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الصف األول المتوسط
ي
الفصل الدرايسي الثا�ن

الصف األول المتوسط
ي 

الفصل الدرايسي الثا�ن

قناة المهارات الرقمية المتوسطة

المملكة العربية السعودية

مبتكرة  مقاربة تعتمد المعلومات وتقنية الحوسبة كتب من سلسلة هي الرقمية المهارات
المعلومات  تقنية في مهاراتهم ويطورون الحوسبة مفاهيم الطلبة يتعلم المشاريع. على قائمة

الحقيقي. العالم من ممتعة وسيناريوهات مميزة عبرأنشطة واالتصاالت

أ- یحیى الحكمي
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الوحدة األولى: 
االتصال باإلنترنت

األدوات 
Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج >

 )Mail( تطبيق البريد >
)Google Gmail( جوجل جي ميل >
 )Microsoft Outlook( أوت لوك >

 )Apple Mail( بريد أبل >
 )Google Android Mail( بريد جوجل أندرويد >

 بك، ستتعرف بشيء من التفصيل على أحد أهم 
ً

أهل
االختراعات في وقتنا الحديث وهي شبكة اإلنترنت. 
ومدى  باإلنترنت،  المقصود  على  ستتعرف  حيث 
أهميته في حياتنا وطريقة استخدام اإلنترنت لجمع 
ستتعرف  األصدقاء، كما  مع  والتواصل  المعلومات 
على البريد اإللكتروني وكيفية استخدامه كأحد أدوات 

التواصل.

أهداف التعلم
ستتعلم في هذه الوحدة:

<  مفهوم اإلنترنت.
وزيادة  المعلومات  لجمع  اإلنترنت  <  استخدام 

المعرفة.
<  كيفية استخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع 

اآلخرين. 
< تنظيم وترتيب الرسائل في البريد اإللكتروني.

<  قواعد السالمة عند استخدام اإلنترنت والبريد 
اإللكتروني.
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حل التدريبات

17

تدريب 1
  باستخدام أحد محركات البحث عبر اإلنترنت، ابحث عن معنى االختصارات الواردة باألسفل 

ودون إجابتك.

لنطبق مًعا

تلميح:  

حّث الطلبة على البحث عن اإلجابات الصحيحة من خالل البحث في المواقع 
اإللكترونيــة الموثوقــة علــى اإلنترنــت. الحــظ أنــه فــي إصــدار العــام المقبــل مــن 
كتــاب الطالــب، ســتتم إضافــة معلومــات حــول االمتــداد org فــي هــذا التدريــب.  

( وهو بروتوكول اتصال. ي )بروتوكول نقل النص التشع�ب  HTTP 

ي تتكون من خوادم تحتوي عىل معلومات  يمكن البحث عنها وقراءتها من خالل المتصفحات. يش�ي إىل شبكة الويب العالمية ال�ت  WWW

نــت وبالتــاىلي الوصــول إىل  ي توفــر خدمــة الوصــول لإلن�ت نــت الــ�ت كــة االتصــاالت أو خدمــات اإلن�ت نــت( وهــو �ش ISP  )مــزود خدمــة اإلن�ت
نــت. اإلن�ت عــىل  عناوينهــا  خــالل  مــن  المواقــع 

نت، ويشار إليه أيًضا باسم عنوان الويب. ف فريد يرمز لعنوان الموقع عىل اإلن�ت )عنوان محدد موقع المعلومات( وهو معرِّ  URL
نت أو الشبكة المحلية. نت( وهو رقم فريد يحدد كل جهاز يتصل بشبكة اإلن�ت )عنوان بروتوكول اإلن�ت  IP

امتداد )com.( هو امتداد لعنوان الويب للمواقع ذات األغراض العامة.  com
امتداد )edu.( هو امتداد لعنوان الويب للمواقع الخاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعات.  edu

امتداد )org.( هو امتداد لعنوان الويب لمواقع المؤسسات غ�ي التجارية وكذلك لبعض المواقع الحكومية.  org
ي اآلمن( وهو بروتوكول اتصال. )بروتوكول نقل النص التشع�ب  HTTPS
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نت اإلن�ت

جهاز توجيه

خط الهاتف

اتصال السليكي
اتصال سليكي

أجهزة الحاسب

18

18
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وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

المعلومات دقيقة وصالحة؛ ألن التاريــــخ المكتوب أسفل الصفحة حديث، واألخبار حديثة.

. تعمل جميع االرتباطات التشعبية بشكل طبييعي

توجــد أدوات للتواصــل مــع وزارة الداخليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية عــ�ب وســائل التواصــل 
االجتمــايعي باســتخدام الروابــط التشــعبية الموجــودة أســفل الموقــع.

19

19
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تلميح: 

يمكنــك إخبــار الطلبــة خــالل هــذا التدريــب بوجــود العديــد 
من متصفحات الويب األخرى باإلضافة إلى مايكروسوفت 
إيدج مثل: جوجل كروم وأوبرا وسفاري وموزيال فايرفوكس. 

تلميح: 

 أخبــر الطلبــة خــالل تغييــر الصفحــة الرئيســة أنــه يمكنهــم تعيينهــا 
يمكنهــم  ذلــك  ولتطبيــق  البرنامــج.  بدايــة  صفحــة  أيًضــا  لتكــون 
الضغط على "افتح هذه الصفحات" من قســم "عند بدء تشــغيل 

مايكروســوفت إيــدج" وإدخــال عنــوان ويــب الصفحــة الرئيســة. 

تلميح: 

إلــى كتابــة أكثــر مــن كلمــة مفتاحيــة عــن  إلــى الحاجــة  يمكنــك اإلشــارة مــن جديــد 
أفضــل.  بحــث  نتائــج  علــى  للحصــول  وذلــك  البحــث  موضــوع 

20
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تلميح: 

الكلمــات الرئيســة الصحيحــة  انصــح الطلبــة باســتخدام 
والصــور  المعلومــات  عــن  البحــث  علــى  واإلشــراف 
ــر  الطلبــة بالطــرق التــي تســاعدهم 

ّ
المجانيــة، وإذا لــزم ذك

فعاليــة.  أكثــر  بشــكل  البحــث  فــي 

21
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حل التدريبات

32
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ي إلنشاء محتواه.
و�ن يد اإللك�ت عليك الرد عليه باستخدام قواعد ال�ب

ي هذه.
و�ن يد اإللك�ت عليك حذف رسالة ال�ب

عليك الرد عىل الكل ألن الرسالة بها أك�ث من مستلم.

33

تلميح: 

حــّث الطلبــة علــى كتابــة أمثلــة موجــزة لردودهــم علــى البريــد اإللكترونــي األول والثالــث. يرجــى 
مالحظــة أن الفــرق بينهمــا هــو أن البريــد اإللكترونــي األول هــو بريــد إلكترونــي رســمي فــي حيــن 
أن البريــد اإللكترونــي الثالــث غيــر رســمي. ضــع ذلــك فــي االعتبــار، ويجــب علــى الطلبــة اتبــاع 
القواعــد المناســبة الموضحــة فــي الــدرس للــرد علــى البريــد اإللكترونــي الرســمي، واتبــاع بنيــة 

محــددة، ومــا إلــى ذلــك.
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تلميح: 

رهم بتطبيق عوامل تصفية 
ِّ
 1.  خالل بحث الطلبة في المواقع اإللكترونية عن الصور، ذك

النتائج للوصول إلى المحتوى المطلوب.

رهم بإمكانية استخدام األدوات المختلفة لتعديل 
ِّ
2.  خالل إنشاء الطلبة أللبوم الصور، ذك

الصورة كاالقتصاص والتدوير. كما يمكنهم إضافة عنوان ووصف للصورة.
34
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تلميح: 

ــر الطلبــة بكيفيــة اســتخدام محــرك البحــث للعثــور علــى معلومــات حــول موضــوع معيــن. فــإذا كانــوا 
ِّ
1.  ذك

يريــدون البحــث عــن صفحــات بهــا عبــارة معينــة، فيجــب أن تتــم كتابــة العبــارة بيــن عالمتــي تنصيــص. 
يمكنــك أيًضــا أن تقتــرح علــى الطلبــة جمــع معلومــات حــول األمــن الرقمــي مــن المركــز الوطنــي اإلرشــادي 

لألمــن الســيبراني، مــع تذكيرهــم بضــرورة توثيــق مصــادر معلوماتهــم.

ــر الطلبــة بــأن كل فــرد فــي قائمــة المســتلمين ســيكون بإمكانــه االطــالع علــى جميــع المتلقيــن اآلخريــن 
ِّ
2.  ذك

.")Cc( للرســالة، وذلــك عنــد إرســال الرســالة إلــى جميــع المجموعــات باســتخدام خيــار "نســخة إلــى
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تلميح: 

ر الطلبة بكيفية إضافة جهة اتصال جديدة، وكيف يمكنهم تعديلها إذا لزم األمر.
ِّ
1. ذك

رهــم بالخطــوة التــي يتعيــن عليهــم اتباعهــا مــن أجــل نقــل 
ِّ
2.   خــالل إنشــاء الطلبــة مجلــد "المشــروع"، ذك

رســالة بريــد إلكترونــي إلــى المجلــد.

ر الطلبة بضرورة االلتزام بالقواعد واآلداب والوضوح عند كتابة رسائل البريد اإللكتروني.
ِّ
3. ذك
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ر بجهــاز الحاســب  ي إلحــاق الــرن
امــج الضــارة، يهي أي برنامــج أو ملــف يتســبب عــن قصــد �ن ال�ب

ها وحذفها،  امج الخبيثة ب�قة البيانات الحساســة وتشــف�ي الشــخيصي أو الشــبكة. تقوم هذه ال�ب
. ن وتغيــ�ي وظائــف الحوســبة األساســية ومراقبــة نشــاط الحاســب للمســتخدم�ي

امــج الضــارة عبــارة عــن ملفــات أو أوامر برمجيــة مصممة إللحاق  ء. ال�ب ي ال، إنهمــا ليســا نفــس الــيش
امــج الضــارة المصممــة لجمــع  ر بجهــازك أو شــبكتك. برامــج التجســس يهي أحــد أشــكال ال�ب الــرن

معلوماتــك الشــخصية.

امــج مــن مصــدر ال تثــق بــه تماًمــا. ال تقــم مطلًقــا بفتــح مرفــق  يــل أو تثبيــت ال�ب ن ال تقــم مطلًقــا بت�ن
ي مــن شــخص ال تعرفــه. حافــظ عــىل 

و�ن ي رســالة بريــد إلكــ�ت
أو تشــغيل برنامــج تــم إرســاله إليــك �ن

وســات  امــج الموجــودة عــىل حاســبك. تأكــد مــن تثبيــت برنامــج مكافحــة ف�ي تحديــث جميــع ال�ب
حصــان طــروادة وتشــغيله عــىل حاســبك.

امــج، مصمــم لحمايــة ومراقبــة  أمــان قائــم عــىل األجهــزة وال�ب الحمايــة عبــارة عــن نظــام  جــدار 
برنامــج  هــو  وســات  الف�ي مكافحــة  برنامــج  بينمــا  الكمبيوتــر.  ونظــام  الخاصــة  نــت  اإلن�ت شــبكة 

التشــغيل. نظــام  تدمــ�ي  شــأنها  مــن  تهديــدات  أي  ويزيــل  يكتشــف 

عندمــا تتكــون مــن 8-10 أحــرف، وتتضمــن رمــوز وأرقــام، وتبتعــد عــن الكلمــات الشــائعة، وال 
ــخ الميــالد. ـ ـ ـ تحمــل نفــس اســم المســتخدم وال معلوماتــه الشــخصية مثــل: تاريـ



4040

53

تلميح: 

ــر الطلبــة بالخطــوات التــي يجــب عليهــم اتباعها 
ِّ
 ذك

للتحقق من عدم وجود فيروســات.

تلميح: 

 أشر خالل تنفيذ الطلبة للتدريب إلى ظهور فيروسات جديدة كل يوم، مما يتطلب ضرورة االتصال 
باإلنترنت وتنزيل التحديثات بشكل دوري.
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كلمة المرور غ�ي آمنة

ــخ مهــم  ـ ـ ـ ، يجــب أال تحتــوي عــىل اســم منشــئها. يجــب أال يحتــوي عــىل تاريـ
ً
لــيكي تكــون آمنــة

، ويجــب عــىل  ئ  مــن ذلــك، يجــب أن تحتــوي عــىل كلمــة أو عبــارة ســيتذكرها المنــيش
ً

لمنشــئه. بــداًل
منشــئها اســتبدال الحــروف للكلمــة أو العبــارة برمــوز وأرقــام.

كلمة المرور آمنة 

ة، ومجموعــة مــن  ة والكبــ�ي ألنهــا تحتــوي عــىل كلمــة عشــوائية، ومجموعــة مــن األحــرف الصغــ�ي
الرمــوز واألرقــام.

54
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 الوحدة الثانية: 

التنسيق المتقدم والدوال

أهداف التعلم
ستتعلم في هذه الوحدة:

<  تطبيق التنسيق المتقدم في جدول 
البيانات.

<  إدراج وتنسيق صورة أو أيقونة في جدول 
البيانات.

<  استخدام دوال التاريــــخ والوقت في جدول 
البيانات.

<  استخدام دوال متقدمة لمعالجة البيانات 
الرقمية والنصية في جدول البيانات.

األدوات 
)Microsoft Excel( مايكروسوفت إكسل >

التنسيق  تطبيق  ستتعلم  الوحدة،  هذه  في 
المتقدم في جدول البيانات، وتنظيم البيانات 
تطبيق  ستتعلم  مالءمة.  أكثر  بطريقة  لتظهر 
وإدراج  الخاليا  في  المختلفة  لتنسيقات  ا
أفضل.  بطريقة  البيانات  لتمثيل  األيقونات 
عالوة على ذلك، ستستخدم الدوال المختلفة 
لمعالجة البيانات النصية والرقمية في جداول 

البيانات.
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تلميح: 

أشــرف علــى الطلبــة أثنــاء حــل 
التمريــن ووجههــم الســتخدام 
باســتخدام كتــاب الطالــب إذا 

لــزم األمــر.

69

الــذي  ــخ  ـ ـ ـ للتاريـ ســابًقا  محــدد  تنســيق  عــىل   C1 الخليــة  تحتــوي 
المســتخدم ســيكتبه 

عمــود جديــد  إدخــال  يجــب  العملــة،  تنســيق  تطبيــق  مــن  لتتمكــن 
ي الجــدول، حيــث ســيتم كتابــة وحــدة 

يســى عملــة )Currency( �ن
ي كل بلــد وتنســيقها وفًقــا لذلــك.

العملــة المســتخدمة �ن

ال، ال يمكننــا تطبيــق تنســيق العملــة عــىل أي مــن األعمــدة الموجــودة 
ألنــه ال يشــ�ي أي مــن األعمــدة الموجــودة إىل العملــة وال يحتــوي عــىل 

مبالــغ نقدية

االتجاه: -45 درجة.
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تلميح: 

 ناقــش الطلبــة حــول األيقونــات ومــاذا تمثــل، وذلــك بهــدف تمكينهــم مــن معرفــة الكلمــات المفتاحيــة 
المناســبة للبحــث. ووجههــم أنــه ينبغــي تحديــد موضــع معيــن )خليــة( فــي ورقــة العمــل قبــل إدراج 

األيقونــات، وأخيــًرا ذكرهــم بــأن إدراج األيقونــات تعــزز إخــراج ورقــة العمــل بطريقــة جذابــة.
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تلميح: 

 أكــد علــى الطلبــة أنــه لتنســيق األيقونــات، يجــب 
عليهــم تحديــد األيقونــة التــي يريــدون تنســيقها ثــم 
اســتخدام األدوات الموجــودة فــي تبويــب تنســيق 

الرســومات.

تلميح: 

 أشــرف علــى عمليــة البحــث عــن المعلومــات علــى اإلنترنــت، وأكــد علــى الطلبــة أنهــم بحاجــة إلــى 
جمــع معلومــات محــددة. وناقشــهم حــول تنســيق التاريــــــخ الــذي اختــاروه. 71
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نص

نص

التاريــــخ والوقت

التاريــــخ والوقت

نعم

نعم

ال

ال

 بوظيفة TODAY، توفر وظيفة NOW الوقت الحاىلي أيًضا.
ً
مقارنة

ن TODAY و NOW نظًرا لعدم وجود وسيطات. تتشابه تركيبتا الدالت�ي

 .A2 و A1 1. حدد الخاليا
ي عالمة التبويب الصفحة الرئيسية.

2. انقر فوق الزر توسيع من مجموعة "رقم" �ن
ي نوع التقويم حدد هجري، ثم انقر فوق موافق.

3. انقر فوق فئة التاريــــخ وحدد الموقع )المملكة العربية السعودية(، و�ن

82
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ي 
ي Excel. يمكن استخدام الدالة NOW �ن

ي ورقة عمل إذا أردنا التاريــــخ الحاىلي �ن
يمكن استخدام وظيفة TODAY �ن

ن بشكل مستمر، بناًء عىل تاريــــخ ووقت جهاز  . يتم تحديث كلتا الوظيفت�ي ن ورقة عمل إذا أردنا التاريــــخ والوقت الحالي�ي
الحاسب الخاص بالمستخدم. لذا فيهي مفيدة إذا أردنا معرفة م�ت يتم تغي�ي ورقة العمل أو فتحها.

E4: =CONCAT)D4;",";D5;",";D6(
E7: =CONCAT)D7;",";D8;",";D9;",";D10(
E11: =CONCAT)D11;",";D12(

C4:C12

9
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 الوحدة الثالثة: 

البرمجة مع بايثون
التعامل مع  ُطرق  الوحدة ستتعرف على  في هذه 
المتغيرات  بايثون. ستتعلم ماهية   المتغيرات في 
التفاعل  استخدامها، وطريقة  البرمجة وُطرق  في 
مع المستخدمين للحصول على البيانات أو تقديم 
إلجراء  بايثون  استخدام  طريقة  وكذلك  نتيجة، 

العمليات الحسابية.

األدوات
<  بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون 

.)Python IDLE(

أهداف التعلم
ستتعلم في هذه الوحدة:

< تمييز الفروق بين أنواع البيانات المختلفة.
< التعرف على أنواع المتغيرات المختلفة.

< تعيين قيم للمتغيرات بطرق مختلفة.
< استخدام معامالت اإلسناد إلسناد قيم المتغيرات.

<  استخدام المعامالت الرياضية إلجراء العمليات 
الحسابية على األرقام والمتغيرات.

< استخدام نموذج السلحفاة في بايثون.
<  إنشاء برنامج لرسم أشكال بسيطة باستخدام مقطع 

برمجي في بايثون.
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2

4

1

2

3

1

4

3
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a الرجاء إدخال قيمة
a

b

s

b الرجاء إدخال قيمة

day=input("what day is it today?")
temperature=input("What is the temperature?")
print("Today is", day, "and the temperature is", temperature)
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20.0

E=pi*R**2

A = 1/)7-x( * 20

A = )5*x**3 + 7*x**2 + 8( / )8*x - 6(

69

a=15
b=5
c = (a + b) / 4
d = 2 * b - a / 3
e = (c + d) * 2 
print(e)
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70

d1 = int(input("Number of products sold the first day:"))
d2 = int(input("Number of products sold the second day:"))
d3 = int(input("Number of products sold the third day:"))
d4 = int(input("Number of products sold the fourth day:"))
avg = (d1+d2+d3+d4)/4
print("The average number of products sold is:", avg)

a=int(input("type your 1st grade:" ))
b=int(input("type your 2nd grade:" ))
c=int(input("type your 3rd grade: "))
avg=(a+b+c)/3
print("Your average score is:" ,avg)
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تدريب 3
  ادمج بين األشكال التي تعلمتها في الدرس لرسم الشكل التالي.

النص البرمجي

تلميح:

يمكنك العثور على إجابة التمرين المقترحة في ملف باسم 
G7.S2.U3.L3_EX3.py على منصة عين اإلثرائية.

تلميح: 

شــجع الطــالب علــى اســتخدام كتــاب الطالــب والجمــع بيــن األشــكال 
المختلفــة. يمكنــك أيضــا اقتــراح بعــض األشــكال لرســمها.

باســم  ملــف  فــي  المقترحــة  التمريــن  إجابــة  علــى  العثــور  يمكنــك 
عيــن  منصــة  علــى   G7.S2.U3.L3_EX2_sampleShape.py

اإلثرائيــة.
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