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�شنتعلم يف هذا الكتاب

مفهــوم ال�شــبكات احلا�شــوبية وكيفية 
توظيفها لت�شهيل احلياة اليومية.

اجلــداول الإلكرتونيــة واأهميتهــا فـــي 
وا�شــتخدامها يف التعامــل مــع البيانات 

املختلفــة ومعاجلتها. 

واإدارة  واإنتــاج  الرقميــة  املدونــات 
املحتــوى الرقمــي.
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من اأنت؟ 
اأكتب نبذه خمت�شرة عن ثوابتك وقيمك واجتاهاتك وعاداتك واأفكارك 

وهواياتك لنتعرف عليك ب�شكل اأكرب.
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ت�سدير

مل يعد خافيًا على كل مهتم بال�ســاأن الرتبوي الأهمية الق�سوى للمناهج الدرا�ســية، وذلك لأنها ترتكز   
بطبيعتهــا اإىل فل�ســفة املجتمــع وتطلعاتــه بالإ�سافــة لأهــداف النظــام التعليمــي واملنظمومــة التعليميــة، لذلك 
جنــد اأن �سناعــة املنهــج اأ�سبحــت مــن التحديات التي تواجــه الرتبويني لرتباط ذلك باأ�س�ــض فنية ذات عالقة 
وثيقــة فـــي البنيــة التعليميــة مثــل الأ�س�ــض الفل�ســفية والرتبويــة والإجتماعيــة والثقافية، ومن هنا اكت�ســبت 

املناهــج الدرا�ســية اأهميتهــا ومكانتهــا الكربى.

ونظــرًا لهــذه املكانــة التــي احتلتهــا املناهــج الدرا�ســية، قامــت وزارة الرتبيــة بعميلــة تطويــر وا�ســعة،   
ا�ســتكماًل لكل اجلهود ال�ســابقة، حيث قامت باإعداد الكتب واملناهج الدرا�ســية وفقًا للمعايري والكفايات �ســواء 
العامــة اأو اخلا�ســة، وذلــك لتحقيــق نقلــة نوعيــة فـــي ال�ســكل وامل�سمون، ولتكــون املناهج بروؤيتهــا اجلديدة ذات 
بعــد عملــي تطبيقــي وظيفــي يرتبــط بقــدرات املتعلمــني و�ســوق العمــل ومتطلبــات املجتمــع وغريهــا مــن اأبعــاد 
املناهــج الرتبويــة، مــع تاأكيدنــا بــاأن ذلــك ياأتي اأي�سًا ات�ســاقًا مــع التطورات احلديثــة، اإن كانت فـــي جمال الفكر 
الرتبــوي وال�ســلوك الإن�ســاين اأو القفــزات املت�ســارعة فـــي جمــال التكنولوجيــا، والتــي اأ�سبحت جــزءًا ل يتجزاأ 
مــن حيــاة الإن�ســان، واأي�ســًا مــا اأملتــه التطــورات الثقافيــة واحل�ساريــة املعا�سرة وانعكا�ســاتها علــى الفكر ومنط 

العالقــات الإن�ســانية.

ونحــن مــن خــالل هــذا الأ�ســلوب نتطلــع اإىل اأن ت�ســاهم املناهــج الدرا�ســية فـــي حتقيــق اأهــداف دولــة   
الكويت ب�سكل عام واأهداف النظام التعليمي ب�سكل خا�ض والتي تاأتي فـي طليعتها تن�سئة اأجيال موؤمنة بربها 
خمل�ســة لوطنهــا تتمتــع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية جتعل منهم مواطنني فاعلني ومتفاعلني، 
حمافظــني علــى هويتهــم الوطنيــة ومنفتحــني علــى الآخــر ومتقبلينــه مــع احــرتام حقــوق الإن�ســان وحرياتــه 

الأ�سا�ســية والتم�ســك مببــادئ ال�ســالم والت�ســامح والتــي �ســارت مــن اأهــم متطلبــات احليــاة امل�ســتقرة الكرميــة.
واهلل ويل التوفيق،،، 

الوكيل امل�ساعد لقطاع البحوث الرتبوية واملناهج
                  د. �سعود هالل احلربي





املقدمة

اإن تطويــر املنظومــة الرتبويــة مــن اأهــم اأولويــات وزارة الرتبيــة لتن�ســئة اجليــل ال�ساعــد   
وتنمية مهارتهم ملواكبة التطور الهائل فـي تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ل�ستيعاب املتغريات 

احلديثــة فـــي املجــالت التعليميــة ومواجهــة حتديــات الع�ســر احلــايل.

واملنهــج الوطنــي الكويتــي املطــور وفــق نظــام الكفايــات واملعايــري للمناهــج التعليميــة يــري   
املتعلم باملعارف واملهارات والقيم واملعتقدات والجتاهات الرتبوية ال�سليمة، وُي�سهم فـــي الرتقاء 
باملتعلــم وتنميــة قدراتــه علــى ال�ستك�ســاف والبحث عــن املعلومة، والتعبري عن راأيــه مبا يعزز بناء 

�ســخ�سيته وقدرتــه علــى التعلــم الذاتــي.

كما يعزز املنهج الوطني الكويتي املطور فر�ض تنوع ا�سرتاتيجيات وطرق التدري�ض وتوفري   
الأن�سطة التعليمية املالئمة مل�ستويات املتعلمني املختلفة مبا يحقق التمايز للمتعلمني، وربط املادة 

العلميــة بالواقــع وحتقيــق التكامل بني املــادة واملجالت الدرا�ســية املختلفة.

عزيــزي املتعلــم ... اإن هــذا الكتــاب يحــوي بــني طيــات �سفحاتــه ثــالث وحــدات تعليميــة   
ــي: ــل فـ تتمث

 
الوحدة الأوىل: الأدوات الرقمية وت�سم كيفية التعامل مع ال�سبكات الرقمية .

الوحدة الثانية: املعاجلة الرقمية وت�سم كيفية التعامل مع اجلداول الإلكرتونية .
الوحدة الثالثة: املنتجات الرقمية وت�سم كيفية التعامل مع املدونــــات. 

عزيــزي املتعلــم ... نتمنــى اأن تكــون املــادة العلميــة التــي يتــم تقدميهــا اإحدى اللبنــات التي   
تلبي احتياجاتك فـي عامل رقمي يكون لك فيه الدور الفاعل لبناء وطنك ب�سفة خا�سة، والعامل 

مــن حولــك ب�سفــة عامة.
املوؤلفون          



ربــط املــادة العلميــة بواقــع احليــاة العامة التي 
يعي�ســها املتعلم مع اأمثلة تعر�ض ب�سورة مبتكرة 
ت�ســتمل علــى جمموعــة مــن املواقــف وامل�ســكالت 
ــه مــع  ــاء تفاعل ــم اأثن ــا املتعل احلياتيــة يواجهه

بيئتــه في�ست�ســعر جدوى مــا تعلمه.

�ســرح املــادة العلميــة ب�ســورة مب�ســطة تخاطــب 
الفئة العمرية وت�سهل و�سول املعلومة للمتعلم.

جمموعــة مــن التدريبــات ت�ســاهم فـــي تو�سيــح 
تنفيــذ  املهــم  ومــن  الدر�ــض  مفهــوم  وتعزيــز 
املتعلمــني لهــذه الأفــكار وحتفيزهــم علــى ابتكار 

اأفــكار اأخــرى.

جمموعــة مــن املمار�ســات العمليــة تعــزز مفهــوم 
املــادة العلميــة ُتعر�ــض ب�ســورة ممتعــة ُت�ســجع 

املتعلــم علــى تطبيقهــا.

اأن�ســطة يطبقهــا املتعلــم فـــي املنزل ُتعــزز مفهوم 
املادة العلمية.

املتعلــم  يقــوم  التــي  الربامــج  نــواجت  لطباعــة 
بت�سميمهــا اأو املالحظــات التــي تو�ســل اإليهــا.

ا�ســتخدام رمــز QR ل�ســهولة الو�ســول مل�ســادر 
اأخــرى للتعلــم ت�ســاعد املتعلــم علــى فهــم املــادة 

العلميــة.

نف�ســه  تقييــم  كيفيــة  علــى  املتعلــم  تدريــب 
مل�ساعدته فـي حت�سني اأدائه عند حتديد نقاط 
القــوة وال�سعــف لديــه وي�ســاعد ويل الأمــر فـــي 

متابعــة م�ســتوى الأبنــاء.

ــم  ــة املتعل ــد متابع ــم بع ــا املعل ــات يدونه مالحظ
ملفهوم الدر�ــض ومدى حتقيــق الكفاية اخلا�سة.

املتعلــم  كتــاب  متابعــة  مــن  الأمــر  ويل  ُتكــن 
وتعليقاتــه. مالحظاتــه  واإ�سافــة 

ال�ستك�ساف

التـعــلم

الأن�سطة

التطبيق

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

عرّب عن -راأيك-

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

مفتاح الكتاب
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1- ال�سبكات

ل ميكــن للمــرء اأن يح�ســل علــى املعرفــة اإل بعد 

اأن يتعلم كيف يفكر.

Networks





21
وحدة الأدوات الرقمية

مفهوم ال�سبكات احلا�سوبيةال�ستك�ساف

بكافــة  بالتحكــم  احلا�ســوب  معلــم  قــام 
اأجهزتنــا اللوحيــة، واأر�ســل اإلينــا اأ�ســئلة 
ــاز  ــالل جه ــن خ ــك م ــا ذل ــة، وتابعن تفاعلي
و�ســالت. اأو  اأ�ســالك  اأي  وبــدون  العر�ــض 

�ســبكة  باإن�ســاء  املعلــم  قــام  لقــد 
وجهــاز  الأجهــزة  بــني  حا�ســوبية 

العر�ــض.

ماذا تعرف عن ال�سبكات احلا�سوبية؟

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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1- ال�سبكات

ال�سبكات احلا�سوبية لها العديد من املميزات والفوائد والتي ت�ساهم فـي ت�سهيل احلياة اليومية فـي كافة املجالت.
ا�ستخدم  اأحد حمركات البحث للتعرف على بع�ض فوائد ال�سبكات احلا�سوبية وناق�سها مع معلمك.  

مزايا ال�سبكات احلا�سوبية



تخيــل نف�ســك مهند�ــض �ســبكات، وت�ســتطيع 
اأن ت�سمــم �ســبكة حا�ســوبية �سخمــة وذات  
حمايــة عاليــة. ماذا تفعــل لتحقيق ذلك؟

1

2

3

4

م�ســاركة املــوارد املتاحة من حيــث الربجميات والأجهزة 
امللحقة ) الطابعة-الكامريا - املا�سح ال�سوئي - ...(.

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

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

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

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

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

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

التعلم
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وحدة الأدوات الرقمية

ال�سكل التايل ملخطط يو�سح جمموعة من الأجهزة الرقمية املت�سلة ببع�سها، تثل �سبكة مت�سلة بالإنرتنت.

هل ت�ســتطيع م�ســاعدة "بدر و�ســارة"  فـــي حتديد طريقة التو�سيل التي تنا�سب الأجهزة املنزلية 
باملخطط ال�سابق على ال�سبكة ؟

ال�سبكات احلا�سوبيةالتعلم

PC

Laptop

RouterSmart TV

Smart mirror

 Smart
conditioner

 Smart
light bulb

Smart fridge

Wireless printer
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�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

1- ال�سبكات

اأوًل: ح�سب الربط )التو�سيل(

ثانيًا:ح�سب الإمتداد اجلغرافـي

الربط ال�سلكي

ال�سبكة الوا�سعةال�سبكة املدنيةال�سبكة املحليةال�سبكة ال�سخ�سية

الربط الال�سلكي

لل�ســبكات احلا�ســوبية العديــد مــن الت�سنيفات ومنهاح�ســب طريقة الربط اأو الإمتداد اجلغرافـــي، وتلــك الت�سنيفات 
ت�ساعد فـــي التعامل معها وحتديد متطلبات ت�سغيلها وتوظيفها فـــي اأداء املهام املحددة.

اأنواع ال�سبكات احلا�سوبية التعلم

PAN
Personal Area NetworkLocal Area NetworkWide Area Network Metopolitan Area Network

Wired

LAN

Wireless

MANWAN
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وحدة الأدوات الرقمية

اأوًل: من حيث الربط التعلم
اأ- ال�سبكات ال�سلكية

ال�سكل التايل ميثل خمططًا ل�سبكة �سلكية ب�سيطة.
تعرف على مكوناتها. وناق�ض معلمك فـي وظيفة ومهام اأجزائها املختلفة.

Server
Internet

Printer

Router

Switch Computers

Cables
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1- ال�سبكات

ال�سكل التايل ميثل خمططًا ل�سبكة ل�سلكية ب�سيطة.
تعرف على مكوناتها. وناق�ض معلمك فـي وظيفة ومهام اأجزائها املختلفة.

تابع اأوًل: من حيث الربط التعلم
ب- ال�سبكات الال�سلكية

RouterServer

ComputersSmart DevicesPrinterScanner

Cables
Internet
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وحدة الأدوات الرقمية

SCHOOL

1-ال�سبكة ال�سخ�سية

مثال: الدولمثال: املدنيةمثال: املدر�سةمثال: البيت

4-ال�سبكة الوا�سعة3-ال�سبكة املدنية2-ال�سبكة املحلية

تعترب طريقة ربط ال�سبكة عن طريق الإمتداد اجلغرافـي من اأهم ت�سنيفات ال�سبكات.
ادر�ض الأنواع التالية و�سجل  اأهمية ووظيفة ومكونات كل طريقة.

ــاحات  ــي م�س ــتخدم فـ ُت�س
متو�ســـــــــطة  جغرافيــة 
عــدة  اإىل  ت�ســل  ن�ســبيًا 
كيلــو مــرتات ، وهــي اأكــرب 
 ،PAN مــن  حجمــــــــــــــًا 
مــن  حجمـــــــــــًا  واأ�سغــر 
عــادة  وتغطــي   ،WAN
منهــا  جــزءًا  اأو  مدينــة 
بال�ســـــــــــــرعة  وتتميــز 
العاليــة، والأداء اجليــد، 
ــاف  ــتخدم الأليــــــــــ وَت�س

الب�سرية
Fiber Optics 

ثانيًا:الإمتداد اجلغرافـي التعلم

PANLANMANWAN
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1- ال�سبكات

تاأكــد مــن تو�سيل الكيبل فـــي املنفذ املنا�ســب لــه، واأن بع�ض 
اأنواع الكيبل لها اجتاه حمدد لتو�سل ح�سب �سكل املنفذ.

الأن�سطة

تاأكد

يوجــد العديــد مــن املنافــذ )Ports( املختلفــة الأ�ســكال والأحجــام التــي ي�ســتخدم معهــا كيبــل )Cable(لكل 
منفــذ ، وت�ســتخدم لتو�سيل الأجهــزة الرقمية املختلفة.

حدد الكيبل املنا�سب لكل منفذ، واكتب ا�سم املنفذ، ثم �سجل اأحد الأجهزة الرقمية التي ميكن تو�سيلها به.

Connecting

اجلهاز املنا�سب�سكل الكيبل واملنفذا�سم املنفذ

USB

USB C

HDMI

AUX

VGA

Twisted pair

التو�سيل
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وحدة الأدوات الرقمية

ورقة عمل 1التطبيق

م�ستعينًا بال�سبكة املدر�سية مبخترب احلا�سوب

- ا�ســتخدم ال�ســور واملعلومــات املتواجــدة مبجلــد امل�ســاركة اخلا�ــض باملعلم لت�سميــم خريطة ذهنية عن ال�ســبكات 
واأنواعها املختلفة.

- اطبع اخلريطة الذهنية م�ستخدمًا الطابعة املت�سلة ب�سبكة املخترب.
- ال�سق اخلريطة الذهنية فـي املكان املخ�س�ض.

- ا�ستعر�ض باقي املخططات التي تت م�ساركتها من زمالئك.

�أل�صق هنا

التاريخ:
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1- ال�سبكات

�أل�صق هنا

ورقة عمل 2التطبيق

م�ستخدمًا اأحد املواقع التي تدعم ر�سم وت�سميم ال�سبكات احلا�سوبية

�سمــم �ســبكة حا�ســوبية ب�ســيطة علــى اأن حتتــوي  جهــازًا رئي�ســيًا يت�سل بجهازيــن فرعيني وطابعة وما�ســح �سوئي 
وجهاز لوحي يت�سل بجهاز عر�ض ، وتت�سل ال�سبكة بالإنرتنت، ثم اطبع الت�سميم واأل�سقه فـــي املكان املخ�س�ض.

ميكنك ا�ستخدام اأحد الربجميات فـي املخترب ) فـي حال عدم توفر الإنرتنت(.

التاريخ:
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وحدة الأدوات الرقمية

ا�ســتعن ب�ســبكة الإنرتنــت مــن اأجل التعرف اإىل الطريقة التي ت�ســتطيع مــن خاللها تو�سيل 
طابعة واحدة باأكر من جهاز رقمي، ثم �سجل ماتو�سلت اإليه واعر�سه على معلمك.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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1- ال�سبكات

متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأُو�سح مفهوم ومميزات ال�سبكة احلا�سوبية.

اأ�ستطيع اأن:

- اأميز بني اأنواع ال�سبكات احلا�سوبية . 

- اأ�ستخدم معدات واأجهزة ال�سبكات احلا�سوبية . 



2- الإنرتنت

Internet

�ساحب الأ�سخا�ض الذين ميكن اأن يجعلوك اأف�سل.
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2- الإنرتنت

�سبكة الإنرتنتال�ستك�ساف

ل اأ�ســتطيع ا�ســتخدام الهاتــف املحمــول 
لت�ســليم اأحد الأن�ســطة التي كلفت بها من 

معلمــي عرب الربيــد الإلكرتوين؟
يجب اأن يتوفر لهاتفك خدمة الإنرتنت.



تخيــل نف�ســك معلــم وتبحــث عــن طريقــة 
لإدارة امللفــات بينــك وبــني املتعلمــني، مــاذا 

تقرتح لتحقيق ذلك؟
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كيف تعمل �سبكة الإنرتنت؟التعلم

IPISPRouter

م�ستعينًا ب�سبكة الإنرتنت تعرف على امل�سطلحات التالية، و�سجل التعريف اخلا�ض بها، ثم ناق�سها مع معلمك.

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

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

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

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

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

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

ميكن الإت�سال ب�سبكة الإنرتنت عن طريق  جمموعة من الربجميات والأجهزة اخلا�سة.

IP ( Internet Protocol ) IP ( Internet Protocol )

Router

Internet Service Provider

The Internet

ISPISP

Router
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10:10

الت�سال ب�سبكة الإنرتنتالتعلم

ميكــن الت�ســال ب�ســبكة الإنرتنــت بطريقتــني وت�ســمل كل طريقة منهمــا العديد من اخليارات ح�ســب 
املتاح لدى امل�ستخدم.

Wired

USB Cable Bluetooth

Netwoek CableWi-Fi

Wireless

ناق�ض اخليارات ال�سابقة لالت�سال ب�سبكة الإنرتنت مع معلمك،
ثم �سجل الطرق التي ت�ستخدمها لالت�سال ب�سبكة الإنرتنت والأجهزة املنا�سبة لها.

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

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

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

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

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

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

2- الإنرتنت
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الت�سال ب�سبكة الإنرتنتالتعلم

?

E

3G

H

H+

4G

5G

Mobile Data

EDGE
Maximum Download: 217.6 Kbits/s
Maximum Upload       : 108.8 Kbits/s

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

Maximum Download: 
Maximum Upload       : 

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

Maximum Download: 
Maximum Upload       : 

HSPA+
Maximum Download: 168.8 Mbits/s
Maximum Upload       : 23.0 Mbits/s

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

Maximum Download: 
Maximum Upload       : 

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

Maximum Download: 
Maximum Upload       : 

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

Maximum Download: 
Maximum Upload       : 

Open WLAN available

WLAN Direct connected

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

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

Wi-Fi

عنــد ا�ســتخدام الأجهــزة املحمولة لالإت�سال ب�ســبكة الإنرتنت، تظهر العديد مــن الرموز ذات الدللت 
املختلفة عن و�سع و�سرعة وقوة ا�ستقبال اإ�سارة ال�سبكة.

�سجل دللة الرموز التالية فـي املكان املخ�س�ض. ميكنك ال�ستعانة ب�سبكة الإنرتنت.
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الت�سال ب�سبكة الإنرتنتالتعلم

من الإمكانيات التي ميكن ال�ستفادة بها عند ا�ستخدام الأجهزة املحمولة واملت�سلة ب�سبكة الإنرتنت 

عــن طريــق بيانــات الهاتــف  Mobile Data، اأن ت�ســتخدم لتزويــد الأجهــزة الأخــرى بالإنرتنــت 

�ســواء اأجهــزة احلا�ســوب اأو الأجهــزة املحمولــة والكفيــة الأخــرى، وذلــك مــن خــالل طريقتــني كمــا هو 

بال�سكل. مو�سح 

Hotspot Tethering

ناق�ض الطريقتني مع زمالئك، و�سجل اأهم ما تو�سلت اإليه، ثم اعر�سه على معلمك.

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

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

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

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

نقطة ات�سال الهواتف املحمولة USB تقييد

2- الإنرتنت
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الأن�سطة

ــل  ــوم حتمي ــني مفه ــرق ب ــجل الف �س
امللفــات وتنزيــل امللفــات.

مفاهيم حا�سوبية

DownloadUpload

�سجل وحدة قيا�ض �سرعة الإنرتنت، ووحدة قيا�ض حجم البيانات امل�ستخدمة.

ــتعانة باأحــد برامــج احلا�ســوب  ميكنــك ال�س
اأو تطبيقات الأجهزة الذكية لقيا�ض �سرعة              
Upload-Download وكذلــك معرفــة 

اخلا�ــض بجهــازك.  IP

............................................
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ورقة عمل 3التطبيق

م�ستخدمًا اأحد املواقع التي تدعم ر�سم وت�سميم ال�سبكات احلا�سوبية

�سمم �ســبكة حا�ســوبية ب�ســيطة على اأن حتتوي على جهازين حا�ســوبني وطابعة تدعم الطباعة الال�سلكية ويتم 
تزويد جميع الأجهزة بالإنرتنت من خالل جهاز هاتف حممول، ثم اطبع الت�سميم وال�سقه فـي املكان املخ�س�ض.

التاريخ:

�أل�صق هنا

ميكنك ا�ستخدام اأحد الربجميات فـي املخترب ) فـي حال عدم توفر الإنرتنت(.

2- الإنرتنت
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ا�ســتخدم الهاتــف املحمــول لتزويــد جهــاز احلا�ســوب بالإنرتنــت م�ســتخدمًا اإحــدى طــرق التو�سيــل 
وحتــت اإ�ســراف ويل الأمــر.

ا�ســتخدم اإحــدى تطبيقــات نقــل امللفــات بــني الأجهــزة الكفيــة واللوحيــة واملحمولة، لتبــادل امللفات 
بينها. املختلفة 

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأو�سح مفهوم الت�سال ب�سبكة الإنرتنت.

- اأُو�سل الأجهزة الرقمية ب�سبكة الإنرتنت بالعديد من الطرق.

اأ�ستطيع اأن:

2- الإنرتنت



املعاجلة الرقميةالوحدة الثانية

مفهوم اجلداول

كيف اأُنظم بياناتي؟

كيف اأُجري ح�ساباتي؟

كيف اأُن�سيء خمططًا بيانيًا؟

كيف اأُميز بياناتي؟

كيف اأُ�سنف بياناتي؟

كيف اأحمي بياناتي؟



÷



÷

1- مفهوم اجلداول

ت�سرف كما لو اأنه من امل�ستحيل اأن تف�سل. 
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1- مفهوم اجلداول

ا�سُتخدمت اجلداول منذ القدم فـــي تدوين البيانات وعر�سها ب�سكل ي�سهل فهمها، ومن ثم اُتخذت 
القــرارات املالئمــة وقــد ا�ســتخدم امل�سريــون القدامى نوعًا مــن اجلداول لتدوين خــراج الأر�ض من 
املزروعات على مدى العام ي�سبه ب�سكل كبري اجلداول امل�ستخدمة فـي هذه الأيام يعر�ض البيانات 

على �سكل �سفوف واأعمدة.

اجلداول واأهميتهاال�ستك�ساف



تخيــل اأنك مطور برامــج، وتريد ت�سميم 
اأحــد برامج اجلــداول الإلكرتونية. ماذا 

تفعل لتحقيق ذلك؟
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اجلــداول الإلكرتونيــة هــي النمــوذج الآيل للجــداول اليدويــة التــي ميكــن مــن خاللهــا اإجــراء 
احل�ســابات على خاليا اجلدول ب�ســكل �ســريع، وقد ظهرت احلاجة لهذا النوع من اجلداول فـــي 

. )VisiCalc( الربــع الأخــري مــن القــرن الع�ســرين وكان اأول برنامــج للجــداول هــو

ماهي اجلداول الإلكرتونية؟ وكيف ن�ساأت؟

�سجل جمالت ا�ستخدام اجلداول الإلكرتونية ) م�ستعينًا ب�سبكة الإنرتنت(.

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

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

التعلم

Numbers

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

Excel

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

اكتب اأ�سماء ال�سركات املنتجة لهذه الربامج والتطبيقات 

Sheets

Google

ــات  ــج والتطبيق ــن الربام ــري م ــد الكث يوج
التي ت�ساعدنا فـي تنظيم وتن�سيق البيانات 
ومنهــا مــا يدعــم اجلــداول الإلكرتونيــة.

اأمثلة على برامج وتطبيقات اجلداول الإلكرتونية
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يوجد العديد من تطبيقات اجلداول الإلكرتونية التي تختلف تبعًا لال�ستخدام ولنوع نظام الت�سغيل امل�ستخدم و للوظيفة 
املطلوبة منها، و ُيعد برنامج ميكرو�سوفت اإك�سل  Microsoft Excel اأ�سهرها و اأب�سطها و له الكثري من املميزات منها: 

مميزات اجلداول الإلكرتونيةالتعلم

1

3

4

5

7

8

9

10

11

6

2 حتليل البيانات الإح�سائية

اإجراء احل�سابات

ترتيب البيانات

امل�ساركة ال�سحابية

اإدراج الدالت

اإيجاد و�سف تف�سيلي للبيانات

بياناتك  تنظيـــم  يمكنـــك 
الن�سيـــة في  اأو  الرقميـــة 
جداول بيانـــات اأو ملفات.

�سحابيًا  الملفات  م�ســـاركة 
ليتمكن اآخرون من عر�سها 
وتحريرها والتعاون فيها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والر�ســـومات  المخططـــات  توفـــر 
البيانيـــة الحديثـــة  لم�ســـاعدتك 
على تقديم بياناتك بطرق مميزة. 

1- مفهوم اجلداول
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1

3

4

5

7

8

9

10

11

6

2

حفظ ال�سجالت باأنواعها

اإعادة تن�سيق وترتيب البيانات

املخططات والر�سومات البيانية

تييز الجتاهات والأمناط

اإجراء حتليلك اخلا�ض
.............................. 

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

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

اأ�ســـلوبك ويتعـــرف  يميـــز 
اإكمـــال  ويتولـــى  عليـــه، 
البيانات المتبقية تلقائيًا. 

بالمخططـــات  التو�سيـــة 
والر�ســـومات البيانية التي 

تو�سح اأنمـــاط البيانات.

بالأ�ســـرطة  البيانـــات  تمييـــز 
والألـــوان والأيقونات لتمييزها 
مـــــن خالل موؤثرات مرئيـــــة. 

اإجراء التحليالت المعقدة 
نيابًة عنك، كمـــا يلخ�ض 

بياناتك.

Microsoft Excel



÷



÷

2- كيف اأُنظم بياناتي؟

الطريق اإىل التميز نادرًا ما يكون مزدحمًا. 



52
�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

2- كيف اأُنظم بياناتي؟

ح�سب ال�ستخدام

ال�ستك�ساف

هنــاك العديــد مــن التطبيقــات بجهــازك الذكــي،  
ــب منــك تنظيمهــا. وطل

 كيف �سيتم تنظيمها؟



تخيــل اأنــك مدير املكتبــة العامة، وت�ســتطيع 
ــف  ــي خمتل ــب فـ ــن الكت ــف الآلف م اأن ت�سن

املجــالت بطريقــة ي�ســهل الو�ســول اإليهــا.

ح�سب ال�سكلح�سب اللون

ح�سب النوع
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التعلم

هــل تعلــم اأن هنــاك اأنواعــًا خمتلفــة 
مــن البيانــات؟

اأذكــر بع�سًا من اأنــواع البيانات الن�سية 
والرقمية باملناق�سة مع معلمك.

البيانات الن�سية
Text

عنوان ال�سكن
......................
......................

الراتب
......................
......................

البيانات الرقمية
Number

اأنواع البيانات

يرمز له بحرف ....

B

العمود
Column

يرمز له بـ ..........

2

Row
ال�سف

مفاهيم عامة

)Row( ال�سف-

جمموعة من اخلاليا املتجاورة اأفقيًا وتتخذ الأرقام 

عنوانًا لها.

)Column( العمود-

وتتخــذ  عموديــًا  املتجــاورة  اخلاليــا  مــن  جمموعــة 

الأحــرف عنوانــًا لهــا.
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التعلم

يرمز لها بـ ..... ، .....

حمــدد  با�ســم  لــه  يرمــز 
تخ�سي�ســه يتــم 

B2

Cell

Range

اخللية

النطاق

مفاهيم عامة

 1048576

1

AXFD

)Workbook( امل�سنف -
جمموعة من اأوراق العمل.

)Worksheet( ورقة العمل-

جمموعة من ال�سفوف والأعمدة.

)Cell( اخللية -

تقاطع العمود مع ال�سف وعنوانها )ال�سف له اأرقام( 

و)العمود له حرف(.

)Range( النطاق -

جمموعة من اخلاليا املتجاورة اأو غري املتجاورة اأو 
كالهما.

- ا�ستك�سف طريقةتخ�سي�ض ا�سم للنطاق. ميكنك 
الرجوع ملعلمك.

ميكن اإعادة ت�سميتها

ورقة العمل
Worksheet

ورقة1

2- كيف اأُنظم بياناتي؟
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التعلم

الكويت

لإدخال بيانات باخلاليا

مل�سح حمتوى اخللية

لتعديل حمتوى اخللية

للتنقل بني اخلاليا

الكويت

Del

F2
الوطنالكويت

الوطن

الوطنالوطن

التعامل مع اخلاليا

ميكن التعامل مع الربنامج بخيارات اللم�ض املختلفة 
ح�سب نوع ال�سا�سة التي تدعم ذلك.
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ميكنك تن�سيق بياناتك با�ستخدام اأدوات خط من تبويب ال�سفحة الرئي�سية

Format Cells تن�سيق اخلاليا

دمج وتو�سيط اخلاليا

التعامل مع اخلالياالتعلم

من �سريط اأدوات الأوامر املخت�سر 
اختيار اأداة دمج وتو�سيط

Merge Cells

ميكنك حتديد اأي جمموعة من اخلاليا ثم تو�سيط البيانات فيها بالعديد من الطرق منها:

حتديد اخلاليا املطلوبة 
بال�سحب والإفالت.

1
2

2- كيف اأُنظم بياناتي؟
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تغيري اأبعاد اخلالياالتعلم

اإدراج ال�سور

تعرف على الأدوات التالية )ميكنك ال�ستعانة بالتعليمات اخلا�سة بالربنامج(، 
ثم اطبع اأحد نواجت ا�ستخدام كل اأداة واأل�سقها فـي املكان املخ�س�ض.

ال�ســـور  اإدراج  يمكنـــك 
المختلفــــة  والأ�ســــكال 
فــــي اأي مكان فــــي ورقة 
العمل، وذلك كما تعلمت 
البرامج  فــــي  مـــن قبـــل 
المختلفة. والتطبيقات 

ميكن تغيري اأبعاد اخلاليا عن طريق �سحب حدود الأعمدة اأو ال�سفوف.

تغيري ارتفاع ال�سفتغيري عر�ض العمود
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التعلم

الأن�سطة

ــل،  ــي الف�س ــك فـ ــع زمالئ ــه جمي ــو اإلي ــل تدع ــز حلف جه
ثــم نظــم بياناتــك با�ســتخدام اأي مــن الربامــج اخلا�ســة 

باجلــداول الإلكرتونيــة.
ا�ســتخدم مــا حتتاجه مــن هذه البيانات لإن�ســاء جدولك 

وتنظيم م�ستلزمات احلفل.

احتياجات احلفل املقرتحة
Orange Juice

�سطرية حلم

قبعة للحفالت

لعبة فقاعات

�سطرية دجاج

علبة �سودا

بالون

تفاح

بوق حفالت

نظارة ملونة

كيك �سغري

علبة ع�سري

لعبة مفاجاآت

20

28

30

26

24

36

10

32

18

22

20

24

من خالل اأحد برامج اجلداول الإلكرتونية

النوع
�سطرية حلم

�سطرية دجاج
تفاح

كيك �صغري

العدد
20
26
10
٢٢

التعامل مع ال�سور

ــورة مــن خــالل املقاب�ــض  ميكــن تغيــري اأبعــاد ال�س
املحيطة بها، وعن طريق ال�سحب والإفالت �سواء 
بالفاأرة اأو باللم�ض فـي الأجهزة التي تدعم ذلك.
ــض  ــتخدام مقب� ــورة با�س ــن دوران ال�س ــك ميك كذل

الدوران.

2- كيف اأُنظم بياناتي؟



59
وحدة املعاجلة الرقمية

ورقة عمل 1التطبيق

ورقة عمل 2

- ا�ستف�سر من زمالئك عن الطريقة التي ي�ستخدمونها للو�سول للمدر�سة كل يوم.
- �سمم جدوًل لت�سجيل العدد الكلي لكل طريقة.

- نظم بيانات اجلدول كما تراه منا�سبًا.
- اأدرج ال�سور املنا�سبة.

�سمم جدوًل يو�سح اأعداد زمالئك الذين يف�سلون ريا�سة
) ال�سباحة - كرة القدم - تن�ض الطاولة - الكرة الطائرة - كرة ال�سلة (

STOP

التاريخ:

التاريخ:
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نظم حملة جلمع التربعات مل�ساعدة املتعلمني فـي الدول املحتاجة لتجهيز حقائب مدر�سية متكاملة 
حتتوي على  الأدوات اخلا�سة بالدرا�سة ثم اأن�سئ جدوًل  باأحد برامج  اجلداول الإلكرتونية مو�سحًا 

بهاالأدوات املطلوبة وعددها مع اإدراج �سور تو�سيحية لها.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 

2- كيف اأُنظم بياناتي؟
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- ا�ستخدام اجلداول الإلكرتونية.

- اإدخال البيانات فـي اجلداول الإلكرتونية.

- اأن�سق اخلاليا فـي اجلداول الإلكرتونية.

اأ�ستطيع اأن:



÷



÷

3 - كيف اأُجري ح�ساباتي

ُهناك دائمًا مكان على القمة. 
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3- كيف اأُجري ح�ساباتي

ال�ستك�ساف

لقد تطورت الطرق التي ن�ستطيع اإجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة واملعقدة عرب الزمن

تطبيقات الأجهزة برامج احلا�سوبالآلة احلا�سبةالعداد احل�سابيالعد اليدوي
الذكية

ودقــة  ب�ســرعة  احل�ســابية  العمليــات  اإجــراء  ميكننــي 
الإلكرتونيــة. اجلــداول  وتطبيقــات  برامــج  با�ســتخدام 

الآلت  مــن  والعديــد  املعــادلت،  مــن  العديــد  لديــك 
احلا�ســبة. هــل ت�ســتطيع اإجــراء تلــك العمليــات احل�ســابية 

ب�ســرعة ودقــة؟



اأنــك عــامل ريا�سيــات واخرتعــت  تخيــل 
معــادلت جديــدة ومبهــرة خلدمــة العلــم.
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**
//

000000

-اكتب بعمود الإجمايل حا�سل جمع العددين  يدويًا.

- با�ســتخدام اأحــد برامــج وتطبيقــات اجلــداول الإلكرتونيــة 
�سمــم جدولك واأدخل البيانات.

ــي  -غــري بيانــات العمــود الأول، ولحــظ هــل مت اأي تغيــري فـ
حمتــوى عمــود الإجمــايل؟

رموز العمليات 
احل�سابية عند اإجراء 

العمليات احل�سابية 
يدويًا اأو با�ستخدام 

الألة احلا�سبة

رموز العمليات احل�سابية 
عند اإجراء العمليات 
احل�سابية با�ستخدام 

برامج وتطبيقات 
الأجهزة الرقمية

اجلمع

الطرح

ال�سرب

الق�سمة

برامج اجلداول الإلكرتونية تقوم باإجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة واملعقدة ب�سورة �سريعة.

ح�ســابية  عمليــة  بــاأي  للقيــام 
ميكنــك كتابــة ال�سيغــة كالتــايل:

اجتاه الكتابة

املعادلت احل�سابيةالتعلم

**
//

Number Number
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مثال:

التعلم

12
و�سع عالمة ي�ساوي »=«.ال�سغط على اخللية اخلا�سة بالناجت.

حتــوي  التــي  اخلليــة  علــى  ال�سغــط 
الأول. ال�سغط على رمز العملية احل�سابية العــدد 

)جمع،طرح،�سرب،ق�سمة،....(

حتــوي  التــي  اخلليــة  علــى  ال�سغــط 
الثــاين. العــدد 

ال�سغط على زر الدخال.

لحظ: اإذا تغري ت قيم اخلاليا �سوف تتغري النتائج فـي خاليا املعادلت احل�سابية اأي�سًا.

34

5

6

Enter

املعادلت احل�سابية

3- كيف اأُجري ح�ساباتي
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الدوال: جمموعة من املعادلت احل�سابية التي يوفرها الربنامج مثل ) املجموع - املعدل - املتو�سط - ...(.
حل�ساب املجموع الكلي ميكنك ا�ستخدام اأداة جمع تلقائي املتوفرة فـي الربنامج كالتايل:

ــة  ــة اخلا�س ــد اخللي حتدي
الكلــي  املجمــوع  بظهــور 

لالإجمــايل

حتديــد النطــاق بال�ســحب 
على اخلاليا املراد تطبيق 

الدالة عليها

Enter ا�سغط مفتاح
باخلليــة  النــاجت  يظهــر 

املحــددة

التــي  الدالــة  ظهــور  لحــظ 
اخلاليــا نطــاق  حتتــوي 

اختيار تبويب �سيغ
�سغط ال�سهم 

بجوار  اأداة           
)جمع تلقائي(

اختيار الدالة املطلوبة

الدوال

Enter

1 2 3

4

567

8
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ميكنك تكرار املعادلة احل�سابية على اخلاليا دون اإعادة كتابتها

امل�ســتخدم  ال�ســريط   Excel اإطــار  اأعلــى  ال�ســريط  ال�سيغة:هــو  �ســريط 
لإدخــال القيــم اأو ال�سيــغ اأو حتريرهــا.

عزيزي املتعلم هناك الكثري من الدوال اجلاهزة التي يوفرها الربنامج وميكن ا�ستخدامها .
هل ت�ستطيع اأن تفعل هذا مبفردك؟

ميكنك ا�ستخدام الدوال املختلفة فـي الربنامج من تبويب ) �سيغ(.

ال�سغط با�ستمرار على املقب�ض 
ال�سفلي الأي�سر للخلية.

ال�سحب على باقي اخلاليا املراد 
تعبئة املعادلة احل�سابية بها.

يكرر الربنامج املعادلة احل�سابية 
مع تغيري عناوين اخلاليا

التعبئة التلقائية

=B2*C2
=B3*C3
=B4*C4
=B5*C5
=B6*C6
=B7*C7

3- كيف اأُجري ح�ساباتي
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الأن�سطة

فـــي بداية العام الدرا�ســي توفر لديك مبلغ 25 دينارًا ، وذلك ل�ســراء القرطا�ســية الخا�سة بالف�سل الدرا�ســي الأول 
م�ســتخدمًا اأحد برامج الجداول الإلكترونية، حدد تلك الم�ســتلزمات واأ�ســعارها وهل تتنا�ســب مع ميزانيتك الخا�سة 

بذلك؟

اأداة حتويل الرقم اإىل عملة 
من تبويب الرئي�سية

ميكن اختيار العديد من التن�سيقات اجلاهزة 
للجدول من اأمر ) التن�سيق كجدول ( من تبويب 

) ال�سفحة الرئي�سية(.

يوجد العديد من التن�سيقات اجلاهزة التي ميكن ا�ستخدامها لتن�سيق اخلاليا واجلداول.

قلم ر�سا�ض

200 فل�ض

300 فل�ض

1.75 دينار

دفرت

األوان

قلم جاف

250 فل�ض

2 دينار

300 فل�ض

مقلمة

ملف

ممحاة

150 فل�ض

6 دينار

400 فل�ض

حقيبة

مق�ض

م�سطرة

300 فل�ض

250 فل�ض

200 فل�ض

�سمغ

براية

10

20

1

5

1

10

2

1

1

2

3

2

$

=SUM(D2:D13)
=B2*C2
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ورقة عمل 3التطبيق

ا�ســتدع جــدول ) دول الوطــن العربــي الأفريقية (، ثم �ســجل امل�ســاحة الكليــة، واإجمايل عدد 
ال�ســكان واملتو�ســط احل�ســابي لــكل منهــا، ون�ســق اجلــدول بالتن�ســيق املنا�ســب. ثــم ا�ســتعن بهــذا 

اجلــدول فـــي ت�سميــم عر�ض تقدميــي عــن )دول الوطن العربــي الأفريقية(.

التاريخ:

3- كيف اأُجري ح�ساباتي



71
وحدة املعاجلة الرقمية

�ساعد والدك فـــي و�سع ميزانية �سهرية واأ�سبوعية ل�سراء امل�ستلزمات اخلا�سة باملنزل من اجلمعية 
التعاونية، مع اإجراء العمليات احل�سابية الالزمة، ثم ن�سق اجلدول بالتن�سيق الذي تراه منا�سبًا.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- ا�ستخدم ال�سيغ و املعادلت الريا�سية.

-اأتعامل مع الدوال.

-اأُن�سق اجلداول.

اأ�ستطيع اأن:

÷

3- كيف اأُجري ح�ساباتي



÷

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟

العــامل باأ�ســره يتنحــى جانبــًا لُيف�ســح الطريــق لالإن�ســان 

الــذي يعــرف تامــًا اإىل اأين يتوجه. 
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 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟

املخططات البيانيةال�ستك�ساف

100%

0%

ــي  ــداول الت ــن اجل ــري م ــدر الكث ــدي ياب عن
حتتــوي بيانــات املوظفــني فـــي ال�ســركة... 
هل توجد طريقة ب�ســيطة لالإطالع  عليها 

طريــق ب�ســكل �سريع؟ عــن  ب�ســهولة  ذلــك  عمــل  ميكــن 
املخططــات البيانيــة التــي ميكــن ت�سميمها 
ب�ســهولة فـــي برامــج وتطبيقــات اجلــداول 

الإلكرتونيــة.

ــدول  ــات اجل ــاين بيان ــط البي ــل املخط ميث
املجــاور ب�ســورة ت�ســهل قراءتهــا.



وزارة  فـــي  اإح�ســاء  عــامل  اأنــك  تخيــل 
البــرتول وتريــد اإعــداد تقريــر عــن اإنتــاج  

النفــظ فـــي العــامل العربــي.

اأعداد املوظفني ح�سب اجلن�سية
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التعلم

1

4

2

اجلــدول  خاليــا  حتديــد 
املطلوبــة. البيانــات 

لحــظ حتليــل البيانــات ح�ســب املطلوب 
فـي املخطط ب�سكل �سريع ووا�سح.

تظهــر خم�ســة اأنــواع للمخططــات املختلفــة لعر�ــض بياناتــك، 
ميكــن تريــر املوؤ�ســر فــوق هــذه الأيقونــات لتتمكــن مــن معاينة 
�ســكل املخططــات املقرتحــة،  كذلــك ميكنك اختيــار خمططات 

اأخــرى مــن خــالل الأمر )املزيــد من( .

املحــددة(  )اخلاليــا  املجــال  اأ�ســفل  يظهــر 
ال�ســريع التحليــل  اأيقونــة 

(Quick Analysis Icon) 
 والتــي �ســتتيح لــك -بال�سغــط عليهــا- الو�ســول 
اإىل جمموعــة خمت�ســرة مــن اأدوات التعامل مع 

.(Charts) البيانــات منهــا: املخططات

3

التحليل ال�سريع للبيانات

ميكنك حتليل البيانات ب�سورة �سريعة با�ستخدام خا�سية ) التحليل ال�سريع (.

اأعداد املوظفني ح�سب اجلن�سية
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  (Insert tab) اإدراج  التبويــب  مــن  بياناتــك،  حتديــد  عنــد 
(Recommended Charts)  اخــرت املخططــات املو�سى بهــا

ميكنك تن�سيق املخططات عن طريق عالمة تبويب )ت�سميم(.

املخططات املو�سى بها

تن�سيق املخططات املو�سى بها

جتهيزات خميم الربيع

ء

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟
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الأن�سطة

معدل الحتياج
 1.3 �سعر حراري /كيلو جرام

من الوزن

جمهود قليل
موظف مكتب

77 كج * 24 �ساعة * 1.3
 =2402 �سعرة حرارية

مثالمثالمثال
77 كج * 24 �ساعة * 1.4

 =2587 �سعرة حرارية
77 كج * 24 �ساعة * 1.5

 =2772 �سعرة حرارية

معدل الحتياج
 1.4 �سعر حراري /كيلو جرام

من الوزن

جمهود متو�سط
معلم  حا�سوب

معدل الحتياج
 1.5 �سعر حراري /كيلو جرام

من الوزن

جمهود عايل
مهند�ض موقع

اإن الهتمام بالغذاء ال�سحي يجب اأن يكون من اأولوياتك، لنتعلم كيف نح�سب ال�سعرات احلرارية الالزمة للج�سم.

بال�ستعانة باملعلومات املو�سحة اأعاله ميكنك و�سع جدول ت�سع فيه وزن زمالئك وما يحتاجونه من 
ال�سعرات احلرارية املطلوبة للج�سم ثم اأن�سئ املخطط املنا�سب للجدول.

مثال

ICT
TeaCHER
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اخلرائط ثالثية الأبعادالتعلم

ميــزة   2016 اإك�ســل  اجلدوليــة  اللوحــة  برنامــج  يوفــر 
التمثيــل البيــاين التفاعلــي )اخلرائــط ثالثيــة البعــاد ( 
للبيانــات التــي تت�سمــن خ�سائ�ــض جغرافيــة )اأ�ســماء دول ، 

مــدن ، عناويــن ، رمــوز بريديــة ...اإلــخ(.
اجلــدول املقابــل ميثــل بيانــات جغرافيــة ملحافظــات دولــة 

الكويــت، وعــدد �ســكانها، وم�ســاحة كل منها.

 وميكــن تثيــل هــذه البيانــات با�ســتخدام اخلرائــط ثالثيــة الأبعــاد مــع مالحظــة اأنــه يجــب الت�ســال ب�ســبكة 
الإنرتنــت قبــل البــدء باخلطــوات التاليــة:

من تبويب اإدراج 

نحدد اأداة خريطة 
ثالثية الأبعاد 

فتح اخلرائط الثالثية الأبعاد 

تظهر النافذة التالية

ن�سغط الزر جولة جديدة حتديد اأي خلية فـي اجلدول

2

3
4

5

6 1

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟
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اخلرائط ثالثية الأبعاد

جــزء الطبقــات: ميكــن اإ�سافــة اأعمدة 
التمثيل اجلغرافـي  من قائمة البيانات  

ثــم  حقــل  املوقع:اإ�سافــة  حتديــد 
تثيلهــا اختيــار املحافظــة ثــم اختيــار املدينــة املطلــوب  الأعمــدة  اإ�سافــة 

بيانيــًا

مفتاح اخلريطة

اأدوات التحكم فـي 
املخططات ثالثية الأبعاد

اخرت نوع املخطط

اأدوات التنقل 
فـي خمططات 

ثالثية 
الأبعاد

تظهر �سا�سة اخلرائط ثالثية الأبعاد 7

8

التحكم فـي اخلريطة اجلغرافية باإ�ستخدام الأدوات املتاحة بال�سا�سة
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القت�سادالأدبالكيمياء

ورقة عمل 4التطبيق

اأن�ســئ م�ســروعًا عــن الأ�ســخا�ض العــرب احلا�سلــني علــى جائزة نوبــل فـــي التخ�س�سات 
املختلفــة عــرب ال�ســنوات املا�سية، ثــم �سمم خمططًا يو�سح اجلن�ســية والتخ�س�ض.

)ا�ستعن ب�سبكة الإنرتنت لإكمال البيانات(.

ا�ستكمل املخطط ال�سابق بالتخ�س�سات املختلفة جلائزة نوبل
مع الرجوع ملعلمك للتعرف على طريقة حتديد اخلاليا الغري متجاورة.

التاريخ:

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟
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ورقة عمل 5التطبيق
التاريخ:

.... �سنة.... �سنة.... �سنة.... �سنة

املخطط التايل ميثل �سنوات احلكم لبع�ض ُحكام دولة الكويت، ا�ستخرج البيانات الالزمة من املخطط  
لإن�ساء جدول يحتوى تلك البيانات، ثم مثل اجلدول بيانيًا با�ستخدام خمطط من نوع خمتلف.
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اجلــدول اأدنــاه ميثــل ا�ســتهالك الفــرد للطاقــة الكهربائيــة ) كيلــو وات / �ســاعة ( لبع�ــض الــدول وفــق 
اإح�ســاء 1980، 2000، 2013.

- مّثل بيانات اجلدول التايل تثياًل بيانيًا تفاعليًا م�ستخدمًا اأداة خريطة ثالثية الأبعاد.

ورقة عمل 6التطبيق

الدولة
ا�ستهالك الفرد

عام 2013عام 2000عام 1980

125782477954799اي�سلندا

182251442223326الرنويج

123001562015519كندا

94901499715471قطر

77601458815510فنلندا

57931399514911الكويت

التاريخ:

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟
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- الوجبات ال�سريعة تعترب من اأ�سواأ الأطعمة، لذا نن�سح بالبتعاد عنها.
- ابحث عن بيانات  تو�سح ال�سعرات احلرارية لبع�ض الوجبات ال�سريعة.

- �سمــم جــدوًل لبع�ــض هــذه الوجبات ثم مثل هذه البيانات فـــي �سورة اأحد املخططــات البيانية مو�سحًا 
الدهون وال�سعرات احلرارية لكل منها.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 



84
�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأُن�سئ خمططات بيانية.

-اأتعامل مع املخططات البيانية.

-اأتعامل مع اخلرائط ثالثية الأبعاد.

اأ�ستطيع اأن:

÷

 4 - كيف اأُن�سئ خمططًا بيانيًا؟



÷

5- كيف اأُميز بياناتي؟

 الثبات على الهدف هو �سر النجاح.
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5- كيف اأُميز بياناتي؟

ال�ستك�ساف

يوجد عدد كبري من املتعلمني فـي املدر�سة

 و طلــب منــك تييــز جميع املتعلمني احلا�سلــني على تقدير ممتاز 
فـي املدر�سة

اإن مل يكن العدد باملئات بل بالآلف على م�ستوى املنطقة التعليمية

 قــد يكــون ا�ســتخراج الكثــري مــن املعلومــات مــن الأرقــام املوجــودة علــى ورقــة عمــل اأمــرًا �سعبــًا. توفــر 
برامــج اجلــداول الإلكرتونيــة عــدة طــرق ت�ســاعدك علــى اأداء ذلــك منهــا التن�ســيق ال�ســرطي.
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ــتخدام مقيا�ــض األــوان  ميكنــك ا�س
الطــالب  معــدلت  بــني  للتمييــز 
تقديــرات  علــى  احلا�سلــني 

. خمتلفــة

التعلم

1

3

2

ــى زر  ابــداأ بتحديــد البيانــات. انقــر عل
حتليــل �ســريع الــذي يظهــر فـــي الزاوية 

ال�ســفلية الي�ســرى مــن التحديد.

ــى  ــم الأدن ــد الرق ــاورة لتحدي ــدوق حم ــيظهر �سن �س
وهو 89 ليحدد كل رقم اأكرب منه هو تقدير المتياز.

مالحظات: 
)quick analysis(.)لإزالة اأي تن�سيق �سرطي، انقر زر م�سح التن�سيق فـي معر�ض )التحليل ال�سريع -

-للح�سول على خيارات تن�سيق واألوان اإ�سافية، حدد البيانات، ثم انقر فوق ال�سفحة الرئي�سية -  تن�سيق �سرطي.
- ميكن ا�ستخدام التن�سيق ال�سرطي من خالل عالمة تبويب ال�سفحة الرئي�سية جمموعة اأمناط.

ا�سغط الزر حتليل �سريع.
ثم اخرت من تبويب تن�سيق الأمر )اأكرب من(

التن�سيق ال�سرطي
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الأن�سطة

اأدخل بيانات اجلدول التايل والذي ميثل ن�سبة اإجناز امل�ساريع لإحدى ال�سركات، ثم ا�ستخدم التن�سيق 
ال�سرطي من نوع اأ�سرطة اأو اأي من الأنواع التي تراها منا�سبة.

امل�سروع-1

%25

0

50

100

%75
%82

%90

%56

%77
%81

%71

%48
%59

امل�سروع-10امل�سروع-9امل�سروع-8امل�سروع-7امل�سروع-6امل�سروع-5امل�سروع-4امل�سروع-3امل�سروع-2

ء

5- كيف اأُميز بياناتي؟
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التطبيق

500وات750وات

500وات1000وات

150وات1000وات

200وات24وات

100وات1000وات

100وات2000وات

ورقة عمل 7

اأثــارت زيــادة ا�ســتهالك الكهربــاء انتقــادات وا�ســعة لــدى الــراأي العام خــالل العطلــة ال�سيفية، 
خا�ســة بعــد ت�سريحــات متكــررة مــن قبــل قيــادات وزارة الكهربــاء واملــاء، اأكــدت خاللهــا اأهمية 

التوعيــة برت�ســيد ا�ســتهالك الكهربــاء جلميع الفئــات بالدولة.

ا�ســتدع اجلــدول التــايل الــذي يو�ســح ا�ســتهالك 
الكهرباء لالأجهزة التي ت�ستخدم فـي املنازل، ثم 
ن�ســق �ســرطيًا تلك البيانــات لتو�ســح اأي الأجهزة 
اأكــر ا�ســتهالكًا للكهربــاء،  وان�ســر ذلــك ليتــم 

توعيــة زمالئك باملدر�ســة.

التاريخ:
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ورقة عمل 8التطبيق

الحتبا�ض احلراري:
يعــاين العــامل مــن ازديــاد درجــات احلرارة مع زيــادة كمية ثاين اأك�ســيد الكربون وامليثان، ممــا يوؤثر على 

العامل �سلبًا.

- �سمــم جــدوًل حمــددًا ملتو�ســط درجــات احلــرارة العظمــى وال�سغــرى لهــذا الأ�ســبوع  فـــي دولــة الكويــت          
) م�ســتعينًا ب�ســبكة الإنرتنــت ( .

- ن�سق �سرطيًا البيانات لتو�سح م�ستوى درجات احلرارة خالل الأيام املختلفة.
- اأن�سئ خمططًا منا�سبًا لبيانات اجلدول.

- �سمم عر�سًا تقدمييًا عن الحتبا�ض احلراري واعر�سه على معلمك وزمالئك.

درجة احلرارة ال�سغرى درجة احلرارة العظمى اليوم
الأحد
الثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�ض
اجلمعة
ال�سبت

التاريخ:

5- كيف اأُميز بياناتي؟
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فـي الأن�سطة ال�سابقة ميكن اأي�سا اأن نطبق اأكر من تن�سيق على نف�ض نطاق اخلاليا، �سنختار 
جمموعة الرموز بالإ�سافة اإىل اأ�سرطة البيانات اأو اأي تن�سيق تف�سله.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأتعرف اأهمية التن�سيق ال�سرطي.

- اأ�ستخدم التن�سيق ال�سرطي.

اأ�ستطيع اأن:

÷

5- كيف اأُميز بياناتي؟



÷

6-كيف اأُ�سنف بياناتي؟

اأحدهــم يجل�ــض فـــي الظل اليــوم، لأن �ســخ�ساً اآخراً قام 

بزرع �سجرة فـي ذاك املكان منذ زمن بعيد.
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6- كيف اأُ�سنف بياناتي؟

ال�ستك�ساف

تعترب م�ســكلة تدوير املخلفات              من اأ�سعب امل�ســكالت التي تواجه الدول، وميكننا كاأفراد اأن 
ن�ساعد فـي حلها بفرز املخلفات وت�سنيفها ح�سب املادة التي �سنعت منها.

�ســاعد بــدر و�ســارة فـــي ت�سنيــف املخلفــات املنزليــة ح�ســب املــادة امل�سنوعــة منهــا لال�ســتفادة منهــا 
واحلفــاظ علــى البيئة.



تخيــل اأنــك مدير فـــي هيئة البيئــة وتريد 
ــات  ــر املخلف ــل لتدوي ــام متكام ــم نظ ت�سمي
لالإ�ســتفادة منهــا كاأحــد م�ســادر الطاقــة 

ــة. النظيف

خملفات 
زجاجية

خملفات 
معدنية

خملفات 
بال�ستيكية

خملفات 
اإلكرتونية

خملفات 
ورقية

خملفات 
الطعام
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التعلم

ميكنك فرز وت�سنيف بيانات اجلداول الإلكرتونية بالطريقة املنا�سبة وذلك وفقًا لنطاق حمدد، اأو 
جلميع بيانات اجلدول.

اأوًل: الفرز

لعمــل فــرز ملحتويــات اأي عمــود، ا�سغــط 
علــى اأحــد اخلاليــا داخــل العمــود بالــزر 
 Sort الأمين للفاأرة، ثم اخرت الأمر فرز

لعر�ــض اخليــارات املتاحــة:

الفرز والت�سفية

الفــرز Sort والت�سفيــة Filter مــن اأدوات حتليــل البيانــات الرائعــة التــي توفرهــا برامــج اجلــداول 
ا فـــي جــداول البيانــات الكبرية على  الإلكرتونيــة وهــي مــن اأكــر املهــام امل�ســتخدمة، وتكون مفيدة جدًّ

وجه اخل�سو�ض.

ال�ســركات  اأحــد  موظفــي  يو�ســح  ال�ســكل 
والذين مت فرزهم وت�سنيفهم ح�ســب العديد 
مــن البيانــات، وميكــن اأن يتــم تكــرار نف�ــض 
املوظــف يف اأكــر مــن اختيــار فــرز وت�سفيــة.

الفرز ح�سب اجلن�سية

الفرز ح�سب النوع

الفرز ح�سب العمر

الفرز ح�سب الوظيفة

الفرز ح�سب اخلربة

الفرز ح�سب الراتب
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تختلــف خيــارات الفــرز ح�ســب نــوع البيانــات �ســواًء كانــت ن�سيــة اأو رقميــة، ففــي املثــال التــايل مت فــرز 
البيانــات وفقــًا لعمــود العمــر )بيانــات رقميــة (  مــن الأ�سغــراإىل الأكــرب.

بعد الفرزقبل الفرز

حتديد اأي خلية داخل اجلدول

حتديــد البيانــات التــي نريــد عمــل 
ت�سفيــة عليهــا.

مــن تبويــب ال�سفحــة الرئي�ســية 
اختيــار الأمر فــرز اأوت�سفية، ثم 

اختيــار الأمر ت�سفية.

ثانيًا:الت�سفية: هي اإظهار جمموعة جزئية من بيانات اجلدول، وتتم وفق اخلطوات التالية:

14

5

2

3

ن�سغــط علــى ال�ســهم للعمــود املطلوب 
ت�سفيته بناء على بياناته

6- كيف اأُ�سنف بياناتي؟
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الت�سفية لبيانات اجلدول وفق عمود ) احلالة ( لإظهار جمموعة حالة)جناح( فقط. 
. Select All 1- اإلغاء حتديد الكل

2- حتديد احلالة )جناح(.
3- ال�سغط على موافق.

لحظ ظهور نطاق اخلاليا املرتبط بحالة ) جناح (، وظهور اأيقونة)                 ( فـي عنوان عمود 
)احلالة( اإ�سارة لت�سفيتها.

مالحظــة: عنــد تطبيــق اأمــر ت�سفيــة �ســتظهر اأ�ســهم فـــي عناويــن الأعمــدة ميكنــك ا�ســتخدامها لعمــل 
ت�سفيــة، انقــر علــى ال�ســهم فـــي عناويــن اأحــد الأعمــدة التــي تريــد عمــل ت�سفيــة لهــا، ثــم قــم بتاأ�ســري 

اخليــارات التــي تريــد عر�سهــا.



98
�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

EARTH

VENUS

MERCURY

Solar System

JUPITER

SATURN

URANUS

PLUTO

MARS

NEPTUNE

EARTH

VENUS

MERCURY

Solar System

JUPITER

SATURN

URANUS

PLUTO

MARS

NEPTUNE

الأن�سطة

املريخ

نبتون

عطارد

الأر�ض

زحل

الزهرة

بلوتو

اأورانو�ض

امل�سرتى

اجلدول التايل يبني جمموعة من الكواكب وما يدور حولها من اأقمار ومدة دوران كل كوكب حول نف�سه.
اأدخل بيانات اجلدول، ثم نفذ عمليات الت�سفية والفرز مبا يتنا�سب مع هذه البيانات.

اأمامك اأ�سماء كواكب املجموعة ال�سم�سية باللغتني العربية والإجنليزية
ا�ستكمل اأرقام الكواكب كما هو ُمو�سح باجلدول.

1

Solar System

2

3

4

5

3

9

6

7

8

9

6- كيف اأُ�سنف بياناتي؟
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يعتــرب املــاء من اأ�سا�ســيات احليــاة التي نحن باأم�ــض احلاجة 
اإليها، هناك دول تعاين من قلة املاء التي يقل فيها ت�ساقط 
الأمطار لذلك يلزم علينا جميعًا املحافظة على هذه الروة 
التي من دونها ملا ا�ســتطاع الإن�ســان ال�ســتمرار فـــي احلياة.

اجلــدول ال�ســابق ميثــل ا�ســتهالك امليــاه العذبــة ح�ســب ن�سيــب الفــرد باليــوم لكثــري مــن الــدول، اأكمل 
تعبئة اجلدول م�ســتخدمًا �ســبكة الإنرتنت ثم قم باإجراء عمليات الت�سفية والفرز مبا يتنا�ســب مع 

البيانات. هذه 

ورقة عمل 9التطبيق

التاريخ:



100
�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

اأن�ســئ جــدوًل معتمــدًا علــى البحــث فـــي �ســبكة الإنرتنــت للح�ســول علــى معلومات حــول مباريــات الدوري 
الكويتي فـي اأحد الريا�سات للعام احلايل، والنتائج الأ�سبوعية، وترتيب الفرق، وتوزيع الأهداف حتى 

تتمكــن اأنــت واأ�سدقــاوؤك من ت�سفية وفرز البيانات ومتابعتها خــالل دورات هذه الريا�سة.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 

6- كيف اأُ�سنف بياناتي؟
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأفرز البيانات عند احلاجة.

-اأقوم بت�سفية البيانات.

اأ�ستطيع اأن:



÷



÷

7- كيف اأحمي بياناتي؟

امل�ســافة بــني اأن تكــون �ســخ�سًا عاديــًا وبــني اأن تكــون 

عبقريــًا هــي مــدى النجــاح الــذي حتققــه.
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7 - كيف اأحمي بياناتي؟

ال�ستك�ساف

هناك الكثري من البيانات التي حتتاج اإىل حمايتها وتاأمينها ملنع املتطفلني من اخرتاقها، واحل�سول 
عليها ب�سكل غري �سرعي. ناق�ض ذلك مع معلمك.

ماهي طرق اخرتاق البيانات؟ماهي طرق تاأمني البيانات؟



تخيــل اأنــك مديــر بنــك وتريــد ا�ســتخدام 
البيانــات  حلمايــة  الأنظمــة  اأحــدث 
واحلا�ســابات ، مــاذا تفعــل لتحقيــق ذلــك؟
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التعلم

1

2

5

4

3

ميكن حماية ورقة العمل فـي برامج اجلداول الإلكرتونية، وذلك با�ستخدام كلمة مرور )حماية(.

مالحظة: ن�سيان كلمة املرور �سيمنعك من اإلغاءحماية ورقة العمل املحمية مرة اأخرى.

حلماية ورقة العمل اتبع اخلطوات التالية:

حدد العنا�سر التي 
ميكن للم�ستخدمني 

تغيريها

اكتب كلمة مرور

من  عالمة التبويب 
مراجعة

اخرت الأمر 
حماية ورقة

ال�سغط على موافق

حماية ورقة العمل

كلمة املرور �سحيحة

اأ�ستطيع 
التعديل

ل اأ�ستطيع 
التعديل

كلمة املرور خاطئة

اإدخال كلمة املرور

Start
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طباعة ورقة عمل اأو م�سنفالتعلم

1

2

34

ميكن طباعة م�سنف اأو اأوراق 
عمل اأو جزء من البيانات.

- اختيار الأمر طباعةمن قائمة ملف.

من اأمر اإعدادات ميكنك اختيار الأمر املنا�سب

تعرف على خيارات الطباعة

ميكنك اختيار العديد من اخليارات 
ا�سغط زر )طباعة(اخلا�سة بتحديد منطقة الطباعة.

طباعة
اأوراق 
ن�سطة

طباعة
امل�سنف 
باأكملة

طباعة
التحديد

.Ctrl+P اأو ال�سغط على- 

�سمن اإعدادات الطباعة، ميكنك حتديد العديد من اخليارات
)اختيار الطابعة-عدد الأوراق-حجم الورق- ترتيب الورق-

اجتاه الطباعة-...( 

7 - كيف اأحمي بياناتي؟
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الأن�سطة

- افتح اأحد اأوراق عملك ال�سابقة للقيام بتطبيق مهارة حماية ورقة العمل.
- ا�ستخدم اأحد برامج اخلرائط الذهنية لت�سميم خطوات حماية ورقة العمل.

- اطبع اخلريطة الذهنية.
- ال�سق اخلريطة الذهنية فـي املكان املخ�س�ض.

�أل�صق هنا
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ورقة عمل 10التطبيق

- افتح اأحد اأوراق عملك ال�سابقة للقيام بطباعتها. 
- األ�سق ورقة العمل بعد طباعتها فـي املكان املخ�س�ض.

التاريخ:

�أل�صق هنا

7 - كيف اأحمي بياناتي؟
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اأن�سئ ملف يحتوي على البيانات الأ�سا�سية املهمة لأفراد عائلتك،
ثم احم امللف بعد طباعته و�سلمه اإىل والدك.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

رقم اجلواز الرقم املدين تاريخ امليالد العنوان الأ�سم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأحمي ورقة العمل. 

- اأطبع ورقة العمل. 

اأ�ستطيع اأن:

7 - كيف اأحمي بياناتي؟



املنتجات الرقمية

اإن�ساء املدونات

املدونات واأنواعها

الوحدة الثالثة

1

2





1- املدونات واأنواعها

كلمــا تقدمــت فـــي العمــر �ستكت�ســف اأن لــك يديــن، يــدًا 

لت�ســاعد بهــا نف�ســك والأخــرى مل�ســاعدة الآخريــن.
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1- املدونات واأنواعها

املدوناتال�ستك�ساف

هل ميكنك املقارنة بني ت�سجيل اليوميات قدميًا وحديثًا )التدوين الإلكرتوين(؟

كيف ت�سجل اليوميات فـي الوقت احلا�سر؟
..................................................
.................................................
.................................................
..................................................
..................................................

كيف كانت ت�سجل اليوميات قدميًا؟
..................................................
.................................................
.................................................
..................................................
..................................................

طريقــة  هنــاك  هــل  �ســارة... 
ت�ســاعدين  و�ســريعة  �ســهلة 
وجتاربــي  خرباتــي  مل�ســاركة 
واآرائــي املختلفــة مــع زمالئــي؟

ميكنــك يابــدر اأن تفعــل ذلــك 
ب�ســهولة عــن طريــق التدوين 
الإلكرتوين مبواقــع املدونات 

املختلفة.
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اإنرتنــت،  مواقــع  م�سمــم  نف�ســك  تخيــل 
وتخطــط لتطويرمدونة وموقــع اإلكرتوين 
متطــور لإدارة وزارات وموؤ�س�ســات الدولــة.

التعلم

املدونــة: موقــع �ســخ�سي يقــوم �ساحبــه بكتابــة وت�ســجيل جتاربــه وخرباتــه واأفــكاره علــى �ســكل 
)ن�سو�ــض، ر�ســوم ، �ســور ...( ويقــوم ال�ســخ�ض املــدون باإ�سافتهــا اإىل حمتــوى مدونته لن�ســرها على 

�ســبكة الإنرتنت.

BLOG املدونة

تعر�ض املدونة

حتتوي املدونة

التجارب

ن�سو�ض

.........

.........

.........

.........

.........

.........

اخلربات

ر�سوم

الأفكار

فيديو
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الأن�سطة

كذلك يوجد ملواقع الإنرتنت امتدادات منها ما يخ�ض نوع املوقع ومنها ما يخ�ض املكان اجلغرافـي.
ناق�ض مع معلمك واكتب اأ�سهر المتدادات ومعناها.

عنوان الإنرتنت التايل ميثل موقع وزارة الرتبية بدولة الكويت على �سبكة الإنرتنت.
ناق�ض مع معلمك الأجزاء املختلفة لعنوان املوقع.

http://www.moe.edu.kw

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

امتدادات ح�سب املكان اجلغرافـي

.us .kw

.me

.sa

.tv .com

.eg .ba

.info

.uk

.edu .net

.ps

.org

.ae

.gov

امتدادات ح�سب نوع املوقع

موؤ�س�سة تربويةجتاري

ال�سعودية م�سر

URL عنوان الإنرتنت
Uniform Resource Locator

Top Level Domain نطاق امل�ستوى الأعلى

http www moe edu:// kw

1- املدونات واأنواعها
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?

?

?

الأن�سطة

هنــاك اأنــواع خمتلفــة مــن املدونــات، والختالف لي�ــض فقط فـــي نوع املحتــوى، ولكن اأي�سًا فـــي الطريقة التــي يتم فيها 
تقدمي وكتابة املحتوى )م�ســتخدمًا �ســبكة الإنرتنت ا�ســتكمل مع زميلك اأنواع املدونات( .

هــي يوميــات م�ســتمرة اأو تعليقات من قبل اأفــراد. وهذا النوع من 
املدونات هو الأكر �سيوعًا. 

املدونات 
ال�سخ�سية

مدونات 
الأخبار

مدونات 
املوؤ�س�سات

مدونات 
ال�سور

مدونات 
الفيديو

اأنواع املدونات
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املدونات الأن�سطة

من اأ�سهر واأبرز مواقع التدوين الإلكرتوين، وتنحك م�ساحة تخزين جمانية،ت�ستطيع 
من خاللها اإن�ساء مدونة خا�سة بك.

WordPress

م�ســتخدمَا �ســبكة الإنرتنــت ا�ســتكمل مــع زميلــك اأ�ســهر املواقــع 
التــي تقــدم خدمــة املدونــات )التدويــن(.

عنوان املوقعا�سم املوقع

1- املدونات واأنواعها
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عزيزي املتعلم

ناق�ض مع زميلك، الفرق بني املدونة وموقع الويب.

موقع الويب:املدونة:

من خالل البحث على الإنرتنت ا�ستكمل مميزات املدونات:

- منها املجاين دون اأي تكاليف.
................................................................... -
................................................................... -
................................................................... -

- يظل اأهم �سرط لإن�ساء مدونة هو اأن تتلك بريدًا اإلكرتونيًا.

ورقة عمل 1التطبيق

www.hasobkw.info hasobkw.wordpress.com

التاريخ:
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WordPress مميزات

�سمم عر�سًا تقدمييًا عن اأهم مميزات املدونات WordPress واعر�سه على زمالئك.

امل�ســاركة عــرب مواقــع 
التوا�سل الإجتماعي

امتالك املحتوى 
اخلا�ض بك

تقدمي امل�ساعدة 
وقتما ترغب فـي ذلك

حت�سني حمرك 
البحث

خطط منا�سبة لأي 
ميزانية

اإن�ساء مدونة وموقع 
الويب

ماألوف للهواتف 
املحمولة

دعم فني �سريع 
ومنا�سب

نطاقات خم�س�سة

اإح�سائيات تف�سيلية رفع الو�سائط اأو 
ت�سمينها مئات القوالب

تطبيقات الهاتف 
املحمول و�سطح املكتب

ورقة عمل 2التطبيق
التاريخ:

الكتابة واإبداء الراأي

1- املدونات واأنواعها
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�سمم عر�سًا تقدمييًا يو�سح اأ�سماء املواقع التي تقدم خدمة التدوين مع تو�سيح مزايا كل موقع.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأُعرف املدونات واأهم مميزاتها.

- اأُميز بني اأنواع املدونات املختلفة.

- اأُ�سنف امتدادات املواقع املختلفة.

اأ�ستطيع اأن:

1- املدونات واأنواعها



2- اإن�ساء املدونات

النجاح لي�ض نتيجة لعدم ارتكاب اأي اأخطاء، 

ولكنه نتيجة لعدم تكرار نف�ض اخلطاأ مرتني.
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اإن�ساء مدونةال�ستك�ساف

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

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

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

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

اأقرتح جمموعة من املو�سوعات التي تريد طرحها فـي املدونة.



تخيــل نف�ســك مــدون علــى �ســبكة الإنرتنــت 
مــع  التعامــل  اأخالقيــات  تعزيــز  وتريــد 

الإنرتنــت، مــاذا تفعــل لتحقيــق ذلــك؟

�ســارة... اأريــد اأن اأر�ســل مو�ســوع 
عــن اأخطــار التدخــني واملخــدرات 
ــتقبل  ــل ، واأ�س ــي الف�س لزمالئــي فـ

تعليقاتهــم حــول هــذا املو�ســوع.

ميكنك يابدر اأن تفعل 
ذلك عن طريق مدونتك 

ال�سخ�سية.

2- اإن�ساء املدونات
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ال�ستك�ساف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما اأهم قواعد كتابة املقالت باللغة الإجنليزية؟)ا�ستعن مبعلم اللغة الإجنليزية(.

ما اأهم قواعد كتابة املقالت باللغة العربية؟)ا�ستعن مبعلم اللغة العربية(.
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زيارة املوقع من خالل الرابط 
 https://ar.wordpress.com

ثم ال�سغط على

wordpress سوف نتعلم كيف يتم اإن�ساء مدونة با�ستخدام�

اختيار مو�سوع املدونة.

اختيار تخطيط ال�سفحة الرئي�سية للمدونة.

خطوات اإن�ساء املدونةالتعلم

1

2

3

2- اإن�ساء املدونات
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املدونة BLOGالتعلم

اختيار قالب املدونة.

اختيار بيانات اإن�ساء احل�ساب
)الربيد الإلكرتوين-ا�سم امل�ستخدم-كلمة املرور(

حتديد نطاق املدونة.

اختيار خطة ا�ستخدام املدونة.

4
7

8

9

5

6
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الأن�سطة

اإن املدونــات هــي �ســاحة لن�ســر العديــد مــن الآراء واملعتقدات واخلــربات وعند التعامل معها يجــب التحلي بالعديد من 
الأخالقيات .

حدد الختيار ال�سحيح من الأخالقيات التالية:

مــن  جمموعــة  �ســجل  املتعلــم:  عزيــزي 
الأخالقيــات التــي يجــب عليــك التحلــي بهــا 

عنــد التعامــل مــع �ســبكة الإنرتنــت.

وجتنــب  الأخريــن،  واآراء  اأفــكار  -احــرتام 
الإ�ســاءة اإليهــم عــرب �ســبكة الإنرتنــت. 

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

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

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

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

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

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

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

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

اأخالقيات التعامل مع املدونات

اللتزام بعدم الإ�ساءة لأي فرد اأو جهة 

اللتزام بالقوانني التي تخ�ض امللكية 
الفكرية

احــرتم وجهــة نظــري فقــط واأعار�ــض من 
يخالفني

امل�ســاركة مبعلومــات قيمــة يتــم ال�ســتفادة 
منها

�سح

�سح

�سح

�سح

خطاأ

خطاأ

خطاأ

خطاأ

2- اإن�ساء املدونات
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الأن�سطة

ت�ستطيع الآن اإ�سافة مقالة ملدونتك

�سجل دخول على 
ح�ساب مدونتك.

ا�سغط زر )موقعي(.
ا�سغط زر )اأ�سف( مقالت املدونة.

1

2

اإ�سافة مقالة

كيفية تغيري القالب اخلا�ض مبدونتك.
)لحظ منها املجاين ومنها املدفوع(

وظيفة اأداة )تعيني التاريخ والوقت(  
املوجود بزر ن�سر.

الفرق بني معاينة ون�سر.

ناق�ض مع معلمك

3

�سجل عنوان املقالة

�سجل حمتوى املقالة ا�سغط زر ن�سر

4

6

5

ناق�ض
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ورقة عمل 3التطبيق

اأن�سئ مدونة خا�سة بك باإ�سراف معلمك.

1
2
3
4
5
6
7
8

اكتب مقاًل / مو�سوعًا اأنت مهتم به.

ن�سق املقال / املو�سوع الذي قمت بكتابته.

ان�سر املقال / املو�سوع.

اأن�سئ قائمة ملدونتك )راجع معلمك(.

اكتب مقاًل فرعيًا يندرج حتت القائمة وان�سر ذلك.

�سارك مدونتك مع زمالئك ومعلمك.

فكر فـي مو�سوع مدونة واعر�سها على معلمك وزمالئك.

التاريخ:

2- اإن�ساء املدونات
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�سجل فـي مدونتك اخلا�سة اأهم ما تعرفه عن وطنك الكويت، مع تغيري نوع قالب الت�سميم.

فـي وقت فراغك

نواجت التعلم

م�سادر التعلم

الأجهــزة  تطبيقــات  اأحــد  ا�ســتخدم 
رمــز  حمتــوى  علــى  لالإطــالع  الذكيــة 

.QR ال�ســريعة  ال�ســتجابة 
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�أَ�شتك�شف-�أتعلم-�أُطبق-�أَبتكر

متو�سط ل اأعرفممتاز
عرّب عن راأيك

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

- اأُن�سئ مدونة خا�سة بي.

-اأُ�سيف مقال اإىل مدونتي.

- اأُغري القالب اخلا�ض مبدونتي. 

اأ�ستطيع اأن:

2- اإن�ساء املدونات



امل�سروع

عنا�سر امل�سروع 1





1- عنا�سر امل�سروع

 لت�ســل اإىل النجــاح فـــي عمل ما فاأنــت حتتاج اإىل ثالث: 

املوهبة والدرا�سة والتمرين.
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

الهدف من امل�سروع

مو�سوع امل�سروع

اإن الهدف الأ�سا�ســي من اإنتاج امل�ســروع هو ال�ســتفادة من املهارات التي مت درا�ســتها وتطبيقها      
من خالل اأوراق العمل بالإ�سافة اإىل تنمية  مهارات العمل اجلماعي التعاوين، والقدرة على جتميع 

الو�ســائط الالزمة لإنتاج امل�ســروع وفق اأ�س�ــض حتليل النظم والقدرة على تنمية البتكار.

ميكــن اختيــار مو�ســوع امل�ســروع مبــا يحقــق الفائــدة مــن املهــارات التــي تــت درا�ســتها لإنتــاج   
التاليــة: املو�سوعــات  اإحــدى  تخــدم  م�ســاريع 

�سرح اأحد املفاهيم العلمية التي تدر�سها فـي املواد الأخرى مثل )اللغة العربية، الريا�سيات ...(.
تنمية جمموعة من القيم مثل )بر الوالدين - حب الوطن - ال�سدق -  ...(.

مو�سوع مبتكر يتم التفاق مع معلمك لإنتاجه، ون�سره على �سبكة الإنرتنت لالإ�ستفادة منه.
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امل�شاريع

01
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06

04

اجتماع فريق العمل 
مع املعلم

حتديد الهدف من 
اإن�ساء امل�سروع من خالل 

مناق�سة املعلم

حتديد �سكل خمرجات 
امل�سروع

حتديد مو�سوع امل�سروع

عر�ض امل�سروع

مراحل اإعداد امل�سروع

ُتعــد هــذه املرحلــة مــن اأهــم مراحــل اإعــداد امل�ســروع، حيــث اإن الدقــَة فـــي احل�سوِل علــى املعلومــاِت حول 
امل�ســروِع �ست�ســاعدنا فـــي التخطيط اجليد لإنتاجه، وميكن اأن نذكر مراحل اإعداد امل�ســروع فـــي ما يلي:

حتديد الهدف من امل�سروع 
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

عنوان امل�سروع

اأع�ساء الفريق

مهمتي فـي الفريق
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امل�شاريع

خمطط خريطة 
ذهنية للم�سروع
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

خمطط خريطة 
ذهنية للم�سروع



141
امل�شاريع

نواجت امل�سروع
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

م�ساريع مقرتحة

50% 50%

80% 20%

OFFICE INFOGRAPHIC
ELEMENTS

40%

80%

تر�سيد الكهرباء واملاء

انتاج النفط فـي دول 
اخلليــــــج العـــــــربي

معامل الدول

احلـــوادث املـرورية ب�سبب 
ا�ستخدام الهواتف النقالة

الأجهزة الرقمية

الفتوحات الإ�سالمية
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امل�شاريع

ت�سميم امل�سروع
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

ت�سميم امل�سروع
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امل�شاريع

ت�سميم امل�سروعت�سميم امل�سروع
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عنا�شر امل�شروع

اأَ�شتك�شف-اأتعلم-اأُطبق-اأَبتكر

ت�سميم امل�سروع
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امل�شاريع

تقومي امل�سروع



اأودع مبكتبة الوزارة حتت رقم ) 20 ( بتاريخ 2017/5/11 م




