكان،
حمددة.
و�صيانتها ،وتخزينها ،وتوزيعها ،ومعاجلتها ،وحتليلها ،و�إخراجها ،وعر�ضها؛ خدم ًة لأهداف َّ
�أ �	-أ�سهمت �إ�سها ًما فاعلاً يف اخلدمات املالية والطبية.
ب  -ال�سهولة وال�رسعة يف تنظيم البيانات وا�سرتجاعها.
جـ  -ت�سهيل حتليل البيانات.
د  -حت�سني ال�سلوك امل�ؤ�س�سي للمنظمة ،وللعاملني فيها.
�أ  -معرفة.
ب  -بيانات.
جـ  -معلومات.
د  -معلومات
هـ  -معرفة.

 -4نعم ،ت�ساعد �أنظمة احلا�سوب يف عمليات اتخاذ القرار؛ لأن �أنظمة املعلومات اجلغرافية -مثلاً  -ت�سهم يف
حتديد التجمعات املائية ،وم�ستويات املياه وال�سدود ،ومعرفة �إذا كان املاء ملو ًثا ،ومعرفة النمط الزراعي
ال�سائد يف منطقة ما ،و�أف�ضل املحا�صيل الزراعية التي ميكن زراعتها.
 -5ت�سهم يف التخطيط واتخاذ القرار يف ما يتعلق بالتخطيط العمراين ،والتو�سع يف ال�سكن.
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�إجابات �أ�سئـلـة نهاية الـوحـدة
-1

-2

�أ  -النظام :جمموعة من املكونات ت�شمل الأ�شخا�ص ،وامل�صادر ،واملبادئ ،والإجراءات الالزمة لتنفيذ
مهمة حمددة� ،أو خدمة هدف حمدد.
�صورا،
ن�صو�صا� ،أو رموزا� ،أو
أرقاما� ،أو
ً
ب -البيانات :جمموعة من احلقائق وامل�شاهدات التي قد تكون � ً
ً
�أو �أ�صوا ًتا ،وهي الو�صف املبدئي للأ�شياء والأحداث والأن�شطة التي مت امتالكها وت�سجيلها ،والتي
لتقدم معنى حمد ًدا.
حتتاج �إلى تنظيم ومعاجلة ِّ
جـ  -املعلومات :جمموعة من البيانات املنظمة املن�سقة التي مت معاجلتها ،ثم تطبيقها ،وحتليلها ،وتنظيمها،
وتلخي�صها على نحو ي�سمح با�ستخدامها واال�ستفادة منها.
د  -نظام املعلومات :نظام حا�سوبي يقوم على جمع املعلومات ،ومعاجلتها ،وتخزينها ،وحتليلها ،وتوزيعها
لتنفيذ املهام املوكولة �إليه با�ستخدام التقنيات املختلفة لتكنولوجيا احلا�سوب.
هـ  -املعرفة :معلومات مت تنظيمها ،ومعاجلتها ،وحتويلها �إلى خربة� ،أو :هي احل�صيلة النهائية ال�ستخدام
يحولون املعلومات �إلى معرفة وعمل مثمر
املعلومات من ِقبل �ص ّناع القرار وامل�ستخدمني الذين ِّ
يخدمهم ،ويخدم جمتمعهم.
و � -إدارة البيانات :جمموعة العمليات التي ت�سهم يف احلفاظ على البيانات لتكون ذات جودة عالية عن
طريق مواجهة امل�شكالت املتعلقة بها ،مثل :حجمها ،وتوزيعها.
ز � -إدارة املعرفة :عملية ت�ساعد املنظمة على حتديد املعلومات املهمة واخلربات املكت�سبة ،واختيارها،
وتنظيمها ،وتوزيعها ،ونقلها ،وا�ستثمارها.
ح  -عمليات الأعمال :جمموعة الأن�شطة املختلفة املرتابطة التي ت�ؤدي �إلى منتج� ،أو خدمة ي�ستفيد منها �أفراد
امل�ؤ�س�سة وعمالئها و�رشكائها.

�أ  -لإك�ساب املوظفني اخلربات واملهارات العالية يف تطوير نظم املعلومات.
ب -لأنها املرحلة التي تبنى عليها جميع املراحل التي تليها.
جـ  -لتخزين املعارف املختلفة فيها بطريقة منظمة ،بحيث ميكن الرجوع �إليها وا�ستخدامها ب�سهولة.
د  -لإدارة الكم الهائل من البيانات.
هـ  -لأنها ت�ساعد على فهم النظام وتطبيقه ب�صورة �صحيحة.
و  -لأن عملية تطوير النظم هي عملية م�ستمرة.
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-3

املخرجات

املدخالت

()OutPuts

()Inputs

العمليات

()Processes

تغذية راجعة ()Feed back

-4
�إمكانية �صيانة النظام

�إمكانية تطوير النظام

طرق تطوير نظم املعلومات

التكلفة

الوقت

تكليف �رشكات �أخرى
بتطوير النظام املطلوب.

�أقـل.

�أقـل.

ميكن لل�رشكة املطورة
�صيـانـة النـظـام �إذا تم لي�س �سهلاً تطوير النظام.
االتفاق على ذلك.

تـطوير النـظام املطلـوب
داخل امل�ؤ�س�سة.

�أكرث.

�أكرث.

ميكن ملوظفي امل�ؤ�س�سة يمكن لموظفي امل�ؤ�س�سـة
تطوير النظام ب�سهولة.
�صيانة النظام.

 -5التكلفة؛ لأن امل�ؤ�س�سات تختار ما ينا�سب ميزانياتها.
-6

�أ  -تعريف النظام:
• حتديد الهدف من بناء النظام.
• حتديد متطلبات النظام.

ب -حتليل النظام:
م�صممي النظام على حتديد متطلبات امل�ؤ�س�سة وحاجاتها.
• م�ساعدة
ِّ
جـ  -تنفيذ النظام:
• حتديد الطريقة املنا�سبة لتنفيذ النظام ،ومتابعة تنفيذه ،ومالحظة النتائج.
 - 7نعم ،حتتاج �إلى تخزين اخلربات املرتاكمة للم�ؤ�س�سة.
 - 8نعم ،لتخزين الظواهر املكانية وتوزيعها ،وتخزين الأن�شطة املختلفة لأجزاء الأر�ض ،ال�سرتجاعها يف �أي
وقت بغر�ض الدرا�سة والتحليل.
 - 9يوجد العديد من النظم التي �أ�سهمت يف تطوير عمل امل�ؤ�س�سات ،مثل :نظام حكيم ،ونظام جامعة الريموك.
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- 10
�أ -

• الت�سهيل على امل�سافرين حجز املقاعد يف الطائرة.

• تقلي�ص الوقت الذي ت�ستغرقه معامالت حجز املقاعد يف املطار.
• ت�شجيع الزبائن.
ب-

جـ -

د -

• تقلي�ص الوقت الذي ت�ستغرقه عملية حجز الغرفة يف الفندق.
• تقليل اجلهد الذي ُي َ
بذل يف حال الذهاب �إلى الفندق ،واكت�شاف عدم وجود غرف فارغة فيه.
• تزويد العميل ب�آخر التخفي�ضات على �أ�سعار حجز الغرف.
• تقلي�ص الوقت الذي ت�ستغرقه عملية ا�ستئجار �سيارة.
• تقليل اجلهد الذي ُي َ
بذل يف حال الذهاب �إلى مكتب ت�أجري ال�سيارات ،واكت�شاف عدم وجود
�سيارات فيه.
• تزويد العميل ب�آخر التخفي�ضات على �أ�سعار ا�ستئجار ال�سيارات.
• الت�سهيل على الأطباء عملية حجز املواعيد.
• توفري خدمات الدفع الإلكرتوين.
• توثيق التقارير الطبية لالطالع عليها من �أي مكان.
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أول :المراجع العربية
� اً

� - 1سلوى �أمني ال�سامرائي ،وعبد القادر عبد اجلبار العكيدي ،م�ستقبل ذكاء الأعمال يف ظل ثورة احلو�سبة
عمان ،الأردن2012 ،م.
ال�سحابية ،امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي احلادي ع�رشّ ،
 - 2مروة زكي توفيق ،تطوير نظام تعليم �إلكرتوين قائم على بع�ض تطبيقات ال�سحب احلا�سوبية لتنمية التفكري االبتكاري
واالجتاه نحو الربامج التي تعمل كخدمات ،جملة كلية الرتبية ،العدد .)2( 147

عمان ،دار امل�سرية
 - 3هادي طوالبة ،وبا�سم ال�رصايرة ،ون�رسين ال�شمايلة ،وخالد ال�رصايرة ،طرائق التدري�سّ ،
للن�رش والتوزيع والطباعة2010 ،م.
عمان ،دار امل�سرية للن�رش
 - 4عامر �إبراهيم قندليجي ،وعالء الدين عبد القادر اجلنابي ،نظم املعلومات الإداريةّ ،
والتوزيع والطباعة2018 ،م.
عمان ،دار الثقافة للن�رش والتوزيع2015 ،م.
 - 5غ�سان يو�سف قطيط ،تقنيات التعلم والتعليم احلديثةّ ،
�	- 6أحمد عودة ،القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية ،دار الأمل للن�رش والتوزيع2014 ،م.
�	- 7إدارة املناهج والكتب املدر�سية ،الإطار العام للمناهج والتقومي ،ط (2013 ،)2م.
�	- 8إدارة االمتحانات واالختبارات ،ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته (الإطار النظري)2004 ،م.
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مت بحمد اهلل تعالى

