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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 بو�صفه �أحد امل�صادر
وبعد ،فقد جاء هذا الدليل ليكون
ً
التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات التعلمية املن�شودة.
يعد الدليل �إحدى الركائز الأ�سا�سية لتحقيق املنهاج؛ �إذ ين�سجم وخطة التطوير الرتبوي املنبثقة
ُّ
من فل�سفة الرتبية والتعليم و�أهداف تطوير التعليم نحو االقت�صاد املبني على املعرفة ،ون�أمل �أن يكون
مر�شدا ومور ًدا يف تخطيط الدرو�س مبا يتالءم مع م�ستويات الطلبة والبيئة املادية وال�صفية و�أهداف
ً
ً
مبا�رشا بالكتاب املدر�سي،
ارتباطا
املبحث ،ف�ضلاً عن حتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق؛ �إذ �إنه ارتبط
ً
وبالنتاجات التعلمية ،وا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي.
نقدم له �أمثلة واجتهادات ال نتوقع منه الوقوف
ونحن �إذ ن�ضع هذا الدليل بني يدي املع ِّلم ،ف�إننا ِّ
عندها فح�سب ،بل �أن تكون منطل ًقا لتنمية خرباته التعليمية ،و�إبراز قدراته الإبداعية يف و�ضع
البدائل ،والأن�شطة املتنوعة ،و�إ�ضافة اجلديد �إلى 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 وتنوعها
مرجعا للمع ِّلم؛ �إذ يبنى عليها املحتوى ،وتم ِّثل �إحدى ركائز
وتعد
(معارف ،مهارات ،اجتاهات)،
ُّ
ً
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� ،أو
مباحث �أخرى يف �صفوف �سابقة�.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
أقرا�صا مدجمة،
كتبا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنرتنت ،و� ً
وامل�ساهمة يف حتقيق النتاجات ،وت�شملً :
ومقابالت �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 املعرفة
معلومات �إثرائية موجزة ،ذات عالقة باملحتوى ،وهي َّ
باملحتوى ،و�إر�شاد املع ِّلم �إلى ا�ستخدام م�صادر تعليمية متنوعة ،وهذه املعلومات يدر�سها الطالب
لال�ستزادة فقط ،وال تدخل يف امتحان الثانوية العامة.
�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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الف�صل
الدرا�سي

الوحدة األولى

الأول

�أنـظمة الـعـد
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الف�صل الأول :مقدمة في أنظمة العد.

 :النظام الع�رشي.

ثانيًا :النظام الثنائي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.
ثالثًا :النظام الثماين والنظام ال�ساد�س ع�رش.

نتاجات التعلم
يو�ضح املق�صود ب�أنظمة العد.
 ِّيو�ضح املق�صود بنظام العد املو�ضعي.
 ِّ يبينِّ �سبب االختالف يف ت�سمية �أنظمة العد.يعدد بع�ض �أ�شهر �أنظمة العد.
 ِّيعرف النظام الع�رشي ،والنظام الثنائي ،والنظام
 ِّالثماين ،والنظام ال�ساد�س ع�رش.
يحدد �أ�سا�س كل نظام عددي ،ورموزه.
ِّ -

 ير ِّتب �أوزان اخلانات يف �أنظمة العد. يقارن بني �أنظمة العد املختلفة. يجد قيمة العدد يف النظام الع�رشي با�ستخدامالقاعدة (.)1
 يف�سرِّ �سبب ا�ستخدام النظام الثنائي ،والنظامالثماين ،والنظام ال�ساد�س ع�رش يف احلا�سوب.
مييز بني الرقم والعدد.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 -وزن اخلانة ،نظام العد املو�ضعي.

التكامل الر�أ�سي
 كتاب احلا�سوب ،ال�صف التا�سع ،الوحدة الثالثة :لغة ت�صميم �صفحاتالويب (.)HTML
 -كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية :اخلوارزميات والربجمة.

م�صادر التعلم و�أدواته

 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريباتوالتمارين ،الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل)� ،أخرى (جيك�سو) ،الع�صف الذهني.

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 التمهيد للدر�س بكتابة الرموز ( )B ,7,9 ,3على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة ،ومناق�شتهمفيهما للتو�صل �إلى مفهوم النظام العددي ،وذكر بع�ض �أنظمة العد:
• ما املختلف من بني هذه الرموز؟
• كم عدد ميكن تكوينه من هذه الرموز؟
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منت الدر�س
 - 1توزيع الطلبة �إلى جمموعات ،ثم تكليف �أفراد كل جمموعة درا�سة �أحد مو�ضوعات الدر�س (النظام
خبريا باملو�ضوع.
الع�رشي ،النظام الثنائي ،النظام الثماين ،النظام ال�ساد�س ع�رش) حتى ي�صبح كل فرد فيها ً
� - 2إعادة توزيع املجموعات بحيث حتتوي كل جمموعة على ع�ضو واحد  -على الأقل  -من املجموعات ال�سابقة.
� - 3رشح كل خبري مو�ضوعه لأفراد جمموعته اجلديدة.
 - 4التحاق الطلبة مبجموعاتهم الأ�صلية للإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شة �أفراد املجموعات
الأخرى يف الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.
 - 3تذكري الطلبة بالواجب البيتي املتمثل يف حل ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الوحدة.

�أخطاء �شائعة
 قد ال يمُ ِّيز بع�ض الطلبةبني الرقم والعدد.

الفروق الفردية

عالج

حدد �إلى �أي نظام عد ينتمي كل من الأعداد الآتية:
 ِّ(AFFF)- (1101)-

(777)-

.(999)-

 جد طريق اخلروج من املتاهة الآتية:النظام ال�ساد�س ع�رش

728

النظام
الثنائي

النظام الثماين

النظام الع�رشي

�إثراء

 ِّفكر يف نظام عد جديد .ماذا �ستطلق عليه؟ ما �أ�سا�سه؟ ما رموزه؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)1-1
-1

-2

-3

12

3 × 101 + 5 ×100
3 × 10 + 5 ×1
30 + 5
35

5 × 102 + 0 ×101 + 6 ×100
5 × 100 + 0 ×10+ 6 ×1
500 + 0 + 6
506

8 × 102 + 7 ×101 + 9 ×100
8 × 100 + 7 ×10+ 9 ×1
800 + 70 + 9
879

= 35
=
=
=

= 506
=
=
=

= 879
=
=
=

ورقة العمل ()1
 -1قارن بني �أنظمة العد املختلفة من حيث:
وجه املقارنة

النظام الثنائي

النظام الثماين

النظام الع�رشي

النظام ال�ساد�س ع�رش

�أ�سا�س النظام
رموزه
ا�ستخداماته

 -2نِّبي �إلى �أي نظام عد ينتمي كل من الأعداد الآتية:
	�أ .)FFF( -
ب .) 199 ( -
جـ .) 743 ( -
د .)1110( -
هـ .) 999 ( -
و .)77( -
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

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

الرقم
1

و�ضح املق�صود ب�أنظمة العد.
�أُ ِّ

2

و�ضح املق�صود بنظام العد املو�ضعي.
�أُ ِّ

3

ُ�أبينِّ �سبب االختالف يف ت�سمية �أنظمة العد.

4

عدد بع�ض �أ�شهر �أنظمة العد.
�أُ ِّ

5

ُ
عرف النظام الع�رشي ،والنظام الثنائي ،والنظام الثماين ،والنظام
�أ ِّ
ال�ساد�س ع�رش.

6

حدد �أ�سا�س كل نظام عددي ورموزه.
�أُ ِّ

7

�أُر ِّتب �أوزان اخلانات يف �أنظمة العد.

8

�أُقارِ ن بني �أنظمة العد املختلفة.

9

�أجد قيمة العدد يف النظام الع�رشي.

10

�أُف�سرِّ �سبـب ا�ستخـدام النظـام الثنـائي ،والنظـام الثماين ،والنظـام
ال�ساد�س ع�رش يف احلا�سوب.

11

ُ
ميز بني الرقم والعدد.
�أ ِّ
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التاريخ:
�أُت ِقن

\

\ م.

ال �أُت ِقن

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

-3

ا�سم النظام

الرموز امل�ستخدمة يف النظام

�أ�سا�س النظام

النظام الع�رشي

10

()9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

النظام الثنائي

2

()1,0

النظام الثماين

8

()7,6,5,4,3,2,1,0

النظام ال�ساد�س ع�رش

16

()F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

بع�ضا
أرقاما �أو حروفًا ،والتي ترتبط مع بع�ضها ً
�أ  -النظام العددي :جمموعة من الرموز التي قد تكون � ً
مبجموعة من العالقات ،وفق �أ�س�س وقواعد معينة ،لت�شكل الأعداد ذات املعاين الوا�ضحة
واال�ستخدامات املتعددة.
يعد هذا النظام �أكرث نظام عد ي�ستعمله الإن�سان ،وهو يتكون من ع�رشة رموز،
ب -النظام الع�رشيُّ :
نظرا �إلىاحتوائه على ع�رشة رموز.
هي)9,8,7,6,5,4,3,2,1,0( :؛ و�أ�سا�س هذا النظام هو (ً ،)10
جـ  -النظام الثنائي :نظام عد م�ستخدم يف احلا�سوب ،و�أ�سا�سه ( ،)2وهو يتكون من رمزين فقط،
هما ،)0( :و(.)1
د  -النظام الثماين� :أحد �أنظمة العد املو�ضعية ،و�أ�سا�سه ( ،)8وهو يتكون من ثمانية رموز ،هي:
(.)7,6,5,4,3,2,1,0
رمزا،
هـ  -النظام ال�ساد�س ع�رش� :أحد �أنظمة العد املو�ضعية ،و�أ�سا�سه ( ،)16وهو يتكون من �ستة ع�رش ً
هي.)F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0( :
�أ  -لأن النظام الثنائي هو النظام الوحيد القادر على متثيل حالة الدوائر الكهربائية التي يتكون منها
احلا�سوب ،والتي تكون مفتوحة� ،أو مغلقة .فالرمز ( )0ميثل دائرة كهربائية مفتوحة ،والرمز ()1
ميثل دائرة كهربائية مغلقة.
ب  -لأن قيمة الرقم احلقيقية يف النظام الع�رشي تعتمد على اخلانة �أو املنزلة التي يقع فيها الرقم داخل
العدد؛ ما يعني �أن قيمة �أي رقم يف النظام الع�رشي تختلف باختالف موقعه داخل العدد ،ولهذا
يعد النظام الع�رشي �أحد �أنظمة العد املو�ضعية.
ُّ
15

-4
)1
)2
)1
)2
)1
)2

النظام الثنائي
النظام الثماين
النظام ال�ساد�س ع�رش

(11110000)2
(10111100)2
(732)8
(415)8
(FE7)16
(6C2)16

-5
الرمز يف النظام ال�ساد�س ع�رش

املكافئ له يف النظام الع�رشي

A

10

B

11

C

12

D

13

E

14

F

15

-6
�أ  )11( -الع�رشي ،الثنائي ،الثماين ،ال�ساد�س ع�رش.
ب )1A( -ال�ساد�س ع�رش.
جـ  )81( -الع�رشي ،ال�ساد�س ع�رش.
د  )520( -الع�رشي ،الثماين ،ال�ساد�س ع�رش.
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الف�صل الثاين :التحويالت العددية.

عدد احل�ص�ص� :أربع ح�ص�ص.

 :التحويل من �أنظمة العد املختلفة �إلى النظام الع�رشي.

نتاجات التعلم
حول الأعداد من النظام الثنائي �إلى النظام الع�رشي.
 ُي ِّحول الأعداد من النظام الثماين �إلى النظام الع�رشي.
 ُي ِّحول الأعداد من النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الع�رشي.
ُ -ي ِّ

املفاهيم وامل�صطلحات

 -العدد املكافئ.

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب. العر�ض التقدميي (امل�سابقة) املرفق بالقر�ص املدمج.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات ِ(انتق زميلاً ) ،اال�ستق�صاء ،التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة
والأجوبة ،التدريبات والتمارين� ،أوراق العمل)� ،أخرى (الر�ؤو�س املرقمة) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بعر�ض �رشائح العر�ض التقدميي على الطلبة بعد توزيعهم �إلى جمموعات ،ثم الطلب �إلى
كل جمموعة الإجابة عن �أحد الأ�سئلة الظاهرة عليها ،ومنحها نقطة �إن كانت �إجابتها �صحيحة.
 - 2طرح ال�س�ؤال الآتي على املجموعة التي جمعت �أكرث النقاط يف �أثناء امل�سابقة:
• هل نحتاج �إلى التحويل من نظام عد �إلى �آخر؟
 - 3اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها.
منت الدر�س
فرديا اختيار طالب
رقما ًّ
�	- 1إعطاء جميع الطلبة � ً
أرقاماً ،
بدءا بالرقم ( ،)1ثم الطلب �إلى كل طالب يحمل ً
رقما زوجيا لي ِّ
معا جمموعة ثنائية.
�شكال ً
يحمل ً
ًّ ُ
 - 2كتابة �أرقام الطلبة يف بطاقات ورقة العمل ( )1بعد ق�صها.
� - 3رشح طريقة التحويل من النظام الثنائي �إلى النظام الع�رشي.
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 - 4توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط (.)2-1
ع�شوائيا من بطاقات ورقة العمل ( ،)1ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي
� - 5سحب بطاقة
ًّ
حل �أ�سئلة الفرع (�أ) من الن�شاط ( ،)2-1وكتابة الإجابة على اللوح ،ثم توجيه الطالب الذي يحمل
الرقم الزوجي �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب) ،ثم مناق�شة الإجابات.
� - 6رشح طريقة التحويل من النظام الثماين �إلى النظام الع�رشي.
 - 7توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط (.)3-1
ع�شوائيا من بطاقات ورقة العمل ( ،)1ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي حل
� - 8سحب بطاقة
ًّ
�أ�سئلة الفرع (�أ) من الن�شاط ( ،)3-1وكتابة الإجابة على اللوح ،ثم توجيه الطالب الذي يحمل الرقم
الزوجي �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب) ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 9توجيه املجموعات الثنائية �إلى ا�ستنتاج طريقة التحويل من النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الع�رشي ،ثم
مناق�شتهم يف ذلك.
 -10توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط (.)4-1
ع�شوائيا من بطاقات ورقة العمل ( ،)1ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي
� -11سحب بطاقة
ًّ
حل �أ�سئلة الفرع (�أ) من الن�شاط ( ،)4-1وكتابة الإجابة على اللوح ،ثم توجيه الطالب الذي يحمل
الرقم الزوجي �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب) ،ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة االختبار الق�صري.
 - 3توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الوحدة.

عالج

الفروق الفردية

 جد املكافئ الع�رشي لكلٍّ من العددين الآتيني:ـ .(57)8
ـ ،(111)2

�إثراء

 اكتب عد ًدا �أكرب من كل عدد من الأعداد الآتية:ـ .(677)8
ـ ،(FAF)16
ـ ،(1001)2

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)2-1
-1

-2

(11000)2

ترتيب اخلانة0 :

1

2

3

4

العدد0 :

0

0

1

1

= 1 ×24 + 1×23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 0×20
= 1 × 16 + 1 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 0 × 1
(24)10 = 16 + 8
=

(111110)2

ترتيب اخلانة0 :

1

2

3

4

5

العدد0 :

1

1

1

1

1
= 1 × 25 + 1 × 24 + 1×23 + 1 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20
= 1 × 32 + 1 × 16 + 1 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1
(62)10 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0
=

الن�شاط (:)3-1
-1

-2

(654)8

ترتيب اخلانة0 :

1

2

العدد4 :

5

6

= 6×8 +5×8 +4×8
= 6 × 64 + 5 × 8 + 4 × 1
= (428)10 = 384 + 40 + 4
0

1

2

(421)8

ترتيب اخلانة0 :

1

2

العدد1 :

2

4

= 4 × 8 + 2 × 8 + 1×8
= 4 × 64 + 2 × 8 + 1 × 1
= (273)10 = 256 + 16 + 1
0

1

2
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الن�شاط (:)4-1
-1

(99)16

ترتيب اخلانة0 :

1

9

9

العدد:

-2

(F7B)16

ترتيب اخلانة0 :

1

= 9 × 161 + 9 × 160
9 × 16 + 9 × 1
=
= (153)10 = 144 + 9

2

العدد15 7 11 :

= 15 × 162 + 7 × 161 + 11 × 160
= 15 × 256 + 7 × 16 + 11 × 1
= (3963)10 = 3840 + 112 + 11

االختبار الق�صري
الأنظمة العددية
حول الأعداد الآتية من الأنظمة العددية املختلفة �إلى النظام الع�رشي:
ِّ
:(765)8

:(3AB)16

:(11101110)2
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ورقة العمل ()1

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي

الرقم الزوجي
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الف�صل الثاين :التحويالت العددية.

عدد احل�ص�ص� :أربع ح�ص�ص.

ثانيًا :التحويل من النظام الع�رشي �إلى �أنظمة العد املختلفة.

نتاجات التعلم
يتعرف قاعدة التحويل من النظام الع�رشي �إلى �أنظمة العد الأخرى (القاعدة رقم (.))2
َّ -

حول الأعداد من النظام الع�رشي �إلى النظام الثنائي.
ُ -ي ِّ

حول الأعداد من النظام الع�رشي �إلى النظام الثماين.
ُ -ي ِّ

حول الأعداد من النظام الع�رشي �إلى النظام ال�ساد�س ع�رش.
ُ -ي ِّ

م�صادر التعلم و�أدواته
 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التدري�س املبا�رش (املحا�رضة،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين)� ،أخرى (الر�ؤو�س املرقمة ،البطاقات املروحية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بالطلب �إلى �أحد الطلبة حتويل العدد ) (345من النظام الثماين �إلى النظام الع�رشي.
 - 2طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
• كيف ميكن حتويل عدد من النظام الع�رشي �إلى النظام الثماين؟
• ما العملية احل�سابية التي ميكن ا�ستخدامها؟
 - 3اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها.
منت الدر�س
رقما.
 - 1توزيع الطلبة �إلى جمموعات ،ثم �إعطاء �أفراد كل جمموعة ً
� - 2رشح طريقة التحويل من النظام الع�رشي �إلى النظام الثنائي.
 - 3توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط (.)5-1
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 - 4اختيار رقم ع�شوائي ،ثم الطلب �إلى �صاحب الرقم من �أفراد �إحدى املجموعات حل �أمثلة الفرع (�أ)
من الن�شاط ( ،)5-1وكتابة الإجابة على اللوح ،ثم توجيه طالب �آخر من جمموعة �أخرى يحمل الرقم
نف�سه �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب).
 - 5توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الف�صل.
� - 6رشح طريقة التحويل من النظام الع�رشي �إلى النظام الثماين.
 - 7توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيد الن�شاط (.)6-1
 - 8اختيار رقم ع�شوائي ،ثم الطلب �إلى �صاحب الرقم من �أفراد �إحدى املجموعات حل �أ�سئلة الفرع (�أ)
من الن�شاط ( ،)6-1وكتابة الإجابة على اللوح  ،ثم توجيه طالب �آخر من جمموعة �أخرى يحمل الرقم
نف�سه �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب).
 - 9توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الف�صل.
 -10توجيـه �أفراد املجموعات �إلى ا�ستنتاج طريقـة التحويل من النظام الع�رشي �إلى النظام ال�ساد�س ع�رش ،ثم
مناق�شتهم يف ذلك.

 -11اختيار رقم ع�شوائي ،ثم الطلب �إلى �صاحب الرقم من �أفراد �إحدى املجموعات حل �أ�سئلة املثال ( )1يف
�صفحة ( )28على اللوح ،ثم توجيه طالب �آخر من جمموعة �أخرى يحمل الرقم نف�سه �إلى حل �أ�سئلة املثال
( )2يف �صفحة (.)29
 -12توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط (.)7-1
 -13اختيار رقم ع�شوائي ،ثم الطلب �إلى �صاحب الرقم من �أفراد �إحدى املجموعات حل �أ�سئلة الفرع ( �أ)
من الن�شاط ( ،)7-1وكتابة الإجابة على اللوح ،ثم توجيه طالب �آخر من جمموعة �أخرى يحمل الرقم
نف�سه �إلى حل �أ�سئلة الفرع (ب).
 -14توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الف�صل.
ختام الدر�س
 - 1اختيار رقم ع�شوائي ،ثم الطلب �إلى �صاحب الرقم من �أفراد �إحدى املجموعات �سحب بطاقة من
بطاقات ورقة العمل ( )1بعد ق�صها ،وحل ال�س�ؤال الذي حتويه ،وكتابة الإجابة على اللوح ،ومناق�شته
فيها ،ثم �إعادة َ
الك َّرة حلني االنتهاء من كل البطاقات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.
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الفروق الفردية
عالج

 جد قيمة الأعداد الع�رشية الآتية يف النظام املقابل لكل منها:ـ (8 = 111؟)،

ـ (16 =57؟)،

ـ (2 = 21؟ ).

�إثراء

 جد العدد ال�سابق لكل عدد من الأعداد الآتية:ـ .(777)8
ـ  ،(111111111)2ـ ،(FFF)16
 جد العدد التايل لكل عدد من الأعداد الآتية:ـ .(111)2
ـ ،(71)8
ـ ،(FF)16

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :أخرى (كنت �أفكر ،والآن �أعرف).
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)5-1
)1011110 (2 = )94(10 - 1

94
2

47
2

23
2

11
2

5
2

2
2

1
2

47
0

23
1

11
1

5
1

2
1

1
0

 0توقف
1

(10001001)2 = (137)10 - 2

137
2

68
2

34
2

17
2

8
2

4
2

2
2

1
2

68
1

34
0

17
0

8
1

4
0

2
0

1
0

 0توقف
1

الن�شاط (:)6-1
-1

(110)8 = (72)10

-2

(657)8 = (431)10

الن�شاط (:)7-1
-1

(1C5)16 = (453)10

-2

(11F)16 = (287)10

72
8

9
8

1
8

9
0

1
1

 0توقف
1

431
8

53
8

6
8

53
7

6
5

 0توقف
6

453
16

28
16

1
16

28
5

1
12

 0توقف
1

287
16

17
16

1
16

17
15

1
1

 0توقف
1
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ورقة العمل ()1

حول العدد ( )128من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
الثنائي.

حول العدد ( )63من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
الثنائي.

حول العدد ( )213من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ

حول العدد ( )876من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ

حول العدد ( )729من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
الثماين.

حول العدد ( )138من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
الثماين.

حول العدد ( )879من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
ال�ساد�س ع�رش.

حول العدد ( )465من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
ال�ساد�س ع�رش.

حول العدد ( )121من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
ال�ساد�س ع�رش.

حول العدد ( )111من النظام الع�رشي �إلى النظام
ِّ
ال�ساد�س ع�رش.

الثنائي.
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الثماين.

أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :كنت �أفكر ،والآن �أعرف.
اال�سم..................................:

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

التاريخ:

\

\ م.

كنت �أفكر

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

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

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

والآن �أعرف

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

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

..................................................................................................................................................
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الف�صل الثاين :التحويالت العددية.

عدد احل�ص�ص� :أربع ح�ص�ص.

ثالثًا :التحويل بني الأنظمة الثنائي والثماين وال�ساد�س ع�رش.

نتاجات التعلم
يو�ضح االرتباط بني النظام الثنائي ٍّ
وكل من النظامني الثماين ،وال�ساد�س ع�رش.
 ِّيتعرف قاعدة التحويل بني النظامني الثنائي ،والثماين (القاعدة رقم (.))3
 َّحول الأعداد من النظام الثنائي �إلى النظام الثماين.
 ُي ِّحول الأعداد من النظام الثماين �إلى النظام الثنائي.
 ُي ِّيتعرف قاعدة التحويل بني النظامني الثنائي وال�ساد�س ع�رش (القاعدة رقم (.))4
 َّحول الأعداد من النظام الثنائي �إلى النظام ال�ساد�س ع�رش.
 ُي ِّحول الأعداد من النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الثنائي.
ُ -ي ِّ

املفاهيم وامل�صطلحات
 -العدد املكافئ.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب علوم احلا�سوب.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التـعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبـا�رش (املحـا�رضة� ،أوراق العمل ،التدريـبـاتوالتمارين)� ،أخرى (ال�رشكاء).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بتوزيع ورقة العمل ( )1على الطلبة بعد تق�سيمهم �إلى جمموعات ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:

بناء على ما تعلمته �سابقًا ،كيف ميكن حتويل الأعداد من النظام الثماين �أو ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الثنائي؟
• ً

 - 2اال�ستماع �إلى الإجـابات ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى وجـود طريقـة �أخرى للتحويل مبا�رشة بني الأنظمـة
العددية من دون املرور بالنظام الع�رشي.
منت الدر�س
� - 1رشح طريقة التحويل من النظام الثماين �إلى النظام الثنائي ،وبالعك�س.
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 - 2توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاطني ،)8-1( :و( ،)9-1بحيث يجيب كل طالبني يف املجموعة
عن �أ�سئلة �أحد فروع الن�شاطني ،ثم يناق�شان باقي �أفراد املجموعة يف �إجابتهما.
ع�شوائيا ،ثم الطلب �إلى كل منهم حل �أ�سئلة �أحد فروع الن�شاطني ،وكتابة الإجابة
 - 3اختيار �أربعة طالب
ًّ
على اللوح ،ثم مناق�شة باقي طلبة ال�صف يف الإجابة.
 - 4توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
� - 5رشح طريقة التحويل من النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الثنائي ،وبالعك�س.
 - 6توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الأن�شطة ،)10-1( :و( ،)11-1و( ،)12-1بحيث يجيب كل
طالبني يف املجموعة عن �أ�سئلة �أحد فروع الأن�شطة ،ثم يناق�شان باقي �أفراد املجموعة يف �إجابتهما.
ع�شوائيا ،ثم الطلب �إلى كل منهم حل �أ�سئلة �أحد فروع الأن�شطة ،وكتابة الإجابة
 - 7اختيار �سته طالب
ًّ
على اللوح ،ثم مناق�شة باقي طلبة ال�صف يف الإجابة.
 - 8توجيه املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ال�سابع من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤالني الثاين ،والثالث من �أ�سئلة الوحدة ،ثم مناق�شة الإجابات.

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة �أثناء تق�سيم العدد يف عملياتالتحويل من النظامني الثماين وال�ساد�س ع�رش �إلى
النظام الثنائي وبالعك�س ،بحيث يبد�أ التق�سيم من
الي�سار اً
بدل من اليمني.

عالج

الفروق الفردية

 اكتب العدد الثنائي املكافئ للأرقام من ( )7-1يفالنظام الثماين ،والنظام ال�ساد�س ع�رش.

�إثراء

 -جد املكافئ للعدد  (64)8يف النظام ال�ساد�س ع�رش.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :أخرى (ورقة الدقيقة الواحدة).
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)8-1
�أ (365)8 = (11110101)2 -
110 101
5

6

011

5

3

1

ب-

001 110 101

الن�شاط (:)10-1
�أ (CDF)16 = (110011011111)2 -
15
F

ب-

ب-

101

101

101

5

5

5

(16D)16 = (101101101)2
0001 0110 1101
13
D

61
6

1
1

3

5

(110101100)2 = (654)8
4

5

6

(7BA)16 = (11110111010)2
0111 1011 1010

12
C

الن�شاط (:)11-1
�أ (555)8 = (101101101)2 -

101 011

110 101 100

1100 1101 1111
13
D

111
7

الن�شاط (:)9-1
�أ (001110101)2 = (165)8 -
6

ب-

(537)8 = (101011111)2

10
A

11
B

7
7

(555)8 = 80 × 5 + 81 × 5 + 82 × 5
= 1 × 5 + 8 × 5 + 64 × 5
= 5 + 40 + 320
= 365
(16D)16 = 160 × 13 + 161 × 6 + 162× 1
= 1 × 13 + 16 × 6 + 256× 1
= 13 + 96 + 256
= 365

الحظ �أنه عند التحويل من �أي نظام عددي �إلى النظام الع�رشي مرو ًرا بالأنظمة الأخرى ف�إن الناجت يكون نف�سه با�ستخدام �أي طريقة.

الن�شاط (:)12-1
�أ (100011001010)2 = (8CA)16 -
A
10

C
12

8
8

1000 1100 1010
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ب-

(111011110011)2 = (EF3)8
3
3

F
15

E
14

1110 1111 0011

ورقة العمل ()1
�أحمد طالب يف ال�صف الثاين ع�رش ،طلب �إليه مع ِّلمه حتويل العدد  72من النظام الثماين �إلى النظام الثنائي،
ثم حتويله من النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى النظام الثنائي ،فقام مبا ي�أتي:
(72)8 = 7 × 80 + 2 × 81
=7×1+2×8
= 7 + 16
= (23)10

23

11

5

2

1

11

5

2

1

0

1

1

1

0

1

2

2

2

2

2

حول �أحمد العدد � )72(16إلى النظام الثنائي بالطريقة الآتية:
ثم َّ

توقف

(72)16 = 2 × 161 + 7×162
= 2 × 16+ 7 × 256
= 32 + 1792
= (1824)10

1824
2

912
2

456
2

228
2

114
2

57
2

28
2

14
2

7
2

3
2

1
2

912

456

228

114

57

28

14

7

3

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

(72)16 = (11100100000)2

هل ما قام به �أحمد �صحيح �أم خط�أ؟ �إذا كان خط�أً
ف�صححه.
ِّ
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :أخرى (ورقة الدقيقة الواحدة).
اال�سم..................................:
حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (71)8

(.

حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (AB)16

حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (C5)16

حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (11)8
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(.

(.

(.

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

التاريخ:

\

\ م.

حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (11)16

(.

حول العدد الآتي:
ِّ

(.

)8 = (11111)2

حول العدد الآتي:
ِّ

(.

)16 = (11111111)2

حول العدد الآتي:
ِّ

(.

)8 = (11011010)2

حول العدد الآتي:
ِّ

)16 = (1000100111)2

حول العدد الآتي:
ِّ

)2 = (111)8

(.

(.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

أ�
ب
جـ
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أ�
ب
جـ

-3

أ�
ب
جـ

-4

أ�
ب
جـ

-5

-6

-7

أ�
ب
جـ
أ�
ب
جـ

)11(10 = )1011(2
)58(10 = )111010(2
)16(10 = )10000(2

(83)10

)190(10 = )276(8

ط

)511(10 = )777(8

(496)10

(1)10

(1)8

(780)10

(123)10

(98)10

(62)16

(567)10
(213)10

(1007)8

(237)16
(D5)16

(111011110)2

(736)8

(100001000)2

(410)8

(101010111001)2

(5271)8

(10001101)2

(8D)16

(110101)2

(35)16

(101111000010)2
(31)8

(BC2)16
(11001)2

(765)8

(111110101)2

(E51)16

(111001010001)2

(B4D)16
(7AF)16

(2748)10 = (ABC)10

(1100001100)2

(173)8

(519)10

(257)10 = (101)16

(1010011)2

(111110000)2

(420)8

34

د
هـ
و

)66(10= )102(8

ز
ح

(425)10 = (1A9)16

(100010000)2

(101101001101)2
(11110101111)2

الف�صل الثالث:العمليات الحسابية في النظام الثنائي.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

 :العمليات احل�سابية يف النظام الثنائي.

نتاجات التعلم
عدد قواعد العمليات احل�سابية يف النظام الثنائي.
 ُي ِّطبق عملية اجلمع يف النظام الثنائي على الأعداد ال�صحيحة املوجبة.
 ُي ِّ يتح َّقق من ناجت جمع عددين ثنائيني �صحيحني موجبني با�ستخدام النظام الع�رشي.طبق عملية الطرح يف النظام الثنائي على عددين �صحيحني موجبني.
 ُي ِّ يتح َّقق من ناجت طرح عددين ثنائيني �صحيحني موجبني با�ستخدام النظام الع�رشي.طبق عملية ال�رضب يف النظام الثنائي على عددين �صحيحني موجبني ،مكونني من ثالث منازل على الأكرث.
 ُي ِّ يتح َّقق من ناجت �رضب عددين ثنائيني �صحيحني موجبني يتكونان من ثالث منازل على الأكرث با�ستخدامالنظام الع�رشي.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -الرقم املحمل.

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (املحا�رضة� ،أوراق العمل)� ،أخرى (الع�صفالذهني� ،أعواد املثلجات ،املكعبات).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
• ما ناجت جمع كل عدد من الأعداد الآتية يف النظام الع�رشي)1+1+1+1( ،)1+1+1( ،)1+1( ،)0+1( :؟
حول كل ناجت �إلى النظام الثنائي.
• ِّ
 - 2اختيار طالب (با�ستخدام ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) لكتابة الإجابة على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة فيها.
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 - 3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• هل يجري احلا�سوب عملية الأعداد كما فعلتم؟
 - 4اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها.
منت الدر�س
� - 1رشح قواعد عملية اجلمع يف النظام الثنائي ،ثم حل �أ�سئلة الأمثلة ( ،)1و ( ،)2و( )3على اللوح ،ثم
مناق�شتها مع الطلبة.
 - 2توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 3توزيع ورقة العمل ( )1على املجموعات بعد ق�صها ول�صقها ،ثم توجيه كل طالب يف املجموعة �إلى
حل ال�س�ؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
 - 4اختيار جمموعة من الطلبة (با�ستخدام ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) ليجيب كل منهم عن �أحد الأ�سئلة
الظاهرة على وجه املكعب على اللوح ،ثم مناق�شته يف �إجابته.
� - 5رشح قواعد عملية الطرح يف النظام الثنائي ،ثم حل �أ�سئلة الأمثلة ( ،)1و( ،)2و( )3على اللوح  ،ثم
مناق�شتها مع الطلبة.
 - 6توزيع ورقة العمل ( )2على املجموعات بعد ق�صها ول�صقها ،ثم توجيه كل طالب يف املجموعة �إلى
حل ال�س�ؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
 - 7اختيار جمموعة من الطلبة (با�ستخدام ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) ليجيب كل منهم عن �أحد الأ�سئلة
الظاهرة على وجه املكعب على اللوح ،ثم مناق�شته يف �إجابته.
� - 8رشح قواعد عملية ال�رضب يف النظام الثنائي ،ثم حل �أ�سئلة املثالني ( ،)1و( )2على اللوح ،ثم مناق�شتها
مع الطلبة.
 - 9توزيع ورقة العمل ( )3على املجموعات بعد ق�صها ول�صقها ،ثم توجيه كل طالب يف املجموعة �إلى
حل ال�س�ؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
 -10اختيار جمموعة من الطلبة (با�ستخدام ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) ليجيب كل منهم عن �أحد الأ�سئلة الظاهرة
على وجه املكعب على اللوح ،ثم مناق�شته يف �إجابته.
ختام الدر�س
 -توزيع �أداة التقومي على الطلبة.
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الفروق الفردية

عالج

 جد ناجت ما ي�أتي:(1111)2 + (1001)2
(111)2 - (11100)2
(011)2 × (111)2

•
•
•

�إثراء

 املأ املربعات بالعدد املنا�سب:+

1

1

1

		
1
1
1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10
0
0
1
1

0

1

0

		

ــ
		
1
1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
1

1

				

				
1
1
			
ــــــــــــــــــــــــ
1

1

1

		
			1

		 1
1
1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)13-1
(1111)2 + (1110)2 - 1

-2

0
1
1

+

1
1
0

1
1 3
2 8 +
4 1

(28)10 + (13)10

1
1 1 0 1
1 1 0 0 +
1 0 0 1

الن�شاط (:)14-1
 - 1اطرح  (111)2من

(1011)2

 - 2اطرح  (30)10من

(64)10

الن�شاط (:)15-1

-1

(7)10

-2

(100)2

1
1
1
1

1
1
1
11

(6)10

1
1
0

-

-

4
0
4

×

6
3
3

6
7
42

1
1
0

10
0
1
1

0
1
0
0

-

0
0
0

×

+

(101)2

1 1 1 1
10 10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1

0
1

1
1

1
1

0

1
0

0

1

1
1
0
0

×
+
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1
0
1
1 0

0
1
0

0
0
0
0

0

0

1

1

1
1
1

1
0

1
1
1
0
0
1

0
0
0

0
1

1

1
1

ورقة العمل ()1
مكعب عملية اجلمع
حول الأعداد يف ما ي�أتي �إلى النظام الثنائي ،ثم جد ناجت عملية اجلمع:
ِّ -

(1111)2 + (1110)2

0 1 1 1
1 0 1 1 +

1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 +

1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 +

1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 +

(28)10 + (13)10
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ورقة العمل ()2
مكعب عملية الطرح
حول الأعداد يف ما ي�أتي �إلى النظام الثنائي ،ثم جد ناجت عملية الطرح:
ِّ -

(1011)2 - (111)2

0 1 0 1 1
1 0 1 -

(64)10

 (30)10ـــــــــــــــ

1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 -

1 1 0 1 1
1 1 1 1 -
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0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 -

ورقة العمل ()3
مكعب عملية ال�رضب
حول الأعداد يف ما ي�أتي �إلى النظام الثنائي ،ثم جد ناجت عملية ال�رضب:
ِّ -

(6)10 × (7)10

0 0 1
× 0 1 1

0 1 1
× 0 1 1

1 1 1
× 1 1

(101)2 × (100)2

1 1 1
× 1 1 1
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

�أ -

+

جـ -
+

-2
�أ -

جـ -

-3

�أ -

-

-

×

جـ -
×
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0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

ب-
1

1

+
0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

د -

1

1

1

+

1

ب-

د -

-

-

ب-

1
0

×

1

د -
0

1

1

×

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1
1

1

1

0

1

0

1

�إجابات �أ�سئـلـة الـوحـدة
-1

�أ  -اختالف عدد الرموز امل�سموح با�ستخدامها يف كل نظام.
ب -النظام الع�رشي.
جـ �	-أ�سا�س النظام الع�رشي هو  ،10والثنائي هو  ،2والثماين هو  ،8وال�ساد�س ع�رش هو .16
د  -وزن املنزلة يف �أي نظام عددي ي�ساوي (�أ�سا�س نظام العد)ترتيب اخلانة.
هـ 	-تمُ َّثل الأعداد يف النظام الع�رشي بوا�سطة قوى الأ�سا�س (.)10
و  -العدد املكتوب يف النظام الثنائي يتكون من �سل�سلة من الرموز الثنائية ( )0و( ،)1مع �إ�ضافة �أ�سا�س
النظام الثنائي ( )2ب�شكل م�صغر يف �آخر العدد من جهة اليمني.
ز  -يف حالة عدم وجود �أي رمز حتت العدد ،يدل ذلك على �أن العدد مُم َّثل بالنظام الع�رشي.
ح َّ -مت ا�ستخدام النظامني الثماين وال�ساد�س ع�رش َلي ْ�س ُهل على املربجمني ا�ستخدام احلا�سوب.
ط  -رموز النظام الثماين هي. 7,6,5,4,3,2,1,0 :

ي  -نظام العد امل�ستخدم يف احلا�سوب هو النظام الثنائي.
-2

-3

النظام الثنائي

النظام الثماين

النظام الع�رشي

(11111)2

(37)8

(31)10

(100100)2

(44)8

(36)10

(111101)2

(75)8

(61)10

�أ .(23)8 > (13)10 		-
ب. (FE)16 ≤ (251)10 		-
جـ .(1110101)2 = (271)10 		-

النتيجة� :صواب.
النتيجة :خط�أ.
النتيجة :خط�أ.
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أداة التقويـم

ا�سم الوحدة� :أنظمة العد.
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
يو�ضِّ ح املق�صود ب�أنظمة العد.

يتعرف �أنواع �أنظمة العد.
َّ

الرقم

املعيار

يح ِّدد العالقة بني النظام الثنائي وت�صميم جهاز احلا�سوب.

يحول الأعداد ال�صحيحة املوجبة من النظام الع�رشي �إلى �أنظمة
ِّ
العد الأخرى.

يحول الأعداد ال�صحيحة املوجبة من النظام الثنائي �إلى �أنظمة
ِّ
العد املختلفة.

�صحيحا مكونًا من ثالث منازل على الأكرث من
يحول عد ًدا
ً
ِّ
النظام الثماين �إلى �أنظمة العد الأخرى.

�صحيحا مكونًا من ثالث منازل على الأكرث من
يحول عد ًدا
ً
ِّ
النظام ال�ساد�س ع�رش �إلى �أنظمة العد الأخرى.

ين ِّفذ عملية اجلمع يف النظام الثنائي لعددين �صحيحني موجبني.

ين ِّفذ عملية الطرح الثنائي لعددين �صحيحني موجبني.
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ين ِّفذ عملية ال�رضب الثنائي لعددين �صحيحني موجبني يتكونان
من ثالث منازل على الأكرث.

ا�سم الطالب

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

الوحدة الثانية

الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته

45

الف�صل الأول :الذكاء االصطناعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

 :مفهوم الذكاء اال�صطناعي.

نتاجات التعلم

يعرف الذكاء اال�صطناعي.
 ِّيعدد املنهجيات التي يقوم عليها الذكاء
 ِّاال�صطناعي.
يو�ضح مبد أ� عمل اختبار تورينغ.
 ِّ -يعرف برنامج يوجني غو�ستمان.

يعدد �أهداف الذكاء اال�صطناعي.
 ِّيعدد لغات برجمة خا�صة بالذكاء اال�صطناعي.
 ِّ يقارن بني برامج الذكاء اال�صطناعي والربامج التقليدية.يو�ضح مزايا برامج الذكاء اال�صطناعي.
 ِّيعدد تطبيقات الذكاء اال�صطناعي.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 املحاكاة ،لغة الربجمة ل�سب ) ،(Lispلغة الربجمة برولوغ ) ،(Prologاختبار تورينغ ،برنامج يوجني غو�ستمان،النظم اخلبرية ،اخلوارزمية ،متثيل املعرفة ،ترميز املعرفة ،التمثيل الرمزي ،ال�شبكات الع�صبية ،معاجلة اللغات
الطبيعية ،الأنظمة الب�رصية.

التكامل الر�أ�سي

 كتـاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الأول الثـانـوي ،الوحـدةالرابعة :نظم املعلومات.

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثانية :اخلوارزمياتوالربجمة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 فيديو ) (Artificial Intelligenceاملرفقبالقر�ص املدمج.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (جولة املعر�ض،الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بعر�ض فيديو ) (Artificial Intelligenceعلى الطلبة ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
• ملاذا �رشع الباحثون يف جمال علوم احلا�سوب يف حماولة حماكاة �سلوكات العقل الب�رشي ،مثل القدرة
على التعلم ،والتفكري ،وحل امل�شكالت؟
 - 2اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى مفهوم الذكاء اال�صطناعي.
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منت الدر�س
 - 1توزيع �أوراق العمل ( ،)1و( ،)2و( ،)3و( )4على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة �إحدى
�أوراق العمل ،ثم جتيب عن �أ�سئلتها ،ثم تكتب الإجابات على لوحة ،ثم تعلقها على احلائط.
 - 2توجيه �أفراد املجموعات �إلى بدء جولة املعر�ض.
عما �شاهدوه يف جولة املعر�ض ،ثم مناق�شة املجموعات
 - 3الطلب �إلى �أفراد كل جمموعة تنظيم جل�سة نقا�ش ّ
الأخرى يف ذلك.
ختام الدر�س
 -توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل (�/1أ ،)4 ،2 ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

معلومات �إ�ضافية
 لـغـة البـرجمة ل�سب ) (Lispهـي اختـ�صارجلمــلــة ) (List Processingالتـي تـعني
العمليات على القوائم ،وهي �أ�شهر لغات
الذكاء اال�صطناعي و�أقدمها ،وقد ُ�ص ِّممت
لت�سهيل ت�شكيل البيانات.
 لغة الربجمة برولوغ ) (Prologهي اخت�صارجلملة ) (programming in LOGICالتي
تعني الربجمة املنطقيـة ،وهـي من لغات الذكاء
اال�صطنـاعي التـي تـ�سمـح للمبـرمـج بتمثيـل
العالقات بني الأ�شياء ،وجتميع هذه العالقات
وتـنظيمها حتى ميكن الو�صـول �إلى ا�ستنتـاج
منطقي من احلقائق التي متثلها تلك العالقات.

عالج

الفروق الفردية

حدد �أي مزايا برامج الذكاء اال�صطناعي املنا�سبة لكل جملة
 ِّمن اجلمل الواردة يف اجلدول الآتي:

قدرة برنامج الذكاء اال�صطناعي على و�ضع �أهداف ،والعمل
على حتقيقها.

تـعا ُمل بـرامج الذكـاء اال�صطناعي مـع الأرقـام واحلروف
والرموز.

قدرة برنامج ت�شخي�ص الأمرا�ض على ت�شخي�ص حالة مر�ضية
طارئة ،من دون احل�صول على نتائج التحاليل الطبية كاملة.

قدرة برنامج الذكاء اال�صطناعي على ت�صنيف عن�رص �إلى فئة
تعرفه عد ًدا من العنا�رص امل�شابهة.
معينة ،بعد ُّ
تنظيم املعرفة ،وترميزها ،وتخزينها يف الذاكرة.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

�إثراء

 كان للعا ِلم الإجنليزي �آالن تورينغ ب�صمة وا�ضحة يف علمو�ضح ذلك.
الذكاء اال�صطناعيِّ ،
 -ما الفرق بني الربامج التقليدية وبرامج الذكاء اال�صطناعي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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ورقة العمل ()1
 - 1ما املق�صود بالذكاء اال�صطناعي؟
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 - 2اذكر م�شاهدات و�أمثلة من حياتك اليومية على الذكاء اال�صطناعي.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 - 3اذكر املنهجيات التي يقوم عليها مو�ضوع الذكاء اال�صطناعي.
�أ ........................................................................................................................................ -
ب........................................................................................................................................ -
جـ ........................................................................................................................................ -
د ........................................................................................................................................ -
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ورقة العمل ()2
و�ضح كيف كان للعا ِلم الإجنليزي �آالن تورينغ ب�صمة وا�ضحة يف علم الذكاء اال�صطناعي.
ِّ - 1
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ل الفراغ يف اجلملتني التاليتني:
 - 2ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم ام أ

�أ

	-تمُ ِّثل ال�شا�شة ال�سابقة الواجهة الرئي�سة لربنامج .........................................................................

ب -ا�ستطاع هذا الربنامج �أن ......................................................................................................
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ورقة العمل ()3

عدد �أهداف الذكاء اال�صطناعي.
ِّ - 1
�أ ....................................................................................................................................... -
ب ....................................................................................................................................... -
جـ ....................................................................................................................................... -

 - 2اذكر لغتني من لغات الربجمة اخلا�صة بالذكاء اال�صطناعي.
�أ ....................................................................................................................................... -
ب....................................................................................................................................... -
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ورقة العمل ()4

يعد الربنامج الذي ي�ستخدم يف حل م�س�ألة تربيعية �أحد برامج الذكاء اال�صطناعي؟ ملاذا؟
 - 1هل ُّ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

و�ضح مزايا برامج الذكاء اال�صطناعي.
ِّ - 2
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

عدد تطبيقات الذكاء اال�صطناعي.
ِّ - 3
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اال�سم..................................:

الرقم

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

التاريخ:

جيد

متو�سط

املعيار

1

يعرف الذكاء اال�صطناعي.
ِّ

2

يعدد املنهجيات التي يقوم عليها الذكاء اال�صطناعي.
ِّ

3

يو�ضح مبد أ� اختبار تورينغ.
ِّ

4

يعرف برنامج يوجني غو�ستمان.
ِّ

5

يعدد �أهداف الذكاء اال�صطناعي.
ِّ

6

يعدد لغات برجمة خا�صة بالذكاء اال�صطناعي.
ِّ

7

يقارن بني برامج الذكاء اال�صطناعي والربامج التقليدية.

8

يو�ضح مزايا برامج الذكاء اال�صطناعي.
ِّ

9

يعدد تطبيقات الذكاء اال�صطناعي.
ِّ
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مقبول

الف�صل الأول :الذكاء االصطناعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :علم الروبوت.

نتاجات التعلم

يو�ضح املق�صود بعلم الروبوت.
 ِّيو�ضح املق�صود بالروبوت.
 ِّ ي�رسد تاريخ ن�ش�أة علم الروبوت.يو�ضح �صفات الروبوت.
 ِّيعدد �أجزاء الروبوت.
 ِّيو�ضح كل جزء من �أجزاء الروبوت.
 ِّيو�ضح وظيفة كل نوع من �أنواع احل�سا�سات.
ِّ -

 ي�ص ِّنف الروبوتات بح�سب اال�ستخدام ،واخلدمات التيتقدمها ،وجمال حركتها.
ِّ
يو�ضح ا�ستخدامات الروبوت يف جمال ال�صناعة ،والطب،
 ِّوالتعليم ،والف�ضاء ،والأمن.
يو�ضح �آلية عمل ٍّ
كل من :الروبوت الثابت ،والروبوت
 ِّاجلوال (املتنقل).
يعدد فوائد الروبوت يف جمال ال�صناعة ،ويذكر حمدداته.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

 �ألعاب كاراكوري ،نظام خبري ،وكالة نا�سا ،اال�ست�شعار ،اال�ستجابة وردة الفعل ،امل�ستجيب النهائي ،املوادامل�شعة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 فيديو (الروبوت) املرفق بالقر�ص املدمج.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التفكري الناقد (منظمات ب�رصية) ،التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريباتوالتمارين� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي ،ال�شبكة)� ،أخرى (جيك�سو،
البطاقات).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بعر�ض فيديو (الروبوت) على الطلبة ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• هل الذي �شاهدته يف الفيديو �إن�سان �أم روبوت؟
• ما الفرق بني الروبوت والإن�سان؟
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 - 2اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى مفهوم علم الروبوت ،واملق�صود بالروبوت.
 - 3توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
منت الدر�س
 - 1توزيع بطاقات ورقة العمل ( )1على املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة �إحداها ،ثم
تناق�ش املرحلة التي حتويها البطاقة من مراحل ن�ش�أة الروبوت ،ثم تعر�ضها على املجموعات الأخرى،
وتناق�شها فيها.
 - 2توزيع بطاقات ورقة العمل ( )2على املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة �إحداها ،ثم
جتيب عن �أ�سئلتها.
�	- 3إعادة �إن�شاء املجموعات؛ وذلك ب�أخذ الرقم ( )1من كل جمموعة لإن�شاء املجموعة الأولى ،والرقم
( )2من كل جمموعة لإن�شاء املجموعة الثانية ،وهكذا.
 - 4توجيـه كـل طالب يف املجموعـات اجلديـدة �إلى عر�ض الإجابـات التي تـو�صل �إليها مع �أفـراد جمموعتـه
الأ�صلية ،والتي تتعلق بالبطاقة خا�صتهم على �أفراد جمموعته اجلديدة ،ومناق�شتهم فيها ،ثم عر�ضها �أمام
بقية املجموعات.
 - 5توزيع بطاقات ورقة العمل ( )3على املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخد كل جمموعة �إحداها ،ثم
تناق�ش نوع الروبوت ،ووظيفته ،و�أجزاءه الظاهرة �صورتها يف بطاقتهم ،ثم تعر�ضها على املجموعات
الأخرى ،ثم تناق�شها فيها.
 - 6توزيع بطاقات ورقة العمل ( )4على املجموعات بعد ق�صها ،بحيث ت�أخد كل جمموعة �إحداها ،ثم
تناق�ش نوع الروبوت ،ووظيفته ،و�أجزاءه الظاهرة �صورتها يف بطاقتهم ،ثم تعر�ضها على املجموعات
الأخرى ،ثم تناق�شها فيها.
 - 7توزيع بطاقات ورقة العمل ( )5على املجموعات بعد ق�صها ،ثم الطلب �إلى كل جمموعة ت�صنيف البطاقات
�إلى بطاقات تتناول فوائد الروبوت ،و�أخرى تتناول حمدداته يف جمال ال�صناعة ،ثم عر�ض ت�صنيفها على
املجموعات الأخرى ،ثم مناق�شتها فيه.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ( /1ج ،)5 ،3 ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي ( )2على الطلبة.
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معلومات �إ�ضافية

	�ألعاب كاراكوري :هي دمى ميكانيكيةجـدا يف ع�رص �إيـدو
كانـت م�ألـوفـة ًّ
(١٦٠٣م ١٨٦٨ -م) .والنوع الأكرث
�شهرة فيها هو دمية تقدمي ال�شاي؛ �إذ
تقف هذه الدمية على �أهبة اال�ستعداد
حامل ًة �صحن ال�شاي يف كلتا يديها.
وعند و�ضع الفنجان على ال�صحن
حتني الدمية ر�أ�سها ،وتبد�أ امل�شي على
القدمني نـحو الأمـام لتقدمي ال�شـاي
�إلى ال�ضيف .وما �إن ُيرفَع الفنجان
حتى تتوقف الدمية عن احلركة .وبعد
�إرجاع الفنجان الفارغ �إلى ال�صحن
ت�ستدير الدمية لتعود �أدراجها راجع ًة
�إلى موقعها الأ�صلي.

�أخطاء �شائعة
 يعتقد بع�ض الأ�شخا�ص �أن الروبوتي�ستطيع �أن يفكر بنف�س طريقة تفكري
الإن�سان ،وي�ؤدي جميع الأعمال التي
يقوم بها الإن�سان.

الفروق الفردية
عالج

حدد ا�سم اجلزء املنا�سب للروبوت يف اجلدول الآتي،
 ِّتبعا للوظيفة التي ي�ؤديها:
ً
ا�سم اجلزء

الوظيفة التي ي�ؤديها
حول �أوامر
م�س�ؤول عن حركة الروبوت؛ �إذ ُي ِّ
املتحكم �إلى حركة فيزيائية.
جمع البيانات من البيئة املحيطة.
تنفيذ املهمة التي ي�صدرها الروبوت.
احتــوا�ؤهـا عـلى مفا�صل �صناعيــة لت�سهيــل
حركتها عند تنفيذ الأوامر ال�صادرة �إليها.
ا�ستقبـال البـيـانـات ثم معاجلتـها عـن طريـق
تـعليمات البـرجميـة املخزنـة داخلـه ،و�إعـطاء
الأوامر الالزمة لال�ستجابة لها.

 -ما حمددات ا�ستخدام الروبوت يف ال�صناعة؟

�إثراء
علِّل ما ي�أتي:

 يعزى ف�ضل �إيجاد كلمة (روبوت) �إلى الأدب. ا�ستخدام الروبوت يف امل�صانع يزيد املرونة يف الت�صنيع. -ا�ستخدام الروبوت يف �أعمال ال�صب و�سكب املعادن.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة) ،مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي ،قائمة الر�صد.
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ورقة العمل ()1

القرنان :الثاين ع�رش ،والثالث ع�رش للميالد.

القرن التا�سع ع�رش امليالدي.

خم�سينيات القرن املا�ضي و�ستينياته.

منذ عام 2000م.
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ورقة العمل ()2
بناء على ذلك:
 ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم ِّعدد �صفات الروبوت ً

=

+

+

	�أكمل الفراغ يف اجلدول الآتي؛ بذكر وظيفة كل جزء من �أجزاء الروبوت ،وذكر الع�ضو امل�شابه لها يفج�سم الإن�سان:

�أجزاء الروبوت

الوظيفة

الع�ضو امل�شابه لها يف ج�سم الإن�سان

الذراع امليكانيكية
امل�ستجيب النهائي
املتحكم
امل�شغل امليكانيكي
احل�سا�س

	�أكمل الفراغ يف اجلدول الآتي؛ بذكر ا�سم احل�سا�س امل�ستخدم يف الروبوت ،ووظيفته:ال�شكل

ا�سم احل�سا�س

الوظيفة
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ورقة العمل ()3
�أ�صناف الروبوتات بح�سب اال�ستخدام ،واخلدمات التي تُق ِّدمها.
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ورقة العمل ()4
�أ�صناف الروبوتات بح�سب جمال احلركة.
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ورقة العمل ()5
فوائد الروبوت يف جمال ال�صناعة وحمدداته.
ح�سا فنيًّا� ،أو ذوقًا يف الت�صميم� ،أو �إبدا ًعا.
ال ي�ستطيع الروبوت �أداء الأعمال التي تتطلب ًّ
ي�ستطيع الروبوت �أداء الأعمال التي تتطلب جتميع القطع وتركيبها يف مكانها بدقة عالية؛ ما يزيد من �إتقان العمل.
مال ووقتًا.
يحتاج املوظفون �إلى برامج تدريبية للتعامل مع الروبوتات ال�صناعية وت�شغيلها؛ ما يُكلِّف ال�رشكات ال�صناعية اً
يُقلِّل ا�ستخدام الروبوت من امل�شكالت التي تتعر�ض لها امل�صانع من العمال ،مثل :الإجازات ،والت�أخري ،والتعب.
تكرارا م َّدة طويلة من دون تعب؛ ما يزيد الإنتاجية.
ي�ؤدي الروبوت الأعمال التي تتطلب
ً
م�ساحة امل�صانع التي �ست�ستخدم فيها الروبوتات يجب �أن تكون كبري ًة ج ًّدا؛ لتجنب اال�صطدامات واحلوادث يف
�أثناء حركتها.
ي�ستطيع الروبوت العمل يف ظل ال�ضغط ،ويف ظروف غري مالئمة ل�صحة الإن�سان ،مثل� :أعمال الدهان ،وور�ش املواد
الكيميائية ،ودرجات الرطوبة واحلرارة العاليتني.
ميكن تعديل الربنامج امل�صمم للروبوت؛ لزيادة املرونة يف الت�صنيع وفق املتطلبات التي تقت�ضيها عملية الت�صنيع.
اال�ستغناء عن املوظفني يف امل�صانع ،وا�ستبدال الروبوت ال�صناعي� ،سيزيد من ن�سبة البطالة ،ويُقلِّل فر�ص العمل.
تكلفة ت�شغيل الروبوت يف امل�صانع عالية؛ لذا يع ُّد ا�ستخدامه غري منا�سب يف امل�صانع املتو�سطة وامل�صانع ال�صغرية.

60

أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي :ال�سجل الق�ص�صي.
ال�صف :الثاين ع�رش.

عنوان الدر�س :علم الروبوت.
املجموعة
الأولى

املجموعة
الثانية

املجموعة
الثالثة

اليوم.............. :
املجموعة
الرابعة

التاريخ:
املجموعة
اخلام�سة

\ \ م.
املجموعة
ال�ساد�سة

�أع�ضاء املجموعة:

توزيع املهام

التعاون بني �أع�ضاء
املجموعة
االلتزام بالوقت،
واحلفاظ على الهدوء
املنتج النهائي
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أداة التقويـم ()2
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اال�سم..................................:

الرقم

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

املهارة

1

و�ضح املق�صود بعلم الروبوت.
�أُ ِّ

2

و�ضح املق�صود بالروبوت.
�أُ ِّ

3

�أ�رسد تاريخ ن�ش�أة علم الروبوت.

4

و�ضح �صفات الروبوت.
�أُ ِّ

5

عدد �أجزاء الروبوت.
�أُ ِّ

6

و�ضح كل جزء من �أجزاء الروبوت.
�أُ ِّ

7

و�ضح وظيفة كل نوع من �أنواع احل�سا�سات.
�أُ ِّ

8

قدمهـا ،وجمـال
أُ��ص ِّنف الروبوتات وف ًقـا لال�ستخـدام ،واخلـدمـات التي ُت ِّ
حركتها.

9

و�ضح ا�ستـخدامـات الروبـوت يف جمـال ال�صنـاعـة ،والطب ،والتـعليـم،
�أُ ِّ
والف�ضاء ،والأمن.

10

و�ضح �آلية عمل الروبوت الثابت ،والروبوت اجلوال (املتنقل).
�أُ ِّ

11

عدد فوائد الروبوت يف جمال ال�صناعة ،و�أذكر حمدداته.
�أُ ِّ
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التاريخ:
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درجة الإتقان
نعم

ال

الف�صل الأول :الذكاء االصطناعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثالثًا :النظم اخلبرية.

نتاجات التعلم
يعرف النظم اخلبرية.
 ِّ يقارن بني النظام اخلبري والربنامج العادي. يذكر �أمثلة على برامج النظم اخلبرية ،وجماالت ا�ستخدامها.يو�ضح �أنواع امل�شكالت التي تعاجلها النظم اخلبرية.
 ِّيو�ضح مكونات النظم اخلبرية.
ِّ -

يعدد مزايا النظم اخلبرية.
 ِّيعدد حمددات النظم اخلبرية.
 ِّ يف�سرِّ �سبب عدم �إمكانية �إحالل النظماخلبرية حمل اخلبري.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -معاجلة البيانات ،املعرفة ،املعلومات ،البيانات ،قاعدة املعرفة ،حمرك اال�ستدالل.(eXpertise2Go) ،

التكامل الر�أ�سي

 كتـاب احلا�سـوب ،ال�صـف العا�شـر ،الوحـدةالرابعة :قواعد البيانات ).(Access 2010
 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الأول الثانوي,الوحدة الرابعة :نظم املعلومات.

م�صادر التعلم و�أدواته
 -املوقع الإلكرتوين لربنامج اخلبري الطبي:

https://www.altibbi.com/symptomchecker

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين)،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب)� ،أخرى (لعب الأدوار).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
يت�ضمن طلب �أحدهما ا�ست�شارة طبية ،وقيام الطالب الآخر
 - 1التمهيد للدر�س بتكليف طالبني �أداء م�شهد متثيليَّ ،

بتوجيهه �إلى زيارة املوقع الإلكرتوين لربنامج اخلبري الطبي.https://www.altibbi.com/symptomchecker :
 - 2تنظيم نقا�ش جماعي عن امل�شهد للتو�صل �إلى مفهوم الأنظمة اخلبرية.
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منت الدر�س
 - 1طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
• ما الفرق بني الربنامج العادي والربنامج اخلبري؟
• ما �أنواع امل�شكالت (امل�سائل) التي حتتاج �إلى نظم خبرية؟
 - 2اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها.
 - 3توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 4توجيه �أفراد املجموعات �إلى درا�سة اجلدول ( ،)3-2ثم الطلب �إلى �أفراد كل منها تو�ضيح �أحد الأمثلة
العملية على برامج النظم اخلبرية وجمال ا�ستخدامها.
�صحيحا يبني
ترتيبا
ً
 - 5توزيع ورقة العمل ( )1على املجموعات بعد ق�صها ،ثم الطلب �إليها �إعادة ترتيبها ً
املكونات الرئي�سة للنظم اخلبرية ،ثم مناق�شتها يف الرتتيب ال�صحيح ،ووظيفة كل جزء من �أجزاء هذه
النظم.
 - 6توجيه املجموعات �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شة الإجابات.
 - 7توجيه الطلبة �إلى درا�سة مزايا النظم اخلبرية وحمدداتها ،ثم مناق�شتهم فيها.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل (/1ب ،)8 ،7 ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى �إجابة �أ�سئلة االختبار الق�صري.

معلومات �إ�ضافية
 معاجلة البيانات :هي العمليات املنظمة التي يجري فيها حتويل البيانات (الأرقام ،والرموز ،والن�صو�ص ،وغريذلك) �إلى معلومات.
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الفروق الفردية

عالج

حدد جمال ا�ستخدام ٍّ
كل من الأنظمة اخلبرية الآتية:
 ِّالنظام اخلبري

جمال اال�ستخدام

باف

)(PUFF

ليثيان

)(LITHIAN

ديزاين �أدفايزر

)(DESIGN ADVISOR

برو�سبكرت

)(PROSPECTOR

ديندرال

)(DENDRAL

 اذكر اًواحدا على امل�شكالت التي يتطلب حلها ا�ستخدام النظم اخلبرية الآتية:
مثال
ً
• التخطيط:
• الت�صميم:
• الت�شخي�ص:
• التنب�ؤ:
• التف�سري:
 -ما حمددات النظم اخلبرية؟

�إثراء

 -علِّل ما ي�أتي:

• ُّ
أبدا.
تعذر �أن حتل النظم اخلبرية حمل اخلبري � ً
• ات�صاف قاعدة املعرفة باملرونة.
عاليا من اخلربات.
• توفري النظم اخلبرية م�ستوى ً
 -ماذا يتطلب ت�صميم واجهة امل�ستخدم يف النظم اخلبرية؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

�أ  -الذكاء اال�صطناعي :علم من علوم احلا�سوب يخت�ص بت�صميم مناذج حا�سوبية ومتثيلها وبرجمتها،
بحيث ت�شمل جماالت احلياة املختلفة ،وحتاكي يف عملها طريقة تفكري الإن�سان وردود �أفعاله يف
مواقف معينة.
ب -النظم اخلبرية :برامج حا�سوبية ذكية ت�ستخدم جمموعة من قواعد املعرفة يف جمال معني حلل امل�شكالت
اعتما ًدا على اخلربة الب�رشية ،وتُ�شبِه يف طريقة عملها الطريقة التي ي�ستخدمها اخلبري الب�رشي.
ميتاز النظام اخلبري عن الربنامج العادي بقدرته على التعلم ،واكت�ساب خربات جديدة.
جـ  -علم الروبوت :علم يهتم بت�صميم الروبوتات وبنائها وبرجمتها لتتفاعل مع البيئة املحيطة ،وهو من
قدم فيها حلول للم�شكالت.
�أكرث تقنيات الذكاء اال�صطناعي ُّ
تقد ًما من حيث التطبيقات التي ُت َّ
�أ  -التفكري كالإن�سان.

ب  -الت�رصف كالإن�سان.

منطقيا.
جـ  -التفكري
ًّ

منطقيا.
د  -الت�رصف
ًّ

-3
ا�سم احل�سا�س

وظيفته

ح�سا�س امل�سافة ) .(Distance Sensorا�ست�شعار امل�سافة بني الروبوت والأج�سام املادية.
ح�سا�س اللم�س (.)Touch Sensor

ا�ست�شعار التما�س بني الروبوت و�أي ج�سم مادي خارجي كاجلدار.

ح�سا�س ال�ضوء (.)Light Sensor

ا�ست�شعار ال�ضوء املنعك�س من الأج�سام املختلفة ،والتمييز بني �ألوانها.

ح�سا�س ال�صوت (.)Sound Sensor

ا�ست�شعار �شدة الأ�صوات املحيطة ،وحتويلها �إلى نب�ضات كهربائية.

مدة معينة .و�إذا مل ي�ستطع
-4
يت�ضمن هذا االختبار توجيه جمموعة من الأ�سئلة الكتابية �إلى برنامج حا�سوبي َّ
َّ
االختبار متييز َمن يجيب عن الأ�سئلة (�إن�سان� ،أو برنامج) بن�سبة  %30من عدد الأ�شخا�ص الذين
مدة زمنية حمددة ،ف�إن الربنامج يكون قد جنح يف االختبار ،ويو�صف ب�أنه برنامج
يجرون االختبار َّ
ذكي� ،أو �أن احلا�سوب هو حا�سوب مفكر.
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 -5ال�صناعة :ي�ستخدم الروبوت ال�صناعي يف العديد من العمليات ال�صناعية ،مثل :عمليات الطالء بالر�ش
احلراري يف امل�صانع؛ لتقليل تعر�ض العمال ملادة الدهان التي ت�رض ب�صحتهم ،ويف �أعمال ال�صب
جدا ال ي�ستطيع الإن�سان
و�سكب املعادن؛ �إذ تتطلب هذه العمليات التعر�ض لدرجة حرارة عالية ًّ
حتملها� ،إ�ضاف ًة �إلى عمليات جتميع القطع وتثبيتها يف �أماكنها.
ُّ
اً
أ�شكال خمتلفة،
التعليم�ُ :ص ِّممت الروبوتات لتحفيز الطلبة وجذب انتباههم �إلى التعليم ،وقد تتخذ �
فتكون على هيئة �إن�سان مع ِّلم مثلاً .
-6
جـ  -التنب�ؤ.
ب  -الت�صميم.
�أ  -الت�شخي�ص.
هـ  -التخطيط.
د  -التف�سري.
 -7الفرق بني قاعدة املعرفة وقاعدة البيانات هو �أن قاعدة البيانات تتكون من جمموعة من البيانات
واملعلومات املرتابطة فيما بينها ،و�أن قاعدة املعرفة تبنى اعتما ًدا على ٍّ
كل من اخلربة الب�رشية ،واملعلومات
والبيانات ،وتت�صف باملرونة؛ �إذ ميكن الإ�ضافة �إليها� ،أو احلذف منها� ،أو التعديل عليها من دون الت�أثري
يف املكونات الأخرى للنظام اخلبري.
-8

قاعدة
المـعـرفـة

حمرك
اال�ستدالل

واجهة
امل�ستخدم

ذاكرة العمل
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ورقة العمل ()1

حمرك
اال�ستدالل

واجهة امل�ستخدم
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قاعدة املعرفة

ذاكرة العمل

ورقة العمل ()2
 -ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أكمل الفراغ يف اجلمل التي تليه:

يعد ال�شكل ال�سابق اً
مثال على واجهة امل�ستخدم لنظام..................................................................
ُّ - 1
 - 2يدل وجود خيار ( ال �أعرف) على ..........................................................................................
 - 3من مزايا هذا النظام:
�أ

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

ب..................................................................................................................................... -
جـ .................................................................................................................................... -
 - 4بعد �إجابة امل�ستخدم عن الكثري من الأ�سئلة التي يطرحها النظام عن طريق ال�شا�شات ،تظهر

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

..............
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االختبار الق�صري
 - 1ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أكمل الفراغ يف اجلمل التي تليه:

2

1
3

�أ  -يعبرِّ

ال�شكل ال�سابق عن ....................................................................................................

ب  -وظيفة واجهة امل�ستخدم ....................................................................................................

جـ  -يتطلب ت�صميم واجهة امل�ستخدم ........................................................................................
د �	-أ�سماء الأجزاء املرقمة يف ال�شكل:

................................................................................................................................. . 1
................................................................................................................................. . 2
................................................................................................................................. . 3
 - 2اذكر مثالني على برامج النظم اخلبرية:
�أ

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

ب ...................................................................................................................................... -
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الف�صل الثاين :خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

 :مفهوم خوارزميات البحث.

نتاجات التعلم
يو�ضح مفهوم خوارزميات البحث.
 ِّ ي�رشح مبد أ� عمل خوارزميات البحث.يعدد خ�صائ�ص امل�شكالت التي ُو ِجدت خوارزميات
 ِّالبحث يف الذكاء اال�صطناعي حللها.

يو�ضح مفهوم �شجرة البحث.
 ِّيو�ضح املق�صود بكل عن�رص من عنا�رص
 ِّ�شجرة البحث.
 -ي�ستخرج عنا�رص �شجرة البحث.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -احلد�س ،خوارزميات البحث ،املعايري ،ف�ضاء البحث.

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب. العر�ض التقدميي (�شجرة البحث) املرفق بالقر�ص املدمج.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي� ،أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلميف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي:
• ما الطرائق التي ميكن اتباعها لالنتقال من غرفة ال�صف �إلى غرفة الإدارة؟
ثم ر�سم �شجرة على اللوح تو�ضح االحتماالت املمكنة جميعها للطريق بني غرفة ال�صف وغرفة الإدارة،
للتو�صل �إلى مفهوم خوارزميات البحث ،ومفهوم �شجرة البحث.
منت الدر�س
 - 1مناق�شة الطلبة يف املثال ( )1ال�ستنتاج �أهم املفاهيم يف �شجرة البحث.
 - 2توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط ( ،)1-2ثم مناق�شتهم يف ما يتو�صلون �إليه.
 - 3عر�ض املثال ( )2من �أمثلة �رشائح العر�ض التقدميي على الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيه.
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ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى �إجابة �أ�سئلة االختبار الق�صري.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
 احلد�س :هو احلكم على الأ�شياءمـن دون تفكيـر؛ �أي بـما يـراه
الإن�سان بعقله الباطن.

�أخطاء �شائعة
 	ال مييز الطلبة �أحيا ًنا بني ال�س�ؤالنيالآتيني:
• ما عدد النقاط امليتة؟
عدد النقاط امليتة.
• ِّ
 قـد يـخطـئ بـعـ�ض الطلـبـة يفا�ستخـدام الفـا�صلــة عند كتـابـة
امل�سار.

عالج

الفروق الفردية

 -املأ ال�شكل الآتي الذي ميثل مبد�أ عمل خوارزميات البحث:

 ما املق�صود بكل من :النقطة امليتة ،وجذر ال�شجرة ،والنقطة الهدف. ت� َّأمل ال�شكل املجاور ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:•
•
•
•
•
•

ما احلالة االبتدائية للم�شكلة؟
W
ما جذر ال�شجرة؟
Z
عدد حاالت ف�ضاء البحث.
ِّ
M
N
K
اذكر اً
مثال على م�سار.
ما عدد النقاط امليتة.
اذكر اً
مثال على نقطة حتوي عالقة (الأب – الأبناء).
X

 ا�ستخرج جميع امل�سارات املحتملة للو�صول �إلى نقطة الهدف) (Kمن �شجرة البحث الآتية:
X
Y

W
Z
K

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :االختبار الق�صري� ،سجل و�صف �سري التعلم.
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S

�إثراء

M

استراتيجيات التقويم وأدواته

Y

S
N

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)1-2
.(A,B,D,H,E,I,C,F,J,K,G) - 1
.(A) - 2
.(A) - 3
 - 4النقطة ) (Bهي الأب للنقطة ) (Eوالنقطة ) ,(Dوالنقطة ) (Cهي الأب للنقطة ) (Fوالنقطة ).(G
.(B-D-H) - 5
.(H,I,K,G) - 6
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االختبار الق�صري
		-ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

 - 1ما احلالة االبتدائية للم�شكلة؟
 - 2ما جذر ال�شجرة؟
عدد حاالت ف�ضاء البحث.
ِّ - 3
 - 4ما امل�سار بني النقطتني ) (Bو ).(L
عدد النقاط امليتة.
ِّ - 5

 - 6اذكر اً
مثال على نقطة حتوي عالقة (الأب – الأبناء).
عدد الأبناء للنقطة ).(H
ِّ - 7
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

تعلمت من هذا الدر�س:

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

التاريخ:

\

\ م.

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

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

ال�صعوبات التي واجهتها:

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

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

مقرتحات لتح�سني التعلم:

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

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

ملحوظات املع ِّلم:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الف�صل الثاين :خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا� :أنواع خوارزميات البحث.

نتاجات التعلم
يعدد �أنواع خوارزميات البحث.
 ِّيو�ضح مبد�أ عمل خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول).
 ِّ ي�ستخرج م�سار البحث عن حالة هدف با�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اًأول).

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب علوم احلا�سوب. العر�ض التقدميي (خوارزمية البحث يف العمق � اًأول) املرفق بالقر�ص املدمج.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل ،التدريبات والتمارين ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلميف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (الر�ؤو�س املرقمة).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بر�سم �شجرة البحث من املثال ( )1على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
• اذكر جميع امل�سارات املحتملة للو�صول �إلى نقطة الهدف ).(N
 - 2اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها ال�ستنتاج وجود كثري من طرائق البحث يف الذكاء اال�صطناعي.
منت الدر�س
 - 1تو�ضيح خوارزمية البحث يف العمق � اً
أول ،ومبد أ� عملها.
 - 2عر�ض املثال ( )2من �أمثلة �رشائح العر�ض التقدميي (خوارزمية البحث يف العمق � اً
أول) على الطلبة ،ثم
مناق�شتهم فيه.
ع�شوائيا (با�ستخدام
 - 3توجيه �أفراد املجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( ،)2-2ثم اختيار �أحد الطلبة
ًّ
ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) حلل �أ�سئلة الن�شاط ،ثم كتابة الإجابة على اللوح ،ثم مناق�شتها.
ع�شوائيا (با�ستخدام
 - 4توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم اختيار �أحد الطلبة
ًّ
ا�سرتاتيجية �أعواد املثلجات) حلل �أ�سئلة ورقة العمل ،ثم كتابة الإجابة على اللوح ،ثم مناق�شتها.
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ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة االختبار الق�صري.

معلومات �إ�ضافية
 عند كتابة م�سار البحث يجب البدءمـن الي�سـار �إلى اليمني ،وو�ضـع
�إ�شارة (–) بني النقاط� ،أو �أي رمز
�آخر ما عدا الفا�صلة.

الفروق الفردية

عالج

و�ضح مبد�أ عمل خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول).
 ِّ ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:X
Y

W
Z

M
K

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ الطالب بتكرار النقطةالتي فُح ِـ�صت يف م�سار (البحث
عن احلالـة الهـدف) بـا�ستخـدام
خـوارزمية (البـحث يف العمـق
� اً
أول).

S
N

• جد م�سار البحث عن احلالة الهدف ) (Kبا�ستخدام خوارزمية
(البحث يف العمق ).

�إثراء

	�إذا علمت �أن النقطة الهدف هي ) ،(Zو�أن م�سار البحث عنالنقطة الهدف با�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول)
ففرغ م�سـار البحث يف
هو )ِّ ,(A - B - C - X - Y - K - W - Z
�شجرة البحث الآتية:

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)2-2
م�سار البحث عن احلالة الهدف ) (Eهو.(R- A – C – D – B – E) :

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

-3
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�أ  -هي �سل�سلة من اخلطوات غري املعروفة م�سب ًقا للعثور على احلل الذي يطابق جمموعة من املعايري
من بني جمموعة من احللول املحتملة.
�سمى جذر ال�شجرة.
ب  -هي النقطة التي توجد يف �أعلى ال�شجرة ،و ُت ّ
جـ  -هو جمموعة من النقاط املتتالية يف �شجرة البحث.
�أ .) ( -
ب .) ( -
جـ .) ( -
د .) ( -
أ� .(S) -
ب � ,(F-G-H) -أو )� ,(G-J-Kأو ).(S-F-I
جـ � ،(I) -أو )� ،(Kأو )� ،(Hأو ).(E
د .(E) -
هـ .(S-A-C-E-F-G-H-J-K) -

ورقة العمل ()1
 ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:A
C
H
P

G
O

B
F

S

E
M

L

D
K

J

I

احلالة الهدف
م�سارا يوجد للو�صول �إلى نقطة الهدف ()S؟ اذكرها.
 - 1كم
ً
�	- 2أي هذه امل�سارات �أق�رص؟
 - 3جد م�سار البحث عن النقطة الهدف ) (Sبا�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول).
تعط هذه اخلوارزمية امل�سار الأق�رص؟
 - 4ملاذا مل ِ
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االختبار الق�صري
علما �أن الهدف هو فوز الالعب ):(X
 -ت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليهً ،

 - 1ما جذر ال�شجرة؟
عدد حاالت ف�ضاء البحث.
ِّ - 2
 - 3اذكر اً
مثال على م�سار.
 - 4ما عدد النقاط امليتة؟
عدد الأبناء للنقطة ). (J
ِّ - 5

 - 6ما م�سار البحث عن احلالة الهدف با�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول)؟
 - 7هل يوجد م�سار �آخر للحل؟ ما هو؟
 - 8هل ميكن الو�صول �إليه با�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول)؟
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�إجابات �أ�سئـلـة الـوحـدة
-1

-2

-3

-4

-5

�أ � -شجرة البحث.
ب -الروبوت.
جـ  -امل�ستجيب النهائي.
�أ  -تغيري الروبوت مل�ساره ب�سبب وجود عائق( .ا�ستجابة)
ب -التقاط �ضوء يدل على وجود ج�سم قريب من الروبوت( .ا�ست�شعار)
جـ  -دوران الروبوت ( )45درجة �إلى اليمني لأنه مربمج على ذلك( .تخطيط ومعاجلة)
�أ  -الذراع امليكانيكية :تنفيذ الأوامر ال�صادرة من الروبوت وفق الغر�ض الذي ُ�ص ِّممت لأجله.
ب -املتحكم :ا�ستقبال البيانات من البيئة املحيطة ،ثم معاجلتها عن طريق التعليمات الربجمية املخزنة
داخله ،و�إعطاء الأوامر الالزمة لال�ستجابة لها.
جـ  -حمرك اال�ستدالل :يحل م�س�ألة �أو م�شكلة با�ستخدام �آلية ا�ستنتاج حتاكي �آلية عمل اخلبري عند اال�ست�شارة
يف م�س�ألة ما؛ لإيجاد احلل ،واختيار الن�صيحة املنا�سبة.
د  -واجهة امل�ستخدم يف النظام اخلبري :ال�سماح ب�إدخال امل�شكلة واملعلومات �إلى النظام اخلبري ،و�إظهار
النتيجة.
�أ  -ميتاز ال�شخ�ص اخلبري بالإدراك واحلد�س ،خالفًا للنظام اخلبري الذي يفتقر �إلى هذه امليزة.
ب -عدم قدرة النظام اخلبري على التجاوب مع املواقف غري االعتيادية� ،أو امل�شكالت التي تكون خارج
نطاق التخ�ص�ص.
جـ � -صعوبة جمع اخلربة واملعرفة الالزمتني لبناء قاعدة املعرفة من اخلرباء.
نهائيا.
�أ 	-ال ميكن �أن حتل النظم اخلبرية مكان الإن�سان اخلبري ًّ
جيدا فقط �ضمن مو�ضوع �ضيق حمدد ،مثل ت�شخي�ص الأعطال لنوع معني من
لأن ﻫـذﻩ النظم تعمل ً
الآالت ،وكلما ات�سع نطاق املجال �ضعفت قدرتها اال�ستنتاجية.
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ب -ا�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
دائما �أق�رص احللول.
أول) ال يعطي ً
لأن هذه اخلوارزمية ت�أخذ م�سار �أق�صى الي�سار يف �شجرة البحث وفح�صه باالجتاه �إلى الأمام حتى
ي�صل �إﻟﻰ نقطة ميتة .وﻲﻓ حال الو�صول �إﻟﻰ نقطة ميتة ،ف�إنه يعود �إلى اخللف حتى �أقرب نقطة ﻲﻓ
كرر العملية حتى
ال�شجرة يكون فيها تفرع �آخر مل ُي َ
فح�ص ،ويخترب ذلك امل�سار حتى نهايته ،ثم ُت َّ
�رضوريا �أن يكون هو امل�سار الأق�رص.
�إيجاد نقطة الهدف .وعلى هذا ،فلي�س
ًّ
-6
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أ�  -عدد حاالت الف�ضاء هو ( )14حالة ،وهي.(A,B,E,F,C,G,H,I,J,K,D,L,M,N) :
ب -جذر ال�شجرة هو ).(A
جـ  -النقاط امليتة هي.(D,L,M,N,H,J) :
د  -م�سار البحث با�ستخدام خوارزمية (البحث يف العمق � اً
أول) هو.(A-B-C-D-G-L) :

الف�صل
الدرا�سي

الوحدة الثالثة

الثاين

الأ�سا�س املنطقي للحا�سوب
والبوابات املنطقية
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الف�صل الأول :البوابات المنطقية.

أول :مفهوم البوابات املنطقية.
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا� :أنواع البوابات املنطقية.

نتاجات التعلم
يعرف مفهوم البوابات املنطقية.
 ِّيعدد �أنواع البوابات املنطقية.
 ِّيو�ضح مبد أ� عمل البوابات املنطقية الأ�سا�سية ).(NOT) ،(OR) ،(AND
 ِّمييز بني رموز البوابات املنطقية الأ�سا�سية ).(NOT) ،(OR) ،(AND
 ِّ يكتب جدول احلقيقة للبوابات املنطقية الأ�سا�سية ).(NOT) ،(OR) ،(AND -مي ِّثل البوابتني املنطقيتني الأ�سا�سيتني ) (OR) ،(ANDبا�ستخدام الدارات الكهربائية.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -العبارة املنطقية ،العاك�س ).(Inverter

التكامل الر�أ�سي
 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الأول الثانوي،الوحدة الثانية :الربجمة بلغة .C++

م�صادر التعلم و�أدواته

 -كتاب علوم احلا�سوب.

التكامل الأفقي
 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الثاين الثانوي،الوحدة الأولى� :أنظمة العد.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم عن طريق الن�شاط (الألعاب ،التدوير) ،التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل ،التدريباتوالتمارين ) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بل�صق ال�صور الواردة يف ورقة العمل ( )1من دون ترتيب على اللوح ،ثم الطلب �إلى
�أحد الطلبة تركيب دارة كهربائية منها ،ثم الطلب �إلى �آخر تركيب الدارة الكهربائية بطريقة �أخرى.
 - 2طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
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• ما عالقة الدارات الكهربائية ببناء احلا�سوب؟
• كيف ُيعبرَّ عن الدارات الكهربائية با�ستخدام النظام الثنائي؟
وتعرف �أنواعها.
 - 3اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها لتو�ضيح مفهوم البوابات املنطقيةُّ ،
منت الدر�س
 - 1توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توزيع البوابات املنطقية الأ�سا�سية ) (NOT ،OR ،ANDعلى املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة بوابة.
 - 3توجيه �أفراد املجموعات �إلى �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)2
 - 4تدوير �أوراق العمل بني املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة ورقة عمل حتمل بوابة منطقية �أخرى
غري التي بحوزتها ،ثم تتحقق من �صحة �إجاباتها.
 - 5تدوير �أوراق العمل بني املجموعات مرة �أخرى ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة ورقة عمل حتمل بوابة
منطقية �أخرى غري التي كانت بحوزتها يف املرتني ال�سابقتني ،ثم تتحقق من �صحة �إجاباتها.
 - 6تدوير �أوراق العمل بني املجموعات مرة �أخرى ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة الورقة التي كانت بحوزتها
�أول مرة لالطالع على املالحظات التي و�ضعها الزمالء.
 - 7عر�ض كل جمموعة ورقة عملها ،ثم مناق�شتها مع املجموعات الأخرى.
 - 8توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)1-3ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ( )5،2،1يف دفاترهم ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
 يوجد متثيل �آخر للبوابة املنطقية ) (ANDعنطريق الدارات الكهربائية غري املذكورة يف
الكتاب املدر�سي ،هو:
 ال يوجد فرق بني الأحرف الكبرية والأحرفال�صغرية عند كتابـة ا�سم البوابـة املنطقيـة� ،أو
�أ�سماء مداخلها� ،أو �أ�سماء خمارجها.

مفتاح تو�صيل

Y

م�صدر تيار

A

م�صباح

X

مفتاحا تو�صيل
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�أخطاء �شائعة
 -عدم التفريق بني ا�سم البوابة املنطقية ورمزها .فمثلاً ) (ANDهو ا�سم البوابة املنطقية ،و

هو رمزها.

الفروق الفردية

عالج

 -جد قيمة ) (Aيف كل من العبارات املنطقية الآتية:

A = 0 AND 1
A = 1 AND 1
A = 0 OR 1
A = 0 OR 0
A = NOT 1

 �أكمل الفراغ يف اجلملتني الآتيتني:�صمم الدارة الكهربائية لتمثيل البوابة املنطقية ) (ORمبفتاحي تو�صيل يف و�ضعية..............
• ُت َّ
�صمم الدارة الكهربائية لتمثيل البوابة املنطقية ) (ANDمبفتاحي تو�صيل يف و�ضعية ...........
• ُت َّ

�إثراء
	�أكمل جدول احلقيقة الآتي:A=X AND Y

Y

1

0
0

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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1
0

X
1

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)1-3
-1

1

0

0

0

1

1

1
1
0

1

1

-2

Z=0
Z=0
Z=0
Z=0/1

0
1

0
Z
Z

0

1
Z

1

1
Z
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ورقة العمل ()1
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ورقة العمل ()2

و�ضح مفهوم البوابة املنطقية.
ِّ - 1
 - 2اذكر �أنواع البوابات املنطقية الأ�سا�سية.
 - 3املأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا هو منا�سب:
ا�سم البوابة

الرمز

جدول احلقيقة

 -ار�سم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية.
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

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

الرقم
1

و�ضح املق�صود بـالبوابات املنطقية.
�أُ ِّ

2

عدد �أنواع البوابات املنطقية.
�أُ ِّ

3

ُ�أبينِّ مبد أ� عمل البوابة املنطقية ).(AND

4

�أر�سم رمز البوابة املنطقية ).(AND

5

�أكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية ).(AND

6

�أر�سم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية ).(AND

7

ُ�أبينِّ مبد أ� عمل البوابة املنطقية ).(OR

8

�أر�سم رمز البوابة املنطقية ).(OR

9

�أكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية ).(OR

10

�أر�سم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية ).(OR

11

ُ�أبينِّ مبد أ� عمل البوابة املنطقية ).(NOT

12

�أر�سم رمز البوابة املنطقية ).(NOT

13

�أكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية ).(NOT
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التاريخ:
نعم

\

\ م.
ال

الف�صل الأول :البوابات المنطقية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثالثًا� :إيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة.

نتاجات التعلم
يعرف العبارة املنطقية املركبة.
 ِّ يذكر ت�سل�سل قواعد الأولوية لإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة. يجد ناجت العبارات املنطقية املركبةُ ،م ِّبي ًنا ت�سل�سل التنفيذ. -يكتب جدول احلقيقة للعبارات املنطقية املركبة.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -العبارة املنطقية املركبة ،املتغريات املنطقية.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الأول الثانوي،الوحدة الثانية :الربجمة بلغة .C++

م�صادر التعلم و�أدواته

 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 -التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 توزيع الطلبة �إلى جمموعات ،ثم الطلب �إليهم حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجاباتُ�ستخدم يف �إيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة.
ال�ستنتاج قواعد الأولوية التي ت
َ
منت الدر�س
� - 1رشح املثال ( ،)1واملثال ( )2للطلبة.
 - 2اختيار �أحد الطلبة حلل املثال ( )3على اللوح.
 - 3التعديل على املثال ( )3ب�إزالة الأقوا�س من العبارة املنطقية ،ثم تكليف الطالب حله.
 - 4تكليف �أفراد املجموعات حل الن�شاط ( ،)2-3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 5تكليف �أفراد املجموعات حل الن�شاط ( ،)3-3ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1تكليف الطلبة حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.
91

�أخطاء �شائعة
 -عدم تتبع ت�سل�سل التنفيذ عند �إيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة؛ ما ي�ؤدي �إلى عدم �صحة الناجت.

الفروق الفردية

عالج

 -ما عدد خطوات �إيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة الآتية:

 -جد ناجت العبارات املنطقية املركبة الآتية:

)- A OR (B AND C
)- A AND (NOT B OR NOT C
)- NOT (NOT A OR NOT B
- NOT 1 AND 0
- 1 OR NOT 1
- 0 AND 1 OR 1
- (1OR NOT 0) AND 1

�إثراء
	�أكمل الفراغ يف جدول احلقيقة الآتي مبا هو منا�سب:)NOT (NOT A OR B

B

0

1

0
1

0
0

A
1

0

�	-إذا كانت ،A=1, B=0 , C=0, D=1فجد ناجت العبارات املنطقية يف الن�شاط (.)2-3

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)2-3
0
1
0
0

)1
)2
)3
)4

الن�شاط (:)3-3
-1

A OR NOT B

B

A

0

1

0

1

1
1

-2

1

0

0

1

1

0

)NOT (A AND NOT B

B

A

1

1

1

1

0
1

1

0

0

0

1

0
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ورقة العمل ()1
 -جد ناجت العبارات املنطقية الآتية:

1 - NOT 1 AND 0

2 - 0 OR 1 OR 1

3 - 1 OR 0 AND 0

)4 - 0 AND (1 OR 0
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)2( ورقة العمل
: فجد ناجت العبارات املنطقية الآتية،A=1, B=0, C=1, D=1 	�إذا كانت-

1 - A OR NOT B

2 - A OR B AND NOT C

3 - (A AND B) OR (NOT C OR D)

4 - NOT (A AND B AND C) OR NOT D
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
اال�سم..................................:
الرقم

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

التاريخ:

جيد

متو�سط

املعيار

1

ُ
عرف املق�صود بالعبارة املنطقية املركبة.
�أ ِّ

2

�أذكر ت�سل�سل قواعد الأولية لإيجاد ناجت العبارات املنطقية
املركبة.

3

�أجد ناجت العبارات املنطقية املركبةُ ،م ِّبي ًنا ت�سل�سل التنفيذ.

4

�أكتب جدول احلقيقة للعبارات املنطقية املركبة.
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\

\ م.
�ضعيف

الف�صل الأول :البوابات المنطقية.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

رابعا :متثيل العبارات املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية.
ً

نتاجات التعلم
 مي ِّثل العبارات املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية. يكتب العبارة املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية. -يكتب العبارة املنطقية التي مت ِّثلها الدارات الكهربائية.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -قواعد الأولوية.

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب. العر�ض التقدميي (التمهيد) املرفق بالقر�ص املدمج.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (العر�ض التو�ضيحي ،التدريبات والتمارين� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلمالتعاوين اجلماعي ،نظام الزمالة) ،التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 التمهيد للدر�س بعر�ض �رشائح من العر�ض التقدميي (التمهيد) ,ثم مناق�شة الطلبة فيها للتو�صل �إلى الطريقةال�صحيحة لتمثيل العبارات املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية.
منت الدر�س
� - 1رشح املثال ( )1للطلبة.
 - 2توزيع الطلبة �إلى جمموعتني ,ثم الطلب �إلى كل طالب يف املجموعة الأولى اختيار طالب من املجموعة
الثانية لت�شكيل جمموعة ثنائية.
 - 3توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)4-3ثم مناق�شة الإجابات.
 - 4توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال ( )6من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 5ر�سم البوابات املنطقية التي يف املثال ( )2على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة يف ال�س�ؤال الآتي:
• كيف ميكن كتابة العبارة املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية؟
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 ثم كتابة العبارة املنطقية على اللوح. - 6اختيار �أحد الطلبة حلل املثال ( )3على اللوح ،ثم مناق�شة الإجابة.
 - 7توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)5-3ثم مناق�شة الإجابات.
 - 8اختيار �أحد الطلبة حلل ال�س�ؤال ( )4من �أ�سئلة الف�صل على اللوح ،ثم مناق�شة الإجابة.
 - 9ر�سم الدارة الكهربائية التي يف املثال ( )4على اللوح ،ثم الطلب �إلى بع�ض �أفراد املجموعات متثيلها على
�شكل بوابات منطقية ،والطلب �إلى �أفراد جمموعات �أخرى متثيلها على �شكل عبارة منطقية ،ثم كتابة
الإجابات على اللوح ،ثم مناق�شتها.
 -10توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل ال�س�ؤال ( )3من �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه املجموعات �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتها.
 - 2توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة االختبار الق�صري فرادى.

�أخطاء �شائعة
 عدم االلتزام مبراعاة قواعدالأولوية عند متثيل العبارات
املنطقية املركبة بالبوابات
املنطقية.

الفروق الفردية

عالج

 م ِّثل العبارات املنطقية الآتية با�ستخدام البوابات املنطقية ،ثم جد الناجت النهائي،علما �أن :X=1, Y=0, Z=1
ً
X OR NOT Y
) NOT (X AND Y
X AND Y OR Z
) X AND (Y OR Z

 اكتب العبارات املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية الآتية:W

X

Y

،

W

X
Y

،

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
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X

W

Y

�إثراء

 مثِّل الدارة الكهربائية املجاورة با�ستخدامالبوابات املنطقية ،ثم جد الناجت النهائي،
علما �أن.A=1,B=1,C=0,D=0 :
ً

-

م�صباح
A
D

C

B

م�صدر
تيار

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
:)4-3( الن�شاط

1 - NOT A OR NOT B
A
B

1

0

0

1

1

2 - A OR NOT B AND C
B

1

0

1

1
C
1
A

1

3 - A AND NOT (B OR NOT C )
1
A
B 0
C 1

0

0

1

1

4 - NOT(A AND B) OR C AND D
A
B
C
D

1

0
1
0

0

1
1

0

:)5-3( الن�شاط
1 - Z = NOT A OR B
2 - Z = NOT(B OR C) AND A
3 - Z = NOT(A AND B OR C)
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االختبار الق�صري
 - 1ادر�س البوابات املنطقية الآتية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
A
B
C
D

�أ � -إذا كانت  ،A=0, B=1, C=1, D=0فجد الناجت النهائي للبوابات املنطقية.
ب -اكتب العبارة املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية.
 - 2م ِّثل العبارة املنطقية الآتية با�ستخدام البوابات املنطقية.NOT(A AND B OR NOT C):
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

-2

�أ  -املعامل املنطقي :هو رابط ي�ستخدم بني تعبريين منطقيني �أو �أكرث لتكوين عبارة منطقية مركبة ،مثل:
) ،(ANDو)� ،(ORأو نفي تعبري منطقي با�ستخدام ).(NOT
ب -العبارة املنطقية :هي جملة خربية تتكون من تعبريين عالئقيني �أو �أكرث يربط بينها معامالت
�صوابا ) ،(1و� ّإما خط�أً ).(0
منطقية ) ،(And, Orوتكون قيمتها � ّإما
ً
جـ  -البوابة املنطقية :هي دائرة �إلكرتونية ب�سيطة تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد �أو �أكرث ،وتنتج
واحدا ،وت�ستخدم يف بناء معاجلات الأجهزة الإلكرتونية واحلوا�سيب ،وتعتمد
منطقيا
خمرجا
ً
ً
ًّ
رقميا )� (1أو ).(0
البوابات املنطقية يف عملها على مبد�أ ال�صواب �أو اخلط�أ� ،أو ما ُي ّ
�سمى ًّ
د  -جدول احلقيقة :هو متثيل لعبارة منطقية يبني االحتماالت املختلفة للمتغريات املكونة للعبارة
املنطقية ،ونتيجة هذه االحتماالت.
�أ  -البوابة املنطقية ):(AND

A

ب -البوابة املنطقية ):(OR

A

جـ  -البوابة املنطقية ):(NOT

A

X

Y
X

Y

X

.(A OR C) AND B - 3
 (NOT A OR B) AND NOT(C OR D) - 4الناجت
-5
-6

			
�أ .(OR) -

).(0

ب .(AND) -
A
B
C
D

الناجت هو0 :

F

-7

-8

A=1

A AND NOT B
0
1
0
0

NOT B
0
1
0
1

B
1
0
1
0

A
1
1
0
0
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الف�صل الثاين :البوابات المنطقية المشتقة.

أول :بوابة ).(NAND
� اً

عدد احل�ص�ص:

ح�صتان.

ثانيًا :بوابة ).(NOR

نتاجات التعلم
يعرف البوابات املنطقية امل�شتقة.
 ِّ يف�سرِّ �سبب ت�سمية البوابات املنطقية امل�شتقة بهذا اال�سم.يعدد �أنواع البوابات املنطقية امل�شتقة.
 ِّيو�ضح املق�صود ببوابة ) ،(NORوبوابة ).(NAND
 ِّكل من البوابة املنطقية امل�شتقة ) ،(NORو).(NAND
 ِّيو�ضح مبد أ� عمل ٍّ
كل من البوابة املنطقية امل�شتقة ) ،(NORو).(NAND
 -ير�سم رموز ٍّ

لكل من البوابة املنطقية امل�شتقة ) ،(NORو).(NAND
 يكتب جدول احلقيقة ٍّ يجد ناجت العبارات املنطقية التي حتتوي على بوابات م�شتقه. مي ِّثل العبارات املنطقية با�ستخدام البوابات املنطقية امل�شتقة. يكتب العبارة املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية امل�شتقة. -يجد القيمة النهائية للبوابات املنطقية.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -البوابات املنطقية امل�شتقة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب علوم احلا�سوب.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التفكري الناقد (التحليل) ،التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات(التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (التدوير).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بر�سم رمز لبوابة منطقية م�شتقة واحدة على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ما اخلط أ� يف رمز البوابة املنطقية؟
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 - 2اال�ستماع �إلى الإجابات ،ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى مفهوم البوابات املنطقية امل�شتقة.
منت الدر�س
 - 1توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توزيع ورقتي العمل ( )1و ( )2على املجموعات ،بحيث ت�أخذ جمموعة �إحداها ،وجتيب �أخرى عنها.
 - 3تدوير �أوراق العمل بني املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة ورقة عمل �أخرى غري التي بحوزتها،
ثم تتحقق من �صحة �إجاباتها ،وتكتب املالحظات عليها.
 - 4تدوير �أوراق العمل بني املجموعات مرة �أخرى ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة الورقة التي كانت بحوزتها
لالطالع على املالحظات التي و�ضعها الزمالء ،ثم تعر�ض كل جمموعة �إجاباتها عن ورقة العمل،
وتناق�شها مع املجموعات الأخرى.
 - 5مناق�شة الطلبة يف املثال ( )1يف �صفحة (.)111
 - 6اختيار �أحد الطلبة حلل املثال ( )2يف �صفحة ( )111على اللوح.
 - 7توجيه �أفراد املجموعات �إلى الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط ( ،)6-3ثم مناق�شة الإجابات.
 - 8اختيار �أحد الطلبة حلل �أ�سئلة املثال ( )3يف �صفحة ( )112على اللوح.
 - 9توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)7-3ثم مناق�شة الإجابات.
 -10مناق�شة الطلبة يف املثال ( )1يف �صفحة (.)114
 -11تعديل املثال ( )1ب�إزالة الأقوا�س ،ثم اختيار طالب حلله على اللوح.
 -12توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل �أ�سئلة الن�شاطني ( ،)8-3و( ،)9-3ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

�أخطاء �شائعة
 عدم اتباع الأولويات عند حتويل البوابة املنطقية �إلى عباره منطقية. -عدم تذكر الطلبة و�ضع الدائرة احلمراء عند ر�سم رمز البوابة املنطقية امل�شتقة.
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الفروق الفردية

عالج

 جد ناجت العبارات املنطقية الآتية:NOT 0 NAND NOT 0
NOT 0 NAND 1 NAND 0
1 NOR NOT 1
NOT (0 NOR NOT 1) NOR 1

� -إذا كانت  ،A=1, B=0, C=0فجد ناجت البوابات املنطقية يف الن�شاطني ( ،)7-3و (.)9-3

�إثراء
-

م ِّثل العبارة املنطقية الآتية با�ستخدام البوابات املنطقية الأ�سا�سية.NOT A NAND NOT (B NAND NOT C) :

 �أكمل جدول احلقيقة الآتي:)NOT (NOT A NOR NOT B

B

0

1

0

1

1

0
0

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.

104

A

0

-

�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)6-3
-1

-2

خمرجا قيمته )� (1إذا كانت قيمة
 ،وتعطي بوابـة )(AND
ً

�أ  -رمز البوابة املنطقية ) (ANDهو
خمرجا قيمته )� (0إذا كانت قيمة �أي من املدخلني �أو كليهما ).(0
جميع املداخل ) (1فقط ،وتعطي ً

 ،وتعطـي بوابـة ) (NANDخمرجـًا قيمته )� (1إذا كانت قيمة �أي من
ب  -رمز البوابة ) (NANDهو
خمرجا قيمته )� (0إذا كانت قيمة جميع املداخل )( (1عك�س خمرجات
املدخلني �أو كليهما ) ،(0وتعطي ً
بوابة ).)(AND
0
1
1

)1
)2
)3

الن�شاط (:)7-3
Z = NOT (A NAND B) = 0
Z = NOT A NAND B NAND C = 0

)1
)2

الن�شاط (:)8-3
1
0
0

)1
)2
)3

الن�شاط (:)9-3
Z = NOT A NOR NOT B = 0
Z = A NOR B NOR NOT C = 0

)1
)2
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
خمرجا
خمرجا قيمته )� (0إذا كانت قيمة �أي من املدخلني �أو كليهما ) ،(1وتعطي ً
 - 1تعطي بوابة )ً (NOR
قيمته )� (1إذا كانت قيمة املداخل جميعها )(0؛ �أي عك�س خمرجات بوابة )(OR؛ �إذ تعطي بوابة )(OR
خمرجا قيمته )� (0إذا كانت قيمة
خمرجـًا قيمته )� (1إذا كانت قيمة �أي من املدخلني �أو كليهما ) ،(1وتعطي ً
كال املدخلني ).(0
X

رمز ) (ORهو

					
رمز ) (NORهو A
Y

-2
-3

X

Z

Y

X

Z

Y

�أ �ُ -س ِّميت بهذا اال�سم لأنها ا�ش ُت َّقت من البوابات املنطقية الأ�سا�سية.(AND) ,(OR) ,(NOT) :
ب -وجود دائـرة �صغرية عند املخرج ترمز �إلى بوابة ).(NOT
X
Y
W

-4
الناجت.(1):
-5
-6

العبارة املنطقية ) )Z = NOT( A NOR (B NOR C

رمزها

البوابة املنطقية
()NOR

()NAND
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Z

Z

الناجت.(0) :
خمرجاتها

X
Y

X
Y

خمرجا قيمته )� (0إذا كانت
تعطي بوابـة )ً (NOR
خمرجا
قيمة �أي من املدخلني �أو كليهما ) ,(1وتعطي ً
قيمته )� (1إذا كانت قيمة املداخل جميعها ).(0
تعطـي بوابـة ) (NANDخمرجـًا قيمته )� (1إذا
كانت قيمة �أي من املدخلني �أو كليهما )،(0
خمرجا قيمته )� (0إذا كانت قيمة املداخل
وتعطي ً
جميعها ).(1

ورقة العمل ()1

 - 1البوابة املنطقية امل�شتقة ) (NANDهي اخت�صار ل ِـ .........................................

 - 2م ِّثل البوابة املنطقية امل�شتقة ) (NANDبا�ستخدام البوابتني الآتيتني:

 - 3ار�سم رمز البوابة املنطقية امل�شتقة ).(NAND

 - 4اكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية امل�شتقة ).(NAND
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ورقة العمل ()2

 - 1البوابة املنطقية امل�شتقة

)(NOR

هي اخت�صار ل ِـ .........................................

 - 2م ِّثل البوابة املنطقية امل�شتقة ) (NORبا�ستخدام البوابتني الآتيتني:

 - 3ار�سم رمز البوابة املنطقية امل�شتقة ).(NOR

 - 4اكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية امل�شتقة ).(NOR
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االختبار الق�صري

-1

علما �أن  ،W=0و ،Y=0و:X=1
م ِّثل العبارتني املنطقيتني الآتيتني با�ستخدام البوابات املنطقية ،ثم جد ناجتهاً ،

1 - NOT (X NOR NOT Y) NOR W.

2 - X NAND NOT (Y NAND NOT W).
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الف�صل الثالث :الجبر المنطقي (البوولي).

أول :مفهوم اجلرب املنطقي (البوويل).
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

ثانيًا :العبارات اجلربية املنطقية والعمليات املنطقية.

نتاجات التعلم
يعرف اجلرب املنطقي (البوويل).
 ِّيو�ضح املق�صود باملتغري املنطقي.
 ِّيو�ضح املق�صود بالعبارة اجلربية املنطقية.
 ِّيعدد العمليات املنطقية الأ�سا�سية يف اجلرب املنطقي.
 ِّيو�ضح العمليات املنطقية الأ�سا�سية يف اجلرب املنطقي.
 ِّ -مي ِّثل العمليات املنطقية الأ�سا�سية با�ستخدام العبارات اجلربية املنطقية.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -اجلرب املنطقي (البوويل) ،املتغري املنطقي ،الثوابت ،العمليات املنطقية.

التكامل الأفقي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الثاين الثانوي ،الوحدةالأولى� :أنظمة العد.

 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التفكريالناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بتوزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توجيه املجموعات �إلى �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتها للتو�صل �إلى حقيقة �أن ا�ستخدام
ال�صيغة اجلربية هو �أ�سهل من التعامل مع البوابات املنطقية.
منت الدر�س
 - 1كتابة م�صطلح اجلرب املنطقي (البوويل) على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
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• ما املق�صود باجلرب املنطقي (البوويل)؟
• ما �سبب ت�سمية اجلرب بهذا اال�سم؟
جزءا منها ،ثم جتيب عن �أ�سئلة هذا
 - 2توزيع ورقة العمل ( )2على املجموعات ،بحيث ت�أخد كل جمموعة ً
اجلزء ،ثم تعر�ض �إجابتها على املجموعات الأخرى ملناق�شتها.
ختام الدر�س
 -توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة بتوزيع عملية) (NOTعلى املتغريات املنطقية .فمثلاً
) (A + Bال تكافئ .A + B

عالج

الفروق الفردية

 اكتب جدول احلقيقة للعملية اجلربية ( ،)+والعمليةاجلربية (.).

�إثراء

حول العبارات املنطقية الآتية �إلى عبارات جربية
 ِّمنطقية:
A AND B
NOT A OR B
A AND B OR C
) NOT (A OR B

-

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)10-3

1) 1
2) 0
3) 0

الن�شاط (:)11-3
1 ) A. B
2 ) A + B. C
3 ) A. B. C
4 ) A + B. C
)5 ) A +(B + C. D
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ورقة العمل ()1

�	-1أي العمليات احل�سابية (اجلمع ،الطرح ،ال�رضب ،الق�سمة) ميكن تطبيقها على ) (Xو ) (Yبحيث تعطي
الناجت نف�سه يف جدول احلقيقة الآتي:
A=X

Y
A=X AND Y

Y

X

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

�	-2أي العمليات احل�سابية (اجلمع ،الطرح ،ال�رضب ،الق�سمة) ميكن تطبيقها على ) (Xو ) (Yبحيث تعطي
الناجت نف�سه يف جدول احلقيقة الآتي:
A=X

Y
A=X OR Y

Y

X

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

113

ورقة العمل ()2
-1

عملية ()NOT

-2

عملية ()AND

-3

عملية ()OR

يطلق عليها ا�سم..........................................................................................................................
ُيعبرَّ عن عملية ( )NOTيف اجلرب املنطقي بالرمز ..............................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية ( )NOTهي ......................................................................................
جدول ناجت عملية ( )NOTهو:
X
1
0

ُيعبرَّ عن عملية ( )ANDيف اجلرب املنطقي بالرمز ...............................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية ( )ANDهي ......................................................................................
جدول ناجت عملية ( )ANDهو:
Y
1
1
0
0

X
1
0
1
0

ُيعبرَّ عن عملية ( )ORيف اجلرب املنطقي بالرمز .................................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية ( )ORهي ........................................................................................
جدول ناجت عملية ( )ORهو:
Y
1
1
0
0
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X
1
0
1
0

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

الرقم

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

التاريخ:

جيد

متو�سط

املعيار

1

عرف املق�صود باجلرب املنطقي (البوويل).
�أُ ِّ

2

و�ضح املق�صود باملتغري املنطقي.
�أُ ِّ

3

و�ضح املق�صود بالعبارة اجلربية املنطقية.
�أُ ِّ

4

عدد العمليات املنطقية الأ�سا�سية يف اجلرب املنطقي.
�أُ ِّ

5

و�ضح العمليات املنطقية الأ�سا�سية يف اجلرب املنطقي.
�أُ ِّ

6

�أُم ِّثل العمليات املنطقية الأ�سا�سية با�ستخدام العبارات اجلربية
املنطقية.

\

\ م.

�ضعيف
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الف�صل الثالث :الجبر المنطقي (البوولي).

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

رابعا :متثيل العبارات اجلربية املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية.
ثالثًا� :إيجاد ناجت العبارات اجلربية املنطقية املركبة.
ً

نتاجات التعلم
يو�ضح املق�صود بالعبارة اجلربية املنطقية املركبة.
ِّ -

 يكتب الت�سل�سل ال�صحيح لقواعد الأولوية لإيجاد ناجت العبارة اجلربية املنطقية املركبة. -يجد ناجت العبارات اجلربية املنطقية املركبة.

يحول العبارات املنطقية املركبة �إلى عبارات جربية منطقية.
ِّ -

 مي ِّثل العبارات اجلربية املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية. -يكتب العبارات اجلربية املنطقية التي مت ِّثلها البوابات املنطقية.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -العبارة اجلربية املنطقية املركبة.

التكامل الأفقي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب علوم احلا�سوب ،ال�صف الثاين الثانوي ،الوحدةالأولى� :أنظمة العد.

 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التدري�س املبا�رش (التدريبات والتمارين� ،أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)،�أخرى ِّ
(فكر ،ناق�ش� ،شارك).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1التمهيد للدر�س بتوجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات ال�ستنتاج
مفهوم العبارة اجلربية املنطقية املركبة ،و�آلية �إيجاد ناجتها.
 - 2توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
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منت الدر�س
 - 1مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)1و( )2يف �صفحة (.)120
 - 2توجيه كل طالب داخل املجموعة �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( ،)10-3والن�شاط ( )11-3ب�صورة فردية،
ثم مناق�شة �أفراد جمموعته يف الإجابة لالتفاق على �إجابة موحدة ،ثم عر�ضها �أمام �أفراد املجموعات
الأخرى ملناق�شتها.
 - 3تو�ضيح املثال ( )1يف �صفحة ( )121للطلبة.
 - 4توجيه كل طالب داخل املجموعة �إلى حل �أ�سئلة الن�شاط ( )12-3ب�صورة فردية ،ثم مناق�شة �أفراد
جمموعته يف الإجابة لالتفاق على �إجابة موحدة ،ثم عر�ضها �أمام �أفراد املجموعات الأخرى ملناق�شتها.
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

الفروق الفردية

عالج

علما �أن :A=0 ،B=1
 اجلدول الآتي يحوي جمموعة من العبارات اجلربية املنطقية .اكتب ناجت تنفيذهاً ،العبارة اجلربية املنطقية

A

A+B

A.B

A+B

A.B

A+B

الناجت

�إثراء

 -اكتب العبارة اجلربية املنطقية التي مت ِّثلها الدارة الكهربائية الآتية:

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
الن�شاط (:)12-3
A

1

B
C

B

1

C
A

A

1

B
C
D

C
D

0

118

B
A

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

�أ  -اجلرب املنطقي :هو �أحد فروع علم اجلرب يف الريا�ضيات ،والأ�سا�س الريا�ضي الالزم لدرا�سة
الت�صميم املنطقي للأنظمة الرقمية ،ومنها احلا�سوب.

ب  -العبارة اجلربية املنطقية :هي ثابت منطقي )� ،(0,1أو متغري منطقي (مثل � ،) X,Yأو مزيج من الثوابت
واملتغريات املنطقية التي جتمع بينها عمليات منطقية.
 - 2تعود ت�سميته �إلى العا ِلم الريا�ضي الإجنليزي جورج بوول ).(George Boole
-3
A - 1
B - 1
C - 1

-4

A
B
C
D

الناجت.(1) :
-5

العبارة املنطقيةA = ( X . Y) . (Z + W ) :
A=0

-6

الناجت = )(1

X + (Y + W) . Z

-

الناجت = )(1

(X . Y + W) + Z

-
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ورقة العمل ()1

 -جد ناجت العبارات اجلربية املنطقية املركبة الآتية:
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0 + 1+0

	) 1

1+0.1

	) 2

) 1. (0 + 1

	) 3

0.1.1+0

	) 4

1+1

		)5

1.1+1

	) 6

0.1+1

	) 7

االختبار الق�صري
 ادر�س العبارة اجلربية املنطقية الآتية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:F = A. B + C . D

� -1إذا كانت  ،D = 0و ، C =1و ، B = 0و ،A = 1فجد الناجت النهائي للعبارة اجلربية املنطقية.
 -2م ِّثل العبارة اجلربية املنطقية با�ستخدام البوابات املنطقية.

حول العبارة اجلربية املنطقية �إلى عبارة منطقية.
ِّ -3
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أداة التقويـم

*

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
اال�سم..................................:

اليوم..................................:
امل�ستوى الثالث

التاريخ:

\

\ م.

امل�ستوى الرابع

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

جدا من
قدرا قليلاً ًّ
ُيظهِ ر ً
املعارف واملهارات املطلوبة
كثريا من
(املحقق �أقل ً
املعيار).

ُيظهِ ر بع�ض املعارف
واملهارات املطلوبة
(املحقق يقرتب من
املعيار ).

تقريبا املعارف واملهارات
ُيظهِ ر معظم املعارف ُيظهِ ر ً
املطلوبة كلها (النتائج تتخطى
واملهارات املطلوبة
املعيار).
(النتائج حتقق املعيار).

يدرك مفهوم البوابات
املنطقية الأ�سا�سية
وامل�شتقة ،و�أنواعها،
و�آلية عملها.

يعرف املق�صود بالتعبري
املنطقي ،وال يعرف ماهية
البوابات املنطقية.

يعرف املق�صود بالبوابات
املنطقيـة الأ�سا�سيـة و�آليـة
عملها ،وال يعرف ماهية
البوابات املنطقية امل�شتقة
و�آلية عملها.

ير�سم البوابات املنطقية ير�سم البوابات املنطقية الأ�سا�سية
الأ�سا�سية وامل�شتقة،
وامل�شتقة ،ومييز بينها ،ويكتب
ومييز بينها.
لكل منـهـا،
جـدول احلـقيقـة ٍّ
ويعبرِّ عنها با�ستخدام الدارات
ُ
الكهربائية.

يجد ناجت العبارات
املنطقية املركبة.

ال ي�ستطيع �إيجاد ناجت
العبارات املنطقية.

يجد ناجت العبارات
املنطقية الب�سيطة.

يجد ناجت العبارات
املنطقية املركبة.

يجد ناجت �أي عبارة منطقية
مركبةُ ،م ِّبي ًنا ت�سل�سل التنفيذ.

مي ِّثل العبارات املنطقية
املركبة با�ستخدام
البوابات املنطقية.

ال ي�ستطيع متثيل العبارات
املنطقية املركبة با�ستخدام
البوابات املنطقية.

مي ِّثل العبارات املنطقية
الب�سيطة با�ستخدام
البوابات املنطقية.

مي ِّثل العبارات املنطقية
املركبة با�ستخدام
البوابات املنطقية.

مي ِّثل العبارات املنطقية املركبة
با�ستخدام البوابات املنطقية،
مراعيا قواعد
ويجد ناجتها
ً
الأولوية.

يكتب العبارات
املنطقية املركبة
التي مت ِّثلها البوابات
املنطقية.

يكتب العبارات املنطقية املركبة
التي مت ِّثلها البوابات املنطقية،
مراعيا قواعد
ويجد ناجتها
ً
الأولوية.

يدرك مفهوم اجلرب
املنطقي ،ومي ِّثل
العبارات املنطقية
با�ستخدام التعابري
املنطقية.

مي ِّثل العبارات املنطقية با�ستخدام
اجلرب املنطقي ،ويجد ناجتها
مراعيا قواعد الأولوية.
ً

يكتب العبارات املنطقية ال يعلم كيف ُتك َتب العبارات يكتب العبارات املنطقية
الب�سيطة التي مت ِّثلها
املنطقية املركبة التي مت ِّثلها
املركبة التي مت ِّثلها
البوابات املنطقية.
البوابات املنطقية.
البوابات املنطقية.

يدرك مفهوم اجلرب
املنطقي (البوويل)،
ومي ِّثل العبارات املنطقية
با�ستخدام التعابري
اجلربية املنطقية.

ال يعرف املق�صود باجلرب
املنطقي (البوويل).

يدرك مفهوم اجلرب
املنطقي.

* ميكن ا�ستخدام �أداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كامل ًة.
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�إجابات �أ�سئـلـة الـوحـدة
-1

-2

-3

�أ  -بوابة منطقية �أ�سا�سية� ،(AND) :أو )� ،(ORأو ).(NOT
ب -بوابة منطقية م�شتقة.(NOR) :
جـ  -رمز لعملية جربية منطقية.(+) :
د  -متغري منطقي.(A) :
هـ  -عبارة منطقية.(A OR B) :
و  -عبارة جربية منطقية.(A. B) :
X AND Z OR Y

Z

Y

X

0

0

0

1

1

1

1

1/0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

�أ  • -متغري منطقي.A , B, C, D :
• بوابة منطقية , AND, NOT :و.OR
ب -الناجت ).(0
جـ-

B
C
D
A

د -
-4

A.B.C+D

أ� .(0) -
ب.(1) -
جـ .(1) -
د .(0) -
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.A AND (B OR C) AND D - �أ

B
C

-5

.(0)  الناجت-ب

A
D

-6
جدول احلقيقة
X
1
0
1
0

Y
1
1
0
0

A=X OR Y
1
1
1
0

X
1
0

X
1
0
1
0
X

A=NOT X
0
1

Y
1
1
0
0

1
0
1
0

1
1
0
0

X
1
0
1
0

Y
1
1
0
0

Z=X NAND Y
0
1
1
1
Y

Z=X NOR Y
0
0
0
1
X AND Y
1
0
0
0

الرمز

ا�سم البوابة

X
Y

X

OR

NOT

X
Y

NAND

X
Y

NOR

X
Y

AND
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الوحدة الرابعة

�أمن املعلومات والت�شفري

125

الف�صل الأول :أمن المعلومات.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

أول :مقدمة يف �أمن املعلومات.
� اً

نتاجات التعلم
يو�ضح املق�صود ب�أمن املعلومات.
 ِّيعدد اخل�صائ�ص التي ي�سعى �أمن املعلومات �إلى احلفاظ عليها.
 ِّيو�ضح املق�صود بكل من :ال�رسية ،وال�سالمة ،وتوافر املعلومات.
 ِّتهدد �أمن املعلومات.
يعدد املخاطر التي ِّ
 ِّتهدد �أمن املعلومات.
 ي�ص ِّنف املخاطر التي ِّتهدد �أمن املعلومات.
 -يقارن بني املخاطر التي ِّ

يعدد ال�ضوابط التي ت�سهم يف احلد
 ِّمن خماطر �أمن املعلومات.
يو�ضح املق�صود بال�ضوابط املادية،
 ِّوالإدارية ،والتقنية.
 ي�ص ِّنف ال�ضوابط �إلى مادية ،و�إدارية،وتقنية.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -الثغرات ،التهديدات ،الهجوم الإلكرتوين (االعتداء الإلكرتوين).

التكامل الر�أ�سي
 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الأولى:خماطر تكنولوجيا املعلومات.
 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثالثة:�شبكات احلا�سوب.

م�صادر التعلم و�أدواته
 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التفكري الناقد (املنظمات الب�رصية) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش(�أوراق العمل ،التدريبات والتمارين)� ،أخرى (جولة املعر�ض).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 التمهيد للدر�س بكتابة امل�صطلحات الآتية على اللوح:(هجوم �إلكرتوين ،تهديدات� ،رسية� ،سالمة ،خماطر� ،أمن املعلومات) ،ثم الطلب �إلى الطلبة �إيجاد العالقة
بينها.
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منت الدر�س
 - 1توزيع الطلبة �إلى جمموعات.
 - 2توزيع �أوراق العمل ( ،)1و ( ،)2و ( ،)3و ( ،)4و ( )5على املجموعات ،بحيث ت�أخد كل جمموعة
�إحداها ،ثم جتيب عن �أ�سئلتها على لوحة ،ثم تعلقها على احلائط.
 - 3توجيه الطلبة �إلى بدء جولة املعر�ض.
 - 4توجيه �أفراد كل جمموعة �إلى مناق�شة ما �شاهدوه يف جولة املعر�ض ،ثم مناق�شة �أفراد املجموعات بع�ضهم
بع�ضا يف �إجابات �أ�سئلة �أوراق العمل.
ً
ختام الدر�س
 - 1توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل (� /5 ،4 ،3 ،2 ،1أ ،)6 ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
 -لال�ستزادة ،ميكن االطالع على كتاب:

Computing Security - fifth edition
(Charles P.Pfleeger Shari Lawrence Pfleeger Jonathan Margulies).

عالج

الفروق الفردية

عدد اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لأمن املعلومات الواجب احلفاظ عليها.
 ِّ اذكر �أمثلة على كل مما ي�أتي:• تهديد ناجت عن �أ�سباب طبيعية..........................................................................................
وجه �إلى جهاز معني.........................................................................
• هجوم �إلكرتوين غري ُم َّ
• �أخطاء ب�رشية غري متعمدة..................................................................................................

�إثراء

�أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
عما ي�أتي:
 ِّحدد اخلا�صية الأ�سا�سية لأمن املعلومات التي ُتعبرِّ ّ
املخول للو�صول �إلى نظام الرواتب يف ال�رشكة...................................
• �أحمد هو ال�شخ�ص الوحيد
َّ
• تخزين املعلومات يف )� ،(google driveإ�ضاف ًة �إلى تخزينها يف جهاز املودم..................................
• و�ضع كلمة مرور على ملف ) ،(Excelوحتديد ال�صالحية بالقراءة فقط.........................................
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• �أراد عمرو �إر�سال معلومات مهمة �إلى فرع ال�رشكة الثاينَّ ،
فعطل مناف�س له خط االت�صال.
• تغيري كلمة مرور الربيد الإلكرتوين ملدير ال�رشكة من دون معرفته..................................................
حدد نوع االعتداء الإلكرتوين الذي تتعر�ض
 تتعر�ض املعلومات لأربعة �أنواع من االعتداءات الإلكرتونيةِّ .له املعلومات يف ما ي�أتي:
الم�ستقبِل.................................................................
• تغيري حمتوى املعلومات ،ثم �إعادة ار�سالها �إلى ُ
• قطع قناة االت�صال....................................................................................................................
• �إجراء �سامي حمادثة كتابية مع موظف يف ق�سم ال�شبكات� ،أخربه فيها �أن ا�سمه �سعد ،و�أنه يرغب يف
ا�ستعادة كلمة املرور خا�صته............................................................................................
..........................

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
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ورقة العمل ()1
 - 1ملاذا اهتمت ال�شعوب قدميًا باحلفاظ على �رسية املعلومات؟
�أ -

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

ب-

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

 - 2على ماذا اعتمدت �رسية املعلومات قدميًا؟
................................................................................................................................................

وماليا؟
�سيا�سيا
 - 3كيف حتافظ الدول على موقفها
ًّ
ًّ
................................................................................................................................................

 - 4ما الأمور التي يجب االهتمام بها وحفظها من املخرتقني واملتطفلني؟
�أ -

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

ب-

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

جـ -

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

 - 5ف�سرِّ العبارة الآتية:
"يجب االهتمام بكل ما يخ�ص املعلومات من �أجهزة تخزين ومعاجلة ،وبالعن�رص الب�رشي الذي يتعامل
معها ،واحلفاظ على املعلومات نف�سها".
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل ()2
 - 1ما املق�صود ب�أمن املعلومات؟
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 - 2اذكر اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لأمن املعلومات.
�أ -

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

ب-

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

جـ -

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

 - 3املأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا هو منا�سب:
وجه املقارنة
ال�رسية

ال�سالمة

توافر املعلومات
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املفهوم

مثال عليه

ورقة العمل ()3
تهدد �أمن املعلومات.
 - 1اذكر �أنواع املخاطر التي ِّ
�أ -

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

ب-

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

م�سببات حدوث التهديدات؟
 - 2ما ِّ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 - 3يعتمد جناح الهجوم الإلكرتوين على ثالثة عوامل رئي�سة ،اذكرها.
�أ -

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

ب-

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

جـ -

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

عددها ،واذكر �أمثلة على كل منها.
 - 4تتعر�ض املعلومات لأربعة �أنواع من االعتداءات الإلكرتونيةِّ ،
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 - 5ما املق�صود بالثغرات؟ اذكر �أمثلة عليها.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل ()4
�	-أكمل الفراغ يف املخطط الآتي مبا هو منا�سب:

تهدد �أمن املعلومات
املخاطر التي ِّ

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

�أ�سباب..........................

متعمدة
غري َّ

متعمدة
َّ
...................
...................

هجوم �إلكرتوين
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�أ�سباب طبيعية،

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

ق�صد بها
ُي َ

مثل� ،..........:أو

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

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

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

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

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

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

حتدث نتيجة ل ِـ

مثل :ن�رش برامج

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

�أمثلة............:

خبيثـة يف املواقـع

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

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

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

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

الإلكرتونية.

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

ورقة العمل ()5
معا ،فما املق�صود بال�ضوابط؟
 - 1للحد من املخاطر التي تتعر�ض لها املعلومات؛ ُي َّ
ف�ضل عمل ال�ضوابط جميعها ً
وما �أنواعها؟

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

 - 2ع ِّلل :تتفاوت امل�ؤ�س�سات يف اختيار �أنواع ال�ضوابط التي ت�ستخدمها.
.................................................................................................................................................

كل منها.
 - 3قارن بني ال�ضوابط من حيث :النوع ،واملفهوم ،ثم �أذكر �أمثل ًة على ٍّ
نوع ال�ضابط

املفهوم

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

تعلمت من هذا الدر�س:

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

التاريخ:

\

\ م.

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

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

ال�صعوبات التي واجهتها:

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

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

مقرتحات لتح�سني التعلم:

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

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

ملحوظات املعلِّم:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الف�صل الأول :أمن المعلومات.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :الهند�سة االجتماعية.

نتاجات التعلم
يو�ضح مفهوم الهند�سة االجتماعية.
 ِّ يف�سرِّ �أ�سباب كون الهند�سة االجتماعية من �أجنح الو�سائل للح�صول على املعلومات.يعدد جماالت الهند�سة االجتماعية.
 ِّيو�ضح �آلية عمل كل مو�ضوع من جماالت الهند�سة االجتماعية.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
 -املداهنة ،م�سايرة الركب.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الأولى:خماطر تكنولوجيا املعلومات.
 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الوحدة الثالثة:�شبكات احلا�سوب.

 فيديو ) (Engineeringاملرفق بالقر�ص املدمج. العر�ض التقدميي (الهند�سة االجتماعية) املرفقبالقر�ص املدمج.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،العر�ض التو�ضيحي،التدريبات والتمارين)� ،أخرى (الألواح ال�صغرية).

�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 تكليف جمموعة من الطلبة �أداء م�شهد متثيلي يبني كيفية ا�ستخدام الهند�سة االجتماعية ،م�سرت�شدين بالفيديو) ،(Social Engineeringثم مناق�شة باقي الطلبة يف امل�شهد التمثيلي للتو�صل �إلى مفهوم الهند�سة
االجتماعية.
منت الدر�س
 - 1توزيع ما ت�شمله جماالت الهند�سة االجتماعية من مو�ضوعات (مكان العمل ،الهاتف ،النفايات الورقية،
الإنرتنت ،الإقناع ،انتحال ال�شخ�صية واملداهنة ،م�سايرة الركب) على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل
مو�ضوعا منها.
جمموعة
ً
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 - 2تكليف �أفراد املجموعات الإجابة عن ورقة العمل ( ،)1ثم مناق�شة الإجابات.
 - 3عر�ض �رشائح العر�ض التقدميي (الهند�سة االجتماعية) �أمام الطلبة با�ستخدام جهاز العر�ض ،ثم تكليفهم
الإجابة عن �أ�سئلتها بالت�سل�سل من خالل الألواح ال�صغرية.
ختام الدر�س
 -تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الدر�س ( /5ب ،)7 ،ثم مناق�شة الإجابات.

معلومات �إ�ضافية
 �أغلب اجلرائم الإلكرتونية تبد�أ بقدرةاملعتدي الإلكرتوين على ا�ستخدام
الهند�سة االجتماعية للتغرير ب�ضحيته.

عالج

مراعاة الفروق الفردية

حدد مو�ضوع الهند�سة االجتماعية الذي تندرج �ضمنه الأفعال
 ِّالآتية:

� -شاهد مقطعي الفيديو الآتيني املرفقني

• ُي ِ
قدم فيه خدمات
موقعا على ال�شبكة ُي ِّ
ن�شئ املعتدي الإلكرتوين ً

• معرفة مراحل الهند�سة االجتماعية

• ميكن ا�ستغاللها يف تتبع �أعمال املوظفني� ،أو احل�صول على

بالقر�ص املدمج.
كلها.
• معرفــة ما يف العقـول ،الهنـد�سـة
االجتماعية.

معينة................

املعلومات املرغوبة..................

أمرا ،فمن غري الالئق
• يرى املوظف �أنه �إذا ا َّتخذ زمال�ؤه جميعهم � ً
�أن ي َّتخد هو موق ًفا مغايرا..................

ً

�إثراء

 ِهات �أمثلة غري تلك الواردة يف الكتاب املدر�سي على �أفعال تندرج
�ضمن مو�ضوعات جماالت الهند�سة االجتماعية الآتية:
• الهاتف.

• النفايات الورقية.

• الإنرتنت.

• م�سايرة الركب.

• الإقناع.

• انتحال ال�شخ�صية واملداهنة.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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ورقة العمل ()1
 - 1ما املق�صود بالهند�سة االجتماعية؟
.................................................................................................................................................

تعد الهند�سة االجتماعية من �أجنح الو�سائل للح�صول على املعلومات؟
 - 2ملاذا ُّ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 - 3ما مو�ضوع الهند�سة االجتماعية املخ�ص�ص ملجموعتكم؟ �ضمن �أي جمال يندرج.
.................................................................................................................................................

و�ضح �آلية عمل املو�ضوع املخ�ص�ص ملجموعتكم.
ِّ - 4
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

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

الرقم

املعيار

1

يو�ضح مفهوم الهند�سة االجتماعية.
ِّ

2

يف�سرِّ �أ�سباب كون الهند�سة االجتماعية من �أجنح الو�سائل للح�صول
على املعلومات.

3

يعدد جماالت الهند�سة االجتماعية.
ِّ

4

يو�ضح �آلية عمل كل مو�ضوع يف جماالت الهند�سة االجتماعية.
ِّ
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التاريخ:

يجيد

\

\ م.

ال يجيد

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

�أ � -أمن املعلومات :هو العلم الذي يعمل على حماية املعلومات واملعدات امل�ستخدمة يف تخزينها

ومعاجلتها ونقلها من ال�رسقة ،والتطفل ،والكوارث الطبيعية ،و�إبقائها متاحة للأفراد امل�رصح لهم
با�ستخدامها.
ب  -الثغرات :هي نقطة ال�ضعف يف النظام؛ �سواء �أكانت يف الإجراءات املتبعة مثل عدم حتديد �صالحيات
علما �أن
الو�صول �إلى املعلومات� ،أم يف وجود م�شكلة تتعلق بت�صميم النظام� ،أو مبرحلة التنفيذً ،
يعد �إحدى نقاط ال�ضعف التي قد تت�سبب
عدم توافر احلماية املادية الكاملة للأجهزة واملعلومات ُّ
يف فقدان املعلومات� ،أو انهيار النظام� ،أو جعله عر�ضة لالعتداء الإلكرتوين.
-2

-3

-4

�أ  -الت�أكد من عدم حدوث �أي تعديل على املعلومات�( .سالمة املعلومات).
املخول هو الوحيد القادر على الو�صول �إلى املعلومات واالطالع عليها(.ال�رسية).
ب -ال�شخ�ص
َّ
جـ  -الو�صول �إلى املعلومات يحتاج �إلى وقت كبري( .توافر املعلومات).
د  -م�صطلح مرادف ملفهومي الأمن واخل�صو�صية( .ال�رسية).
هـ  -املعلومات الع�سكرية�( .رسية املعلومات).
و  -حذف املعلومات( .عدم توافر املعلومات).
�أ  -الرغبة يف �إثبات القدرات( .الدافع).
ب -معرفة نقاط القوة وال�ضعف للنظام( .الطريقة).
جـ  -حتديد الوقت املنا�سب لتنفيذ الهجوم الإلكرتوين( .فر�صة جناح الهجوم).
د  -الإ�رضار بالآخرين( .الدافع).
هـ  -الرغبة يف احل�صول على املال( .الدافع).
و  -القدرة على توفري املعدات والربجميات احلا�سوبية( .الطريقة).
�أ  -التن�صت على املعلومات.
جـ  -الإيقاف.

ب  -التعديل على املحتوى.
املزور� ،أو املفربك.
د  -الهجوم َّ
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-5

-6

-7

�أ  -لتقليل املخاطر التي تتعر�ض لها املعلومات ،واحلد منها.
ب -ب�سبب قلة اهتمام املتخ�ص�صني يف جمال �أمن املعلومات ،وعدم وعي م�ستخدمي احلا�سوب
باملخاطر املرتتبة عليها.
وجه املقارنة

ال�ضوابط الإدارية

ال�ضوابط املادية

املق�صود بها

مراقبة بيئة العمل ،وحمايتها من الكوارث ا�ستخدام جمموعة من الأوامر والإجراءات
املتفق عليها.
الطبيعية وغريها.

�أمثلة عليها

ا�ستخدام اجلدران والأ�سوار ،ا�ستخدام الأقفال ،القوانني ،اللوائـح ،ال�سيا�سـات ،الإجـراءات
وجود حرا�س الأمن� ،أجهزة �إطفاء احلريق.
التوجيهية ،حقوق الن�رش ،براءات االخرتاع،
العقود ،االتفاقيات.

املجال

�آلية العمل

مكان العمل

كتابة بع�ض املوظفني كلمات املرور على �أوراق مل�صقة ب�شا�شة احلا�سوب .وعند دخول ال�شخ�ص
املخول له اال�ستخدام (مثل :الزبون ،وعامل النظافة ،وعامل ال�صيانة) املكتب ،ف�إنه ي�ستخدم
غري
َّ
كلمات املرور هذه يف الدخول �إلى النظام ب�سهولة ،واحل�صول على املعلومات التي يريدها.

الهاتف

هاتفيا ،وطلب بع�ض املعلومات الفنية منه،
املخول مبركز الدعم الفني
ات�صال ال�شخ�ص غري
َّ
ًّ
وا�ستدراجه للح�صول على كلمات املرور وغري ذلك من املعلومات لي�ستخدمها فيما بعد.

تقم�ص �أحد الأ�شخا�ص �شخ�صية موظف ،قد تكون حقيقية �أو وهمية ،مثل انتحال �شخ�صية فني
انتحال ال�شخ�صية
ُّ
�صيانة معدات احلا�سوب� ،أو عامل النظافة� ،أو املدير� ،أو ال�سكرتري .ولأن ال�شخ�صية املنتحلة
غالبا تكون ذات �سلطة؛ ف�إن معظم املوظفني ي�سارعون �إلى عر�ض خدماتهم ،وال يرتددون يف
ً
تقدمي �أي معلومات لهذا ال�شخ�ص.
الإقناع
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قدرة املعتدي الإلكرتوين على �إقناع املوظف �أو م�ستخدم احلا�سوب مبا�رشة ،بحيث يقدم له احلجج
املنطقية والرباهني .وقد يعمد بطريقة غري مبا�رشة �إلى تقدمي �إيحاءات نف�سية حتث امل�ستخدم على
قبول املربرات من دون حتليلها� ،أو التفكري فيها ،ويحاول الت�أثري بهذه الطريقة من خالل �إظهار نف�سه
مبظهر �صاحب ال�سلطة� ،أو �إغراء امل�ستخدم بامتالك خدمة نادرة ،مثل تقدمي عر�ض معني له عن طريق
مدة حمددةِّ ،
فيمكنه ذلك من احل�صول على كلمة املرور .وقد يلج�أ هذا املعتدي �إلى
موقعه الإلكرتوين َّ
�إبراز �أوجه الت�شابه بينه وبني املوظف امل�ستهدف؛ لإقناعه ب�أنه يحمل نف�س ال�صفات واالهتمامات،
حذرا للتعامل معه ،فيقدم له ما يريد من معلومات.
في�صبح املوظف �أكرث
ً
ارتياحا و�أقل ً

الف�صل الثاين :أمن اإلنترنت.

أول :االعتداءات الإلكرتونية على الويب.
� اً

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

ثانيًا :تقنية حتويل العناوين الرقمية.

نتاجات التعلم

يعدد �أنواع الربامج التي قد ِّ
وتهددها.
خطرا على الأجهزة،
ت�شكل
ِّ
 ًِّ
 يذكر �أمثلة على االعتداءات الإلكرتونية على الويب.يو�ضح املق�صود مبت�صفح الإنرتنت.
 ِّيعدد الطرائق امل�ستخدمة يف االعتداءات الإلكرتونية على مت�صفحات الإنرتنت.
 ِّيو�ضح �آلية عمل اعتداء على مت�صفح الإنرتنت با�ستخدام كود.
 ِّيو�ضح �آلية تنفيذ االعتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين.
 ِّيو�ضح املق�صود بتقنية حتويل العناوين الرقمية.
 ِّيو�ضح املق�صود بالعناوين الرقمية الإلكرتونية ).(IP Addresses
 ِّ يقارن بني العنوان الرقمي ) (IPv4والعنوان الرقمي ).(IPv6 يبينِّ �آلية عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية الإلكرتونية. -يقارن بني النمط الثابت للتحويل والنمط املتغري للتحويل.

املفاهيم وامل�صطلحات
 -الربنامج املفتوح ،اجلدار الناري.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب احلا�سوب ،ال�صف العـا�رش ،الوحـدة الأولى:خماطر تكنولوجيا املعلومات.
 كتـاب احلـا�سوب ،ال�صف العا�رش ،الـوحـدة الثـالثـة:�شبكات احلا�سوب.
 كتـاب احلا�سوب ،ال�صف ال�سابـع ،الوحـدة الرابـعة:الإنرتنت.

م�صادر التعلم و�أدواته

 فيديو (تقنية حتويل العناوين الرقمية) املرفقبالقر�ص املدمج.
 العر�ض التقدميي (درا�سة حالة) املرفق بالقر�صاملدمج.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،العر�ض التو�ضيحي،التدريبات والتمارين).
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�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 - 1طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ما الطريقة التي ت�ستخدمونها لتحميل برنامج �أو تطبيق من �شبكة الإنرتنت يف حوا�سيبكم �أو هواتفكم
املحمولة؟
 - 2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم كتابتها على اللوح ،ثم مناق�شتهم يف م�ستوى الأمان الذي توفِّره
هذه الطرائق.
منت الدر�س
 - 1توزيع �أوراق العمل ( ،)1و ( ،)2و ( ،)3و ( )4على الطلبة بعد تق�سيمهم �إلى جمموعات ،بحيث
ت�أخذ كل جمموعة �إحداها ،ثم جتيب عن �أ�سئلتها ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2عر�ض �رشائح العر�ض التقدميي (درا�سة حالة) �أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم يف ال�س�ؤالني الآتيني:
• هل ميكن ل�شخ�صني يقيمان يف دولتني خمتلفتني �أن ي�ستخدما رقم الهاتف نف�سه؟
• كيف ميكن لأ�سامة حمادثة �أخيه؟
 - 3عر�ض فيديو (تقنية حتويل العناوين الرقمية) �أمام الطلبة ،ثم مناق�شتهم يف حمتواه.
ختام الدر�س
 - 1تكليف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 - 2توزيع �أداة التقومي على الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
 اال�سم العلمي لطريقة االعتداء على مت�صفح الإنرتنت ب�إ�ضافة كود ب�سيط �إلى املت�صفح يتيح القراءة،والن�سخ ،و�إعادة �إر�سال �أي �شيء ُي ِ
دخله امل�ستخدم عن طريق املت�صفح ،هو ).(Man in a browser
 -اال�سم العلمي لطريقة توجيه امل�ستخدم �إلى �صفحة �أخرى غري ال�صفحة التي يريدها ،هو ).(Page In Browser

142

الفروق الفردية

عالج

 ملاذا ي�ستخدم العنوان الرقمي )(IP Address؟ هل هو عنوان مميز لكل جهاز؟	�أكمل اخلريطة املفاهيمية الآتية:من الأمثلة على االعتداءات الإلكرتونية:

يحدث ذلك بطريقتني:

�إثراء

مما ي�أتي:
 ِّحدد نوع االعتداء يف ٍّ
كل ّ
• �إدخالك عنوان �صفحة الإنرتنت ملوقع �إخباري ،وفتح موقع �آخر غري الذي تريد............................
جدا ،ثم حفظها يف ) (Google driveاخلا�ص بك ،ثم اكت�شافك �أن املعلومات
• تعديلك بيانات مهمة ًّ
عدلة قد و�صلت �إلى �أحد املوظفني ،بالرغم من عدم امتالك �أي �شخ�ص كلمة املرور اخلا�صة بح�سابك
الم َّ
ُ
يف ) ،(Googleوقيامك بعمل خروج ) (sign outيف كل مرة تدخل فيها املوقع...............................
• و�صول ر�سالة �إلى بريدك الإلكرتوين تفيد �أنك ح�صلت على ت�أ�شرية جمانية و�إقامة يف دولة �أجنبية ،و�أنه
يتعينَّ عليك ال�ضغط على رابط �إ�ضايف لكتابة معلوماتك ال�شخ�صية يف منوذج خا�ص ،وما �إن راجعت
�سفارة هذه الدولة حتى علمت �أن ذلك غري �صحيح...................................................................
�صححه يف ما ي�أتي:
 ِّحدد اخلط�أ ،ثم ِّ
•  ميكن �أن يت�شارك حا�سوبان يف العنوان الرقمي ) (IP Addressاخلا�ص بهما يف ال�شبكة الداخلية.
• متنح �أيانا العناوين الرقمية للأجهزة يف �شبكة الإنرتنت.
• �إذا منحت ال�شبكة املحلية ( �أ) �أحد �أجهزتها الداخلية العنوان الرقمي ) ،(12.34.55.1ف�إن ال�شبكة (ب)
ال ت�ستطيع منح �أحد �أجهزتها الداخلية الرقم نف�سه.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
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ورقة العمل ()1
 - 1ما �أثر اعتماد الأفراد وامل�ؤ�س�سات واحلكومات على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�صورة كبرية يف
خمتلف املجاالت؟
.................................................................................................................................................

خطرا على �أجهزة
عدد بع�ض �أنواع الربامج والتطبيقات التي توجد يف �شبكة الإنرتنت ،والتي مت ِّثل
ِّ - 2
ً
تهديدا لها.
احلا�سوب والهواتف املحمولة� ،أو
ً

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

تهددها.
وحتد من االعتداءات واملخاطر التي ِّ
 - 3ع ِّلل :ال ُب َّد من �إيجاد و�سائل تعمل على حماية �شبكة الويبُّ ،
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل ()2
و�ضح ذلك.
	- 1ال ي�شعر امل�ستخدم باالعتداءات الإلكرتونيةِّ ,
.................................................................................................................................................

 - 2اذكر مثالني على االعتداءات الإلكرتونية.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

و�ضح املق�صود مبت�صفح الإنرتنت.
ِّ - 3
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 - 4ع ِّلل :يتعر�ض مت�صفح الإنرتنت �إلى الكثري من املخاطر.
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل ()3
عدد طرائق االعتداء على مت�صفح الإنرتنت.
ِّ - 1
.................................................................................................................................................

و�ضح �آلية عمل اعتداء على مت�صفح الإنرتنت عن طريق كود.
ِّ - 2
.................................................................................................................................................

و�ضح �آلية عمل اعتداء على الربيد الإلكرتوين.
ِّ - 3
.................................................................................................................................................

َ - 4من الأ�شخا�ص امل�ستهدفون ِمن االعتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين؟
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل ()4
و�ضح املق�صود بتقنية حتويل العناوين الرقمية.
ِّ - 1
.................................................................................................................................................

بناء على معرفة العناوين الرقمية؟
 - 2كيف ت�سهم هذه التقنية بحماية اجلهاز من �أي هجوم قد ي�شن عليه ً
.................................................................................................................................................

ِ - 3م َّم يتكون العنوان الرقمي )(IPv4؟
.................................................................................................................................................

ِ - 4م َّم يتكون العنوان الرقمي )(IPv6؟
.................................................................................................................................................

 - 5ما الفرق بني العنوان الرقمي ) (ipv4والعنوان الرقمي )(ipv6؟
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

�سمى )(NAT؟
 - 6ما �سبب ظهور العناوين الرقمية ) (ipv6وتقنية حتويل العناوين الرقمية� ،أو ما ُي ّ
.................................................................................................................................................
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
اليوم..................................:

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

الرقم

املهارة

1

وتهديدا لها.
خطرا على الأجهزة،
عدد �أنواع الربامج التي قد مت ِّثل
ً
�أُ ِّ
ً

2

�أذكر �أمثلة على االعتداءات الإلكرتونية على �شبكة الويب.

3

و�ضح املق�صود مبت�صفح الإنرتنت.
�أُ ِّ

4

عدد الطرائق امل�ستخدمة يف االعتداءات الإلكرتونية على مت�صفحات
�أُ ِّ
الإنرتنت.

5

و�ضح �آلية عمل اعتداء على مت�صفح الإنرتنت عن طريق كود.
�أُ ِّ

6

و�ضح �آلية عمل اعتداء على الربيد الإلكرتوين.
�أُ ِّ

7

و�ضح املق�صود بتقنية حتويل العناوين الرقمية.
�أُ ِّ

8

و�ضح املق�صود بالعناوين الرقمية الإلكرتونية (.)IP Addresses
�أُ ِّ

9

�أقارن بني العنوان الرقمي ( )IPv4والعنوان الرقمي (.)IPv6

10

�أُبينِّ �آلية عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية الإلكرتونية.

11

�أقارن بني النمط الثابت للتحويل والنمط املتغري للتحويل.
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التاريخ:

\

\ م.

درجة الإتقان

نعم

ال

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
تهدده ب�سبب انت�شار الربامج املقر�صنة واملعلومات اخلا�صة بكيفية
 - 1للحد من االعتداءات واملخاطر التي ِّ
اقتحام املواقع.
 - 2االعتداءات الإلكرتونية على مت�صفحات الإنرتنت ،واالعتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين.
-3

-4

-5

�أ  -اعتداء على مت�صفح �إنرتنت.
ب -اعتداء على مت�صفح �إنرتنت.
جـ  -اعتداءات على الربيد الإلكرتوين.
عرو�ضا وهمية وروابط مزيفة ال
�أ  -لأن بع�ض الر�سائل الإلكرتونية ذات العناوين اجلاذبة حتمل
ً
ميكن للأ�شخا�ص قليلي اخلربة اكت�شافها ،وحتوي روابط لنقل امل�ستخدم �إلى �صفحات �أخرى.
ب -عن طريق �إخفاء العنوان الرقمي الداخلي جلهاز احلا�سوب.
�أ  : (IPv4) -تتكون من �أربعة مقاطع.
ب :(IPv6) -تتكون من ثمانية مقاطع.

�		- 7أيانا.
 - 8يعمل اجلهاز الو�سيط على حتويل العنوان الرقمي الداخلي �إلى عنوان رقمي خارجي ،بحيث ي�سجل
أي�ضا على حتويل العنوان الرقمي اخلارجي �إلى عنوان داخلي
ذلك يف �سجل خا�ص للمتابعة .ويعمل � ً
عن طريق �سجل املتابعة لديه.
 - 9النمط الثابت لتحويل العناوين الرقمية :تخ�صي�ص عنوان رقمي خارجي لكل جهاز داخلي ،يكون
ثاب ًتا ال يتغري.
رقميا م�ؤق ًّتا للتوا�صل مع الأجهزة الأخرى
النمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية� :إعطاء اجلهاز عنوا ًنا ًّ
متاحا لأي جهاز �آخر.
خارج ال�شبكة ،وما �إن ينتهي االت�صال حتى ي�صبح هذا الرقم ً
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الف�صل الثالث :التشفير.

أول :مفهوم علم الت�شفري وعنا�رصه.
� اً

عدد احل�ص�ص� :ست ح�ص�ص.

ثانيًا :خوارزميات الت�شفري.

نتاجات التعلم
يو�ضح املق�صود بالت�شفري.
 ِّ يذكر الهدف من ا�ستخدام الت�شفري.يعدد عنا�رص عملية الت�شفري.
 ِّيو�ضح املق�صود بكل عن�رص من عنا�رص عملية الت�شفري.
 ِّيعدد معايري ت�صنيف خوارزميات الت�شفري.
 ِّ ي�ص ِّنف خوارزميات الت�شفري اعتما ًدا على معايري معينة.ن�صا با�ستخدام خوارزمية اخلط املتعرج.
 ي�ش ِّفر ًّن�صا م�ش َّف ًرا با�ستخدام خوارزمية اخلط املتعرج.
 يفك ًّيعدد �أق�سام ك ٍّل من :الت�شفري املعتمد على املفتاح ،والت�شفري املعتمد على كم املعلومات املر�سلة.
 ِّ يقارن بني خوارزميات املفتاح اخلا�ص وخوارزميات املفتاح العام. -يقارن بني خوارزميات �شيفرة التدفق وخوارزميات �شيفرة الكتل.

املفاهيم وامل�صطلحات
� -شيفرة الإزاحة� ،شيفرة الكتل� ،شيفرة التدفق ،خوارزميات املفتاح العام ،خوارزميات املفتاح العام.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم و�أدواته

 كتـاب احلا�سوب ،ال�صـف العـا�رش ،الوحدة الأولى:خماطر تكنولوجيا املعلومات.
 كتاب احلا�سـوب ،ال�صف العـا�رش ،الوحـدة الثالثة:�شبكات احلا�سوب.

 -كتاب علوم احلا�سوب.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

 التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل،العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم عن طريق الن�شاط (التدوير).
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�إجراءات التنفيذ

التمهيد
 طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم الت�شفري ،وعنا�رصه ،والهدف منه:ف�ضل ا�ستخدام طريقة للتوا�صل بينك وبني �صديقك ال يفهمها �أحد �سواكما؟
• هل ُت ِّ
• هل تتفقان �سل ًفا على طريقة التوا�صل؟
• هل ينجح ذلك؟
منت الدر�س
 - 1توزيع �أوراق العمل ( ،)1و ( ،)2و ( )3على املجموعات ،بحيث ت�أخد كل جمموعة �إحداها ،ثم
جتيب عن �أ�سئلتها ،ثم مناق�شة الإجابات.
 - 2توزيع �أوراق العمل ( ،)4و ( ،)5و ( ،)6و ( ،)7و ( ،)8و ( )9على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كل
جمموعة �إحداها ،ثم ت�ستعني بالكتاب املدر�سي لت�شفري الن�ص الوارد ذكره يف ورقة العمل (يف اجلزء الأعلى
منها فقط) ،ثم كتابة الن�ص امل�شفر يف املكان املخ�ص�ص له يف اجلز�أين.
 - 3تكليف �أفراد املجموعات ق�ص ورقة العمل �إلى جز�أين ،ثم االحتفاظ باجلزء الأعلى منها (الذي مت
ت�شفري الن�ص عليه) ،وتدوير اجلزء الثاين �إلى جمموعة �أخرى.
 - 4توجيه كل جمموعة �إلى فك الن�ص امل�شفر الذي ح�صلت عليه من جمموعة �أخرى للتو�صل �إلى الن�ص الأ�صلي.
�	- 5إعادة تدوير اجلزء الثاين من ورقة العمل ،بحيث ت�أخذ كل جمموعة اجلزء اخلا�ص بها ،وتت�أكد من فك
ت�شفري الن�ص.
ختام الدر�س
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (.)3
 - 2ا�ستخدام بطاقة اخلروج لت�شفري الن�صً ،(Jordan is the best country) :
 - 2تكليف الطلبة حل �أ�سئلة الف�صل جميعها.
 - 2تكليف الطلبة حل الأ�سئلة ( ،)8و ( ،)9و ( )10من �أ�سئلة الوحدة.

معلومات �إ�ضافية
أي�ضا ا�سم الت�شفري ) (Rail Fenceالذي يعني �أعمدة ال�سياج.
 -يطلق على خوارزمية اخلط املتعرج � ً

 ميكن عمل ح�ساب داخل املن�صة التعلمية (رواق) عن طريق العنوان الإلكرتوين الآتي،https://www.rwaq.org :وتعرف خوارزميات �أخرى للت�شفري.
وذلك مل�شاهدة مادة �أ�سا�سيات الت�شفريُّ ،
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�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة بعدم و�ضع مثلثات مقلوبة يف نهاية ن�ص الت�شفري لتكون �أطوال الأ�سطر مت�ساوية. قد يخطئ بع�ض الطلبة يف تقريب مفتاح الت�شفري �إلى �أقرب عدد �صحيح �أكرب منه يف حال كان مفتاح الت�شفريك�رسيا.
عد ًدا
ًّ

الفروق الفردية

عالج

علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)2
 �ش ِّفر الن�ص الآتيً ،).(Good luck

مما ي�أتي:
 ِّحدد امل�صطلح املنا�سب لك ٍّل ّ
•  :............................جمموعة من اخلطوات التي ت�ستخدم يف حتويل الر�سالة الأ�صلية �إلى ر�سالة م�شفرة.
• � :............................سل�سلة من الرموز امل�ستخدمة يف خوارزمية الت�شفري.
• :............................

تغيري حمتوى الر�سالة الأ�صلية؛ �سواء كان التغيري مبزجها مبعلومات �أخرى� ،أو

ا�ستبدال الأحرف الأ�صلية واملقاطع بغريها� ،أو تغيري مواقع الأحرف بطريقة لن يفهمها �إال ُم ِ
ر�سل الر�سالة

وم�ستقبِلها فقط ،با�ستخدام خوارزمية معينة ،ومفتاح خا�ص.
ُ

�إثراء
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)8
� -ش ِّفر الن�ص الآتيً ،

).(Stay positive this year makes you happy all life

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي� :أخرى (بطاقة اخلروج).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي� ،سجل و�صف �سري التعلم.
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�إجابات الأ�سئلة والأن�شطة
:)1-4( الن�شاط
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:الن�ص امل�شفر

الن�شاط (:)2-4
 - 1عدد �أحرف الن�ص امل�شفر هو ( )27حرفًا ،تق�سم على ()3
اجلزء الأول:

( 9عدد الأحرف يف كل جزء):
s

t

i

اجلزء الثاين:

i

l

u a

اجلزء الثالث:

e

i

r b

y

abilities

your

in

Believe

abilities

your

in

Believe

الن�ص الأ�صلي:

 - 2عدد �أحرف الن�ص امل�شفر هو ( )49حرفًا ،تق�سم على ()7

e n o

e e
i

l v

( 7عدد الأحرف يف كل جزء):

اجلزء الأول:

k o

اجلزء الثاين:

e r

t

E o

d n h m o n

اجلزء الثالث:

l

اجلزء الرابع:

i

اجلزء اخلام�س:

a s m t d s g

اجلزء ال�ساد�س:

h

o

t

اجلزء ال�سابع:

t

v

i

الن�ص الأ�صلي:

light
light
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ورقة العمل ()1
معيار الت�صنيف :العملية امل�ستخدمة يف الت�شفري.
تق�سم خوارزميات الت�شفري بنا ًء على هذا املعيار �إلى:

.................................................................................................... - 1
.................................................................................................... - 2
الفرق بني اخلوارزميتني:
-1

-2
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ورقة العمل ()2

معيار الت�صنيف :املفتاح امل�ستخدم.
تق�سم خوارزميات الت�شفري بنا ًء على هذا املعيار �إلى:

.................................................................................................... - 1
.................................................................................................... - 2
الفرق بني اخلوارزميتني:
-1

156

-2

ورقة العمل ()3

معيار الت�صنيف :كمية املعلومات املر�سلة.
تق�سم خوارزميات الت�شفري بنا ًء على هذا املعيار �إلى:

.................................................................................................... - 1
.................................................................................................... - 2
الفرق بني اخلوارزميتني:
-1

-2
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ورقة العمل ()4
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)2
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)I love my country( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)2
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ,
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
158

ورقة العمل ()5
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)5
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)Stay positive this year makes you happy all life( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو(:)5
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ،
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
159

ورقة العمل ()6
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)4
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)Stop thinking about your past mistakes( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)4
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ,
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
160

ورقة العمل ()7
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)3
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)Never give up on your goals( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)3
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ,
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
161

ورقة العمل ()8
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)5
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)WE ALL DESERVE THAT OUR DREAMS COME TRUE( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)5
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ,
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
162

ورقة العمل ()9
اجلزء الأول:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)5
�ش ِّفر الن�ص الآتيً ،
الن�ص الأ�صلي.)Today is a great day to learn something( :

الن�ص امل�شفر:
اجلزء الثاين:
علما �أن مفتاح الت�شفري هو (:)5
فك ت�شفري الن�ص الآتيً ,
الن�ص امل�شفر:

الن�ص الأ�صلي:
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أداة التقويـم
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم..................................:

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

التاريخ:

\

\ م.

تعلمت يف هذا الدر�س:
-1

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

-2

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

-3

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

-4

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

جيدا كلاًّ من:
مل �أعرف ً
........................................................................................................................................... - 1
-2

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

-3

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

�أحببت:

-1

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

-2

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

-3

...........................................................................................................................................
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1

�أ  -الت�شفري :تغيري حمتوى الر�سالة الأ�صلية؛ �سواء كان التغيري مبزجها مبعلومات �أخرى� ،أو ا�ستبدال
الأحرف الأ�صلية واملقاطع بغريها� ،أو تغيري مواقع الأحرف بطريقة لن يفهمها �إال ُم ِ
ر�سل الر�سالة
وم�ستقبِلها فقط ،با�ستخدام خوارزمية معينة ،ومفتاح خا�ص.
ُ
ب -فك الت�شفري :عمليات �إعادة الر�سالة امل�شفرة �إلى املحتوى الأ�صلي.

 - 2لأنه يعمل على �إخفاء حمتوى الر�سالة عن الأ�شخا�ص غري امل�رصح لهم م�شاهدتها ،ويف حال وجدها
�أ�شخا�ص �آخرون ف�إنهم لن يتمكنوا من فهم حمتواها.
الم ِ
والم�ستقبِل ،وعدم
ر�سل ُ
 - 3يهدف علم الت�شفري �إلى احلفاظ على �رسية املعلومات يف �أثناء تبادلها بني ُ
اال�ستفادة منها �أو فهم حمتواها ،حتى لو ح�صل عليها �أ�شخا�ص معرت�ضون.
عنا�رص عملية الت�شفري:
خوارزمية الت�شفري ،مفتاح الت�شفري ،الن�ص الأ�صلي ،الن�ص املُ�شفر.
-4

�أ  -خوارزمية الت�شفري.
ب -الن�ص امل�شفر.
جـ  -مفتاح الت�شفري.
د  -الن�ص الأ�صلي.

 - 5العملية امل�ستخدمة يف الت�شفري ،املفتاح امل�ستخدم ،كمية البيانات املر�سلة.
-6

�أ  -طريقة الت�شفري بالتعوي�ض :ا�ستبدال حرف مكان حرف� ،أو مقطع مكان مقطع ،مثل �شيفرة الإزاحة.

ب -طريقة الت�شفري بالتبديل :تبديل �أماكن الأحرف ،وذلك ب�إعادة ترتيب �أحرف الكلمة؛ �رشيطة
ا�ستخدام الأحرف نف�سها من دون �إجراء �أي تغيري عليها.
 -7لأن نف�س املفتاح ي�ستخدم يف عمليتي الت�شفري ،وفك الت�شفري.
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-9

�أ  -تق�سيم الن�ص �إلى (� )10أجزاء.
عدد �أحرف الن�ص هو ( )50حرفًا.
� 5 = 10 ÷ 50أحرف يف كل جزء.
اجلزء الأول:

r

اجلزء الثاين:

e

i

اجلزء الثالث:

d

n

n

e

T
o

t

اجلزء الرابع:

u

v

w

h

b

اجلزء اخلام�س:

c

e

e

e

r

اجلزء ال�ساد�س:

a

s

اجلزء ال�سابع:

t

t

اجلزء الثامن:

i
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m

f

g

u

u

h

اجلزء التا�سع:

o
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t

t

اجلزء العا�رش:
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u

e

ب�	-أخذ احلرف الأول من كل جزء لت�شكيل الن�ص الأ�صلي:
education

in

invest

must

we

future

the

brighten

To
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�إجابات �أ�سئـلـة الـوحـدة
-1

التهديدات

�أ�سباب ب�رشية

متعمدة
غري ّ

متعمدة
ّ
موجهة �إلى جهاز
َّ
معيـن يف مكـان
معني.
هجوم �إلكرتوين.

موجهة �إلى
غري َّ
جهاز معني ،مثل:
نــ�شــر بــرامـج
خبيثـة يف املواقـع
الإلكرتونية.

�أ�سباب طبيعية ،مثل:
احلريق ،وانقطاع
التيار الكهربائي.

حتدث نتيجة �إهمال �أو
خط أ� مثل :كتابة ()24
اً
بدل من ( ،)42وكتابة
عنـوان بـريـد �إلكرتوين
بـ�صورة غيـر �صحيحـة.

 - 2الهند�سة االجتماعية :هي الو�سائل التي ي�ستعملها املعتدي الإلكرتوين جلعل م�ستخدم احلا�سوب يف النظام
يقوم بعمل ما� ،أو ُي ْديل مبعلومات �رسية؛ ما ُي ِّ
مكن هذا املعتدي من الو�صول �إلى �أجهزة احلا�سوب� ،أو �إلى
خزنة فيها.
الم َّ
املعلومات ُ
ال�سالمة :يق�صد بها حماية الر�سائل �أو املعلومات املتداولة ،والت�أكد �أنها مل تتعر�ض لأي عملية تعديل؛
�سواء بالإ�ضافة� ،أو اال�ستبدال� ،أو حذف جزء منها.
مفتاح الت�شفري� :سل�سلة الرموز امل�ستخدمة يف خوارزمية الت�شفري ،التي تعتمد قوة الت�شفري عليها.
-3
�أ � -سالمة املعلومات.
ب� -رسية املعلومات و�سالمتها.
جـ � -رسية املعلومات.
د � -رسية املعلومات و�سالمتها.
هـ  -توافر املعلومات.
رقميا خمتل ًفا يف كل مرة يت�صل
 - 4ب�سبب النمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية ،بحيث يعطى اجلهاز عنوا ًنا ًّ
فيها ب�أجهزة خارج ال�شبكة الداخلية.
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-5

�أ  -عدم حتديد �صالحيات الو�صول �إلى املعلومات.
ب -وجود م�شكلة يف ت�صميم النظام� ،أو يف مرحلة التنفيذ.
جـ  -عدم كفاية احلماية املادية للأجهزة واملعلومات.

 - 6الإقناع ،انتحال ال�شخ�صية واملداهنة ،م�سايرة الركب.
تت�سبب يف فقدان املعلومات� ،أو هدم النظام� ،أو جعله عر�ضة لالعتداء
 - 7لأنها ُّ
تعد من نقاط ال�ضعف التي قد َّ
الإلكرتوين.
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 - 9تق�سيم الن�ص �إلى (� )6أجزاء.
عدد �أحرف الن�ص هو ( )48حرفًا.
� 8 = 6 ÷ 48أحرف يف كل جزء.
اجلزء الأول:
اجلزء الثاين:
اجلزء الثالث:
اجلزء الرابع:
اجلزء اخلام�س:
اجلزء ال�ساد�س:

e
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-10
�أ  -خوارزميات الت�شفري با�ستخدام املفتاح اخلا�ص ،وخوارزميات الت�شفري با�ستخدام املفتاح العام.
ب� -شيفرات التدفق ،و�شيفرات الكتل.
جـ  -الت�شفري بالتعوي�ض� ،أو الت�شفري بالتبديل.
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*

أداة التقويـم()1
ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.

الرقم

املعيار

يتعرف �أمن املعلومات ،وعنا�رصه الأ�سا�سية ،و�أهدافه.
َّ

يح ِّدد �أنواع املخاطر واالعتداءات الإلكرتونية التي ته ِّدد
ال�شبكات.

يع ِّدد ال�ضوابط امل�ستخدمة يف احلد من التهديدات.

يو�ضِّ ـح املق�صود بالهند�سـة االجتماعية ،ويـحـ ِّدد جماالتـها،
ويذكر �أمثلة عليها.

يبي �آلية عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية ،ويع ِّدد �أمناطها.
نِّ

يتعرف مفهوم الت�شفري وعنا�رصه ،ويح ِّدد الهدف منه.
َّ

يو�ضِّ ح املق�صود بكل عن�رص من عنا�رص عملية الت�شفري.

بناء على معيار معني.
يذكر �أنواع خوارزميات الت�شفري ً

ن�صا باللغة الإجنليزية با�ستخدام خوارزمية اخلط املتعرج،
ي�شفِّر ًّ
ويفك ت�شفريه.

يقارن بني خوارزميات الت�شفري.

ا�سم الطالب

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

* ميكن ا�ستخدام �أداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كامل ًة.
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أداة التقويـم()2

*

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة املنظمة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
اال�سم..................................:
امل�ستوى الأول

اليوم..................................:
امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

يظهر معظم املعارف
يظهر بع�ض املعارف
جدا من املعارف
يظهر القليل ًّ
واملهارات املطلوبة
واملهارات املطلوبة
واملهارات املطلوبة (املحقق
كثريا من املعيار)( .املحقق يقرتب من املعيار)( .النتائج حتقق املعيار).
�أقل ً
يتعرف �أمن املعلومات،
َّ
وعنا�رصه الأ�سا�سية،
و�أهدافه.

التاريخ:

\

\ م.

امل�ستوى الرابع
تقريبا كل املعارف
يظهر ً
واملهارات املطلوبة
(النتائج تتخطى املعيار).

يعلم املق�صود ب�أمن
يو�ضح املق�صود ب�أمن املعلومات،
يو�ضح املق�صود ب�أمن
يعلم املق�صود ب�أمن
ِّ
ِّ
ويعدد خ�صائ�صه ،ويـذكر �أمثـلـة
املعلومات،
ويعدد خ�صائ�صه
املعلومات ،لكنه ال يعلم املعلوماتِّ ،
ِّ
عنا�رصه و�أهدافه.
التي يجب احلفاظ عليها،
ويعدد خ�صائ�صه .عـليـها غري تـلك المذكورة يف
ِّ
لكنه ال ي�ستطيع تو�ضيحها.
الكتاب املدر�سي.

يعدد �أنواع ال�ضوابط،
يذكر �أمثلة على املخاطر يعرف �أنواع املخاطر التي يعرف �أنواع املخاطر
يعدد �أنواع املخاطر
ِّ
ِّ
ويو�ضحها ،ويذكر �أمثلة عليها،
تهدد ال�شبكات ،لكنه ال والتهديدات ،وي�ص ِّنف
تهدد ال�شبكات ،لكنه
ِّ
ِّ
واالعتداءات الإلكرتونية التي ِّ
ي�ستطيع ت�صنيف الأمثلة
�أي مثال يعطى له ،وي�ستطيع متييز جميع املخاطر
ال ي�ستطيع متييز �أنوعها،
تهدد ال�شبكات،
التي ِّ
املعطاة له.
والتهديدات و�أنواعها.
حتد وال ي�ستطيع احلديث عن
ويعدد �أنواع ال�ضوابط
ِّ
و�أنواع ال�ضوابط التي ُّ
احلد منها.
من املخاطر.
امل�ستخدمة يف احلدِّ منها.
طرائق ِّ
يو�ضح املو�ضوعات ،ي�ص ِّنف �أمثلة غري تلك املذكورة
يو�ضح املق�صود بالهند�سة
يو�ضح املق�صود بالهند�سة
يو�ضح املق�صود بالهند�سة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يف الكتاب املدر�سي �إلى
ويذكر �أمثلة عليها.
االجتماعية ،ويعرف
االجتماعية فقط.
ويحدد
االجتماعية،
ِّ
جماالت الهند�سة االجتماعية،
جماالتها ،ومو�ضوعات كل
جماالتها ،ويذكر �أمثلة
ثم مو�ضوعاتها.
جمال.
عليها.
يبينِّ �آلية عمل تقنية حتويل
ويعدد
العناوين الرقميةِّ ،
�أمناطها.

يعرف املق�صود بالعنوان
ِّ
الرقمي (.)IP Address

يو�ضح املق�صود بالعنوان
ِّ
الرقمي ل�شبكة الإنرتنت،
وتقنية حتويل العناوين
الرقمية واملانح لهذا الرقم.

ي�رشح �آلية عمل
تقنية حتويل العناوين
الرقمية.

يذكر �أمناط �آلية عمل تقنية
حتويل العناوين الرقمية.

يتعرف مفهوم الت�شفري
َّ
ويحدد
وعنا�رصه،
ِّ
الهدف منه ،ويذكر �أنواع
خوارزميات الت�شفري.

يعرف مفهوم الت�شفري.
ِّ

يعرف مفهوم الت�شفري،
ِّ
ويذكر عنا�رصه و�أهدافه.

يعدد �أنواع
ِّ
خوارزميات الت�شفري،
بناء على
وي�ص ِّنفها ً
معيار معني.

يقارن بني خوارزميات
ويو�ضحها.
الت�شفري،
ِّ

ي�ش ِّفر الن�ص ،وال يكتب
الن�ص امل�شفر.

ي�ش ِّفر الن�ص ،ويكتب
الن�ص امل�شفر ،لكنه
يخطئ يف ح�ساب عدد
الأحرف عند فك الت�شفري.

ي�ش ِّفر الن�ص ،ويفك ت�شفريه.

ال ي�ضع مثل ًثا مكان
ن�صا باللغة
ي�ش ِّفر ًّ
الفراغ يف الن�ص املطلوب
الإجنليزية با�ستخدام
ت�شفريه.
خوارزمية اخلط املتعرج،
ويفك ت�شفريه.

* ميكن ا�ستخدام �أداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كامل ًة.
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مت بحمد اهلل تعالى
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