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املـقـدمــة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى  الأمني،  الر�شول  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وبعد، فقد جاء هذا الدليل ليكون مر�شًدا للمعلِّم يف اإعداد الدرو�س وتنفيذها بو�شفه اأحد امل�شادر 

التي ت�شاعد على حتقيق النتاجات التعلمية املن�شودة.
اإذ ين�شجم وخطة التطوير الرتبوي املنبثقة  يعدُّ الدليل اإحدى الركائز الأ�شا�شية لتحقيق املنهاج؛ 
من فل�شفة الرتبية والتعليم واأهداف تطوير التعليم نحو القت�شاد املبني على املعرفة، وناأمل اأن يكون 
املادية وال�شفية واأهداف  الطلبة والبيئة  مر�شًدا ومورًدا يف تخطيط الدرو�س مبا يتالءم مع م�شتويات 
املبحث، ف�شاًل عن حتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق؛ اإذ اإنه ارتبط ارتباًطا مبا�رًشا بالكتاب املدر�شي، 

وبالنتاجات التعلمية، وا�شرتاتيجيات التدري�س والتقومي.
م له اأمثلة واجتهادات ل نتوقع منه الوقوف  ونحن اإذ ن�شع هذا الدليل بني يدي املعلِّم، فاإننا نقدِّ
و�شع  يف  الإبداعية  قدراته  واإبراز  التعليمية،  خرباته  لتنمية  منطلًقا  تكون  اأن  بل  فح�شب،  عندها 
تقومي ذات معايري جديدة  اأدوات  املحتوى، وبناء  اإلى  واإ�شافة اجلديد  املتنوعة،  البدائل، والأن�شطة 

ميكن بها تقومي تعلم الطلبة على نحو فاعل.

واهلل ويل التوفيق
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مفردات الدليل

نتاجات التعلم
قها الطلبة بعد انتهاء عملية التعلم والتعليم، وتتميز ب�شموليتها وتنوعها  نتاجات خا�شة يتوقع اأن يحقِّ
اإذ يبنى عليها املحتوى، وتمثِّل اإحدى ركائز  )معارف، مهارات، اجتاهات(، وتعدُّ مرجًعا للمعلِّم؛ 
املنهاج الأ�شا�شية، وت�شهم يف ت�شميم مناذج املواقف التعليمية املنا�شبة، واختيار ا�شرتاتيجيات التدري�س، 

وبناء اأدوات التقومي املنا�شبة لها.
عدد احل�س�ص

املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق نتاجات التعلم.
التكامل الراأ�سي والتكامل الأفقي

التكامل الراأ�شي يعني ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت �شابًقا يف املبحث نف�شه، اأو 
مباحث اأخرى يف �شفوف �شابقة.اأما التكامل الأفقي فيعني ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم 

وردت يف مباحث اأخرى لل�شف نف�شه.
م�سادر التعلم

وخرباتهما  معلوماتهما  اإثراء  بهدف  اإليها؛  الرجوع  واملعلم  للطالب  ميكن  تعليمية  م�شادر 
مدجمة،  ا  واأقرا�شً اإنرتنت،  ومواقع  ومو�شوعات،  كتًبا،  وت�شمل:  النتاجات،  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 

ومقابالت اأ�شخا�س، وغري ذلك.
املفاهيم وامل�سطلحات والرموز

 العنا�رش املفتاحية للمفاهيم وامل�شطلحات والرموز الأ�شا�شية التي ورد ذكرها يف الدر�س، والتي يجب 
الرتكيز عليها عند تخطيط موقف تعليمي.

ا�سرتاتيجيات التدري�ص
وهي  التعلمي،  التعليمي  املوقف  لتنفيذ  وطلبته  املعلِّم  بها  يقوم  التي  املنظمة  والإجراءات  اخلطوات 
خطوات مقرتحة ميكن للمعلِّم تطويرها اأو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة واإمكانات املدر�شة، مع 

مراعاة توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت  )ICT(  عند احلاجة.

6
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اإجراءات التنفيذ
خطوات تهدف اإلى تنظيم املوقف التعليمي و�شبطه، لت�شهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة، ومن اأمثلتها 

ما ياأتي: 
.)... ،U 1- تنظيم جلو�س الطلبة )جمموعات، حلقة دائرية، حرف

2- تهيئة البيئة ال�شفية )اإنارة كافية، تهوية، نظافة،...(.
3- تهيئة الأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.

4- اإثارة دافعية الطلبة اإلى التعلم.
٥- ا�شتخدام اأوراق العمل واأدوات التقومي املنا�شبة والأن�شطة املت�شمنة.

معلومات اإ�سافية
هة اإلى املعلِّم، والهدف منها اإثراء املعرفة   معلومات اإثرائية موجزة، ذات عالقة باملحتوى، وهي موجَّ
الطالب  يدر�شها  املعلومات  وهذه  متنوعة،  تعليمية  م�شادر  ا�شتخدام  اإلى  املعلِّم  واإر�شاد  باملحتوى، 

لال�شتزادة فقط، ول تدخل يف امتحان الثانوية العامة.
اأخطاء �سائعة

توقعات لأخطاء حمتملة و�شائعة بني الطلبة واأفراد املجتمع، وهي تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم 
الوارد ذكرها يف الدر�س، مع تقدمي معاجلة لهذه الأخطاء.

مراعاة الفروق الفردية
وفق  الطلبة  حاجات  لتنا�شب  ت  اأُِعدَّ التي  املحتوى  يف  والإ�شافات  والأ�شئلة  الأن�شطة  جمموع 

قدراتهم املتنوعة.
ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

الطرائق واخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلِّم اأو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي، 
وقيا�س مدى حتقق النتاجات، وهي عملية م�شتمرة يف اأثناء تنفيذ املوقف التعليمي، وميكن تطويرها اأو 

بناء مناذج اأخرى م�شابهة لها؛ ليجري تطبيقها بالتكامل مع اإجراءات اإدارة ال�شف.

7
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اأنـظمة الـعـد

الوحدة األولى

 الف�صل

 الدرا�صي

الأول
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التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(،  التدري�س املبا�رش )العمل يف الكتاب املدر�شي، التدريبات   -
والتمارين، الأ�شئلة والأجوبة، اأوراق العمل(، اأخرى )جيك�شو(، الع�شف الذهني.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

- التمهيد للدر�س بكتابة الرموز (B ,7,9 ,3) على اللوح، ثم طرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة، ومناق�شتهم 
فيهما للتو�شل اإلى مفهوم النظام العددي، وذكر بع�س اأنظمة العد:

ما املختلف من بني هذه الرموز؟  	•
كم عدد ميكن تكوينه من هذه الرموز؟  	•

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

- كتاب احلا�شوب، ال�شف التا�شع، الوحدة الثالثة: لغة ت�شميم �شفحات 
.(HTML) الويب

- كتاب احلا�شوب، ال�شف العا�رش، الوحدة الثانية: اخلوارزميات والربجمة.

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ح املق�شود باأنظمة العد. يو�شِّ  -
ح املق�شود بنظام العد املو�شعي. يو�شِّ  -

يبنيِّ �شبب الختالف يف ت�شمية اأنظمة العد.  -
د بع�س اأ�شهر اأنظمة العد. يعدِّ  -

ف النظام الع�رشي، والنظام الثنائي، والنظام  يعرِّ  -
الثماين، والنظام ال�شاد�س ع�رش.

د اأ�شا�س كل نظام عددي، ورموزه. يحدِّ  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:مقدمة في أنظمة العد.

يرتِّب اأوزان اخلانات يف اأنظمة العد.  -
يقارن بني اأنظمة العد املختلفة.  -

يجد قيمة العدد يف النظام الع�رشي با�شتخدام   -
القاعدة )1(.

والنظام  الثنائي،  النظام  ا�شتخدام  �شبب  يف�رشِّ   -
الثماين، والنظام ال�شاد�س ع�رش يف احلا�شوب.

مييِّز بني الرقم والعدد.  -

وزن اخلانة، نظام العد املو�شعي.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثالثًا: النظام الثماين والنظام ال�ساد�ص ع�رش. ثانيًا: النظام الثنائي.  : النظام الع�رشي. 
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منت الدر�ص
)النظام  الدر�س  اأحد مو�شوعات  اأفراد كل جمموعة درا�شة  ثم تكليف  اإلى جمموعات،  الطلبة  توزيع   -  1
الع�رشي، النظام الثنائي، النظام الثماين، النظام ال�شاد�س ع�رش( حتى ي�شبح كل فرد فيها خبرًيا باملو�شوع.
اإعادة توزيع املجموعات بحيث حتتوي كل جمموعة على ع�شو واحد - على الأقل - من املجموعات ال�شابقة.  -  2

�رشح كل خبري مو�شوعه لأفراد جمموعته اجلديدة.  -  3
التحاق الطلبة مبجموعاتهم الأ�شلية لالإجابة عن اأ�شئلة ورقة العمل )1(، ثم مناق�شة اأفراد املجموعات   -  4

الأخرى يف الإجابات.
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  1
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.       -  2

تذكري الطلبة بالواجب البيتي املتمثل يف حل ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الوحدة.  -  3

اأخطاء �سائعة

الطلبة  بع�س  مُييِّز  ل  قد   -
بني الرقم والعدد.

عالج 
د اإلى اأي نظام عد ينتمي كل من الأعداد الآتية:  حدِّ  -

.(999)-     (777)-    (AFFF)-   (1101)-  

جد طريق اخلروج من املتاهة الآتية:  -

اإثراء
ر يف نظام عد جديد. ماذا �شتطلق عليه؟ ما اأ�شا�شه؟ ما رموزه؟ فكِّ  -

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

الفروق الفردية

النظام ال�شاد�س ع�رش

النظام الع�رشي النظام الثماين

النظام
الثنائي

728
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )1-1(:

-  1
35 = 3 × 101 + 5 ×100

 = 3 × 10 + 5 ×1
 = 30 + 5 
 = 35

-  2
506 = 5 × 102 + 0 ×101 + 6 ×100

 = 5 × 100 + 0 ×10+ 6 ×1
 = 500 + 0 + 6 
 = 506

-  3
879 = 8 × 102 + 7 ×101 + 9 ×100

 = 8 × 100 + 7 ×10+ 9 ×1
 = 800 + 70 + 9
 = 879
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ورقة العمل )1(

قارن بني اأنظمة العد املختلفة من حيث:  -1

النظام ال�ساد�ص ع�رشالنظام الع�رشيالنظام الثماينالنظام الثنائيوجه املقارنة

اأ�شا�س النظام

رموزه 

ا�شتخداماته

بنينِّ اإلى اأي نظام عد ينتمي كل من الأعداد الآتية:   -٢

.)FFF(  - اأ   

.)199(  - ب   

.)743(  - جـ   

.)1110(  - د   

.)999(  - هـ   

.)77(  - و   
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

ل اأُتِقن اأُتِقن املعيار الرقم

ح املق�شود باأنظمة العد. اأُو�شِّ 1

ح املق�شود بنظام العد املو�شعي. اأُو�شِّ 2

اأُبنيِّ �شبب الختالف يف ت�شمية اأنظمة العد. 3

د بع�س اأ�شهر اأنظمة العد. اأُعدِّ 4

ف النظام الع�رشي، والنظام الثنائي، والنظام الثماين، والنظام  اأُعرِّ
ال�شاد�س ع�رش.

٥

د اأ�شا�س كل نظام عددي ورموزه. اأُحدِّ 6

اأُرتِّب اأوزان اخلانات يف اأنظمة العد. 7

اأُقاِرن بني اأنظمة العد املختلفة. ٨

اأجد قيمة العدد يف النظام الع�رشي. ٩

اأُف�رشِّ �شبـب ا�شتخـدام النظـام الثنـائي، والنظـام الثماين، والنظـام 
ال�شاد�س ع�رش يف احلا�شوب.

10

اأُميِّز بني الرقم والعدد. 11



15

اإجابات اأ�شئلة الف�شل

-  1
الرموز امل�ستخدمة يف النظاماأ�سا�ص النظاما�سم النظام

(9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)10النظام الع�رشي

(1,0)2النظام الثنائي

(7,6,5,4,3,2,1,0)8النظام الثماين

(F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)16النظام ال�شاد�س ع�رش

-  2
ا  النظام العددي: جمموعة من الرموز التي قد تكون اأرقاًما اأو حروًفا، والتي ترتبط مع بع�شها بع�شً  - اأ 
الوا�شحة  املعاين  ذات  الأعداد  لت�شكل  معينة،  وقواعد  اأ�ش�س  وفق  العالقات،  من  مبجموعة 

وال�شتخدامات املتعددة.
النظام الع�رشي: يعدُّ هذا النظام اأكرث نظام عد ي�شتعمله الإن�شان، وهو يتكون من ع�رشة رموز،  ب - 
هي: (9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)؛ واأ�شا�س هذا النظام هو (10)، نظًرا اإلىاحتوائه على ع�رشة رموز.
(2)، وهو يتكون من رمزين فقط،  الثنائي: نظام عد م�شتخدم يف احلا�شوب، واأ�شا�شه  النظام  جـ - 

هما: (0)، و(1). 
النظام الثماين: اأحد اأنظمة العد املو�شعية، واأ�شا�شه (8)، وهو يتكون من ثمانية رموز، هي:   - د 

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

النظام ال�ساد�ص ع�رش: اأحد اأنظمة العد املو�شعية، واأ�شا�شه (16)، وهو يتكون من �شتة ع�رش رمًزا،   - هـ 
.(F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0) :هي

-  3
لأن النظام الثنائي هو النظام الوحيد القادر على متثيل حالة الدوائر الكهربائية التي يتكون منها   - اأ 
احلا�شوب، والتي تكون مفتوحة، اأو مغلقة. فالرمز (0) ميثل دائرة كهربائية مفتوحة، والرمز (1) 

ميثل دائرة كهربائية مغلقة.
لأن قيمة الرقم احلقيقية يف النظام الع�رشي تعتمد على اخلانة اأو املنزلة التي يقع فيها الرقم داخل  ب - 
العدد؛ ما يعني اأن قيمة اأي رقم يف النظام الع�رشي تختلف باختالف موقعه داخل العدد، ولهذا 

يعدُّ النظام الع�رشي اأحد اأنظمة العد املو�شعية.
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 -  4

1(   2(11110000)النظام الثنائي
(10111100)2   )2

1(   8(732)النظام الثماين
(415)8   )2

16   )1(FE7)النظام ال�شاد�س ع�رش
(6C2)16   )2

 -  ٥

املكافئ له يف النظام الع�رشيالرمز يف النظام ال�ساد�ص ع�رش

A10

B11

C12

D13

E14

F15

 -  6
(11) الع�رشي، الثنائي، الثماين، ال�شاد�س ع�رش.  - اأ 

(1A) ال�شاد�س ع�رش. ب - 
(81) الع�رشي، ال�شاد�س ع�رش. جـ - 

(520) الع�رشي، الثماين، ال�شاد�س ع�رش.  - د 
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التعلم يف جمموعات )انتِق زمياًل(، ال�شتق�شاء، التدري�س املبا�رش )املحا�رشة، العر�س التو�شيحي، الأ�شئلة   -
والأجوبة، التدريبات والتمارين، اأوراق العمل(، اأخرى )الروؤو�س املرقمة(، التعلم عن طريق الن�شاط )الألعاب(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بعر�س �رشائح العر�س التقدميي على الطلبة بعد توزيعهم اإلى جمموعات، ثم الطلب اإلى    -  1
كل جمموعة الإجابة عن اأحد الأ�شئلة الظاهرة عليها، ومنحها نقطة اإن كانت اإجابتها �شحيحة.

طرح ال�شوؤال الآتي على املجموعة التي جمعت اأكرث النقاط يف اأثناء امل�شابقة:  -  2
•	هل نحتاج اإلى التحويل من نظام عد اإلى اآخر؟ 

ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها.  -  3
منت الدر�ص

اإعطاء جميع الطلبة اأرقاًما، بدًءا بالرقم )1(، ثم الطلب اإلى كل طالب يحمل رقًما فرديًّا اختيار طالب   -  1
ال مًعا جمموعة ثنائية. يحمل رقًما زوجيًّا لُي�شكِّ

كتابة اأرقام الطلبة يف بطاقات ورقة العمل )1( بعد ق�شها.  -  2
�رشح طريقة التحويل من النظام الثنائي اإلى النظام الع�رشي.  -  3

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته
كتاب علوم احلا�شوب.  -

العر�س التقدميي )امل�شابقة( املرفق بالقر�س املدمج.  -

ل الأعداد من النظام الثنائي اإلى النظام الع�رشي. ُيحوِّ  -
ل الأعداد من النظام الثماين اإلى النظام الع�رشي. ُيحوِّ  -

ل الأعداد من النظام ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الع�رشي. ُيحوِّ  -

نتاجات التعلم

اأربع ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:التحويالت العددية.

العدد املكافئ.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

: التحويل من اأنظمة العد املختلفة اإلى النظام الع�رشي.  
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توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاط )2-1(.  -  4
�شحب بطاقة ع�شوائيًّا من بطاقات ورقة العمل )1(، ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي   -  ٥
حل اأ�شئلة الفرع )اأ( من الن�شاط )1-2(، وكتابة الإجابة على اللوح، ثم توجيه الطالب الذي يحمل 

الرقم الزوجي اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(، ثم مناق�شة الإجابات.
�رشح طريقة التحويل من النظام الثماين اإلى النظام الع�رشي.  -  6

توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاط )3-1(.  -  7
�شحب بطاقة ع�شوائيًّا من بطاقات ورقة العمل )1(، ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي حل   -  ٨
اأ�شئلة الفرع )اأ( من الن�شاط )1-3(، وكتابة الإجابة على اللوح، ثم توجيه الطالب الذي يحمل الرقم 

الزوجي اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(، ثم مناق�شة الإجابات.
توجيه املجموعات الثنائية اإلى ا�شتنتاج طريقة التحويل من النظام ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الع�رشي، ثم   -  ٩

مناق�شتهم يف ذلك.
10 - توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاط )4-1(.

11 - �شحب بطاقة ع�شوائيًّا من بطاقات ورقة العمل )1(، ثم تكليف الطالب الذي يحمل الرقم الفردي 
حل اأ�شئلة الفرع )اأ( من الن�شاط )1-4(، وكتابة الإجابة على اللوح، ثم توجيه الطالب الذي يحمل 

الرقم الزوجي اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(، ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  1
توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن اأ�شئلة الختبار الق�شري.  -  2

توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الوحدة.     -  3

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.

اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

عالج 
جد املكافئ الع�رشي لكلٍّ من العددين الآتيني:  -

ـ 8(57). ـ 2(111)، 
اإثراء 

اكتب عدًدا اأكرب من كل عدد من الأعداد الآتية:  -
ـ 8(677).  ،(FAF)16 ـ ـ 2(1001)، 

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )1-٢(:

(11000)2  -  1
01234ترتيب اخلانة:

00011العدد:
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  -  ٢
012345ترتيب اخلانة:

011111العدد:

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(:

(654)8  -  1
012ترتيب اخلانة:

456العدد:
6 × 82 + 5 × 81 + 4 × 80 =
6 × 64 + 5 × 8 + 4 × 1 =
(428)10  = 384 + 40 + 4 = 

(421)8  -  ٢
012ترتيب اخلانة:

124العدد:
4 × 82 +  2 × 81 + 1×80 =
4 × 64 + 2 × 8 + 1 × 1 =
(273)10 = 256 + 16 + 1 = 
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الن�شاط )4-1(:

(99)16  -  1
01ترتيب اخلانة:

99العدد:
9 × 161 + 9 × 160 =
9 × 16 + 9 × 1 =
(153)10 = 144 + 9  = 

(F7B)16  -  ٢
012ترتيب اخلانة:

11715العدد:
15 × 162 + 7 × 161 + 11 × 160  =
15 × 256 + 7 × 16 + 11 × 1 =
(3963)10 = 3840 + 112 + 11 =

الأنظمة العددية

ل الأعداد الآتية من الأنظمة العددية املختلفة اإلى النظام الع�رشي: حوِّ

:(765)8

:(3AB)16

:(11101110)2

الختبار الق�شري
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ورقة العمل )1(

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي

الرقم الفردي

الرقم الزوجي
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التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، حل امل�شكالت وال�شتق�شاء، التدري�س املبا�رش )املحا�رشة،   -
الأ�شئلة والأجوبة، التدريبات والتمارين(، اأخرى )الروؤو�س املرقمة، البطاقات املروحية(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بالطلب اإلى اأحد الطلبة حتويل العدد (345) من النظام الثماين اإلى النظام الع�رشي.  -  1
طرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:   -  2

كيف ميكن حتويل عدد من النظام الع�رشي اإلى النظام الثماين؟  	•

ما العملية احل�شابية التي ميكن ا�شتخدامها؟ 	•
ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها.       -  3

منت الدر�ص
توزيع الطلبة اإلى جمموعات، ثم اإعطاء اأفراد كل جمموعة رقًما.  -  1

�رشح طريقة التحويل من النظام الع�رشي اإلى النظام الثنائي.  -  2
توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاط )1-٥(.  -  3

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ف قاعدة التحويل من النظام الع�رشي اإلى اأنظمة العد الأخرى )القاعدة رقم )2((. يتعرَّ  -
ل الأعداد من النظام الع�رشي اإلى النظام الثنائي. ُيحوِّ  -
ل الأعداد من النظام الع�رشي اإلى النظام الثماين. ُيحوِّ  -

ل الأعداد من النظام الع�رشي اإلى النظام ال�شاد�س ع�رش. ُيحوِّ  -

نتاجات التعلم

التحويالت العددية. اأربع ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:

ثانيًا: التحويل من النظام الع�رشي اإلى  اأنظمة العد املختلفة.  
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اختيار رقم ع�شوائي، ثم الطلب اإلى �شاحب الرقم من اأفراد اإحدى املجموعات حل اأمثلة الفرع )اأ(   -  4
من الن�شاط )1-٥(، وكتابة الإجابة على اللوح، ثم توجيه طالب اآخر من جمموعة اأخرى يحمل الرقم 

نف�شه اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(.
توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل ال�شوؤال الثاين من اأ�شئلة الف�شل.  -  ٥

�رشح طريقة التحويل من النظام الع�رشي اإلى النظام الثماين.  -  6
توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيد الن�شاط )6-1(.   -  7

اختيار رقم ع�شوائي، ثم الطلب اإلى �شاحب الرقم من اأفراد اإحدى املجموعات حل اأ�شئلة الفرع )اأ(   -  ٨
من الن�شاط )1-6(، وكتابة الإجابة على اللوح ، ثم توجيه طالب اآخر من جمموعة اأخرى يحمل الرقم 

نف�شه اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(.
توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل ال�شوؤال الثالث من اأ�شئلة الف�شل.  -  ٩

10 - توجيـه اأفراد املجموعات اإلى ا�شتنتاج طريقـة التحويل من النظام الع�رشي اإلى النظام ال�شاد�س ع�رش، ثم 
مناق�شتهم يف ذلك.

11 - اختيار رقم ع�شوائي، ثم الطلب اإلى �شاحب الرقم من اأفراد اإحدى املجموعات حل اأ�شئلة املثال )1( يف 
�شفحة )2٨( على اللوح، ثم توجيه طالب اآخر من جمموعة اأخرى يحمل الرقم نف�شه اإلى حل اأ�شئلة املثال 

)2( يف �شفحة )2٩(.
12 - توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاط )7-1(. 

 ) 13 - اختيار رقم ع�شوائي، ثم الطلب اإلى �شاحب الرقم من اأفراد اإحدى املجموعات حل اأ�شئلة الفرع )اأ
من الن�شاط )1-7(، وكتابة الإجابة على اللوح، ثم توجيه طالب اآخر من جمموعة اأخرى يحمل الرقم 

نف�شه اإلى حل اأ�شئلة الفرع )ب(.
14 - توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال الرابع من اأ�شئلة الف�شل.

ختام الدر�ص
اإحدى املجموعات �شحب بطاقة من  اأفراد  الرقم من  اإلى �شاحب  اختيار رقم ع�شوائي، ثم الطلب   -  1
بطاقات ورقة العمل )1( بعد ق�شها، وحل ال�شوؤال الذي حتويه، وكتابة الإجابة على اللوح، ومناق�شته 

ة حلني النتهاء من كل البطاقات. فيها، ثم اإعادة الَكرَّ
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: اأخرى )كنت اأفكر، والآن اأعرف(.

عالج
جد قيمة الأعداد الع�رشية الآتية يف النظام املقابل لكل منها:  -

ـ  21 = 2(؟ ). ـ  57= 16(؟)،  ـ 111 = 8(؟)،   

اإثراء
جد العدد ال�شابق لكل عدد من الأعداد الآتية:  -

ـ 8(777).  ،(FFF)16 ـ ـ 2(111111111)،   

جد العدد التايل لكل عدد من الأعداد الآتية:  -
ـ 2(111). ـ 8(71)،   ،(FF)16 ـ  

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )5-1(:

(1011110 )2 = (94)10 -  1

(10001001)2 = (137)10
 -  ٢

الن�شاط )6-1(:

(110)8 = (72)10  -  1

(657)8 = (431)10  -  ٢

الن�شاط )7-1(:

(1C5)16 = (453)10  -  1

(11F)16 = (287)10  -  ٢

94
2

47
2

23
2

11
2

5
2

2
2

1
2

توقف4723115210
0111101

137
2

68
2

34
2

17
2

8
2

4
2

2
2

1
2

توقف68341784210
10010001

72
8

9
8

1
8

توقف910
011

431
8

53
8

6
8

توقف5360
756

453
16

28
16

1
16

توقف2810
5121

287
16

17
16

1
16

توقف1710
1511
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ل العدد )12٨( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثنائي.

ل العدد )63( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثنائي.

ل العدد )213( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثنائي.

ل العدد )٨76( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثماين.

ل العدد )72٩( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثماين.

ل العدد )13٨( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
الثماين.

ل العدد )٨7٩( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
ال�شاد�س ع�رش.

ل العدد )46٥( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
ال�شاد�س ع�رش.

ل العدد )121( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
ال�شاد�س ع�رش.

ل العدد )111( من النظام الع�رشي اإلى النظام  حوِّ
ال�شاد�س ع�رش.

ورقة العمل )1(
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: كنت اأفكر، والآن اأعرف.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

كنت اأفكر..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

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

والآن اأعرف................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................
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التـعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، التدري�س املبـا�رش )املحـا�رشة، اأوراق العمل، التدريـبـات   -
والتمارين(، اأخرى )ال�رشكاء(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بتوزيع ورقة العمل )1( على الطلبة بعد تق�شيمهم اإلى جمموعات، ثم طرح ال�شوؤال الآتي:  -  1
بناًء على ما تعلمته �شابًقا، كيف ميكن حتويل الأعداد من النظام الثماين اأو ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الثنائي؟ 	•

ال�شتماع اإلى الإجـابات، ثم مناق�شتها للتو�شل اإلى وجـود طريقـة اأخرى للتحويل مبا�رشة بني الأنظمـة   -  2
العددية من دون املرور بالنظام الع�رشي.

منت الدر�ص
�رشح طريقة التحويل من النظام الثماين اإلى النظام الثنائي، وبالعك�س.  -  1

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ح الرتباط بني النظام الثنائي وكلٍّ من النظامني الثماين، وال�شاد�س ع�رش. يو�شِّ  -
ف قاعدة التحويل بني النظامني الثنائي، والثماين )القاعدة رقم )3((. يتعرَّ  -

ل الأعداد من النظام الثنائي اإلى النظام الثماين. ُيحوِّ  -

ل الأعداد من النظام الثماين اإلى النظام الثنائي. ُيحوِّ  -
ف قاعدة التحويل بني النظامني الثنائي وال�شاد�س ع�رش )القاعدة رقم )4((. يتعرَّ  -

ل الأعداد من النظام الثنائي اإلى النظام ال�شاد�س ع�رش. ُيحوِّ  -

ل الأعداد من النظام ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الثنائي. ُيحوِّ  -

نتاجات التعلم

اأربع ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:التحويالت العددية.

العدد املكافئ.  -

املفاهيم وامل�سطلحات

ثالثًا: التحويل بني الأنظمة الثنائي والثماين وال�ساد�ص ع�رش.  
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اأخطاء �سائعة
عالج 

اكتب العدد الثنائي املكافئ لالأرقام من )1-7( يف   -
النظام الثماين، والنظام ال�شاد�س ع�رش.

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

قد يخطئ بع�س الطلبة اأثناء تق�شيم العدد يف عمليات   -
اإلى  التحويل من النظامني الثماين وال�شاد�س ع�رش 
النظام الثنائي وبالعك�س، بحيث يبداأ التق�شيم من 

الي�شار بدًل من اليمني.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء.
اأداة التقومي: اأخرى )ورقة الدقيقة الواحدة(.

الفروق الفردية

توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الن�شاطني: )1-٨(، و)1-٩(، بحيث يجيب كل طالبني يف املجموعة   -  2
عن اأ�شئلة اأحد فروع الن�شاطني، ثم يناق�شان باقي اأفراد املجموعة يف اإجابتهما.

اختيار اأربعة طالب ع�شوائيًّا، ثم الطلب اإلى كل منهم حل اأ�شئلة  اأحد فروع الن�شاطني، وكتابة الإجابة   -  3
على اللوح، ثم مناق�شة باقي طلبة ال�شف يف الإجابة. 

توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل ال�شوؤال اخلام�س من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  4
�رشح طريقة التحويل من النظام ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الثنائي، وبالعك�س.  -  ٥

توجيه اأفراد املجموعات اإلى تنفيذ الأن�شطة: )1-10(، و)1-11(، و)1-12(، بحيث يجيب كل   -  6
طالبني يف املجموعة عن اأ�شئلة اأحد فروع الأن�شطة، ثم يناق�شان باقي اأفراد املجموعة يف اإجابتهما.

اختيار �شته طالب ع�شوائيًّا، ثم الطلب اإلى كل منهم حل اأ�شئلة اأحد فروع الأن�شطة، وكتابة الإجابة   -  7
على اللوح، ثم مناق�شة باقي طلبة ال�شف يف الإجابة.

توجيه املجموعات اإلى حل ال�شوؤال ال�شاد�س من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  ٨
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال ال�شابع من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤالني الثاين، والثالث من اأ�شئلة الوحدة، ثم مناق�شة الإجابات.  -  2
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )8-1(:
(537)8 = (101011111)2  - ب   (365)8 = (11110101)2  - اأ 

111011101

735
	 	 	

101110011

563
	 	

الن�شاط )9-1(:
(110101100)2 = (654)8  - ب   (001110101)2 = (165)8  - اأ 

456

100101110
	 	 	

561

101110001
	 	

الن�شاط )10-1(:
(7BA)16 = (11110111010)2  - ب   (CDF)16 = (110011011111)2  - اأ 

101010110111

10
A

11
B

7
7

	 	 	

111111011100

15
F

13
D

12
C

	 	
الن�شاط )11-1(:

 (555)8 = (101101101)2  - اأ 
101101101

555
	 	

(16D)16 = (101101101)2 ب - 
110101100001

13
D

61
6

1
1

	 	
لحظ اأنه عند التحويل من اأي نظام عددي اإلى النظام الع�رشي مروًرا بالأنظمة الأخرى فاإن الناجت يكون نف�شه با�شتخدام اأي طريقة.

الن�شاط )1-1٢(:
(111011110011)2 = (EF3)8  - ب   (100011001010)2 = (8CA)16  - اأ 

3
3

F
15

E
14

001111111110
	 	 	

A
10

C
12

8
8

101011001000
	 	

(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
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ورقة العمل )1(

اأحمد طالب يف ال�شف الثاين ع�رش، طلب اإليه معلِّمه حتويل العدد 72 من النظام الثماين اإلى النظام الثنائي، 
ثم حتويله من النظام ال�شاد�س ع�رش اإلى النظام الثنائي، فقام مبا ياأتي: 

(72)8 = 7 × 80 + 2 × 81

 = 7 × 1 + 2 × 8
 = 7 + 16
 = (23)10

ل اأحمد العدد 16)72( اإلى النظام الثنائي بالطريقة الآتية: ثم حوَّ
(72)16 = 2 × 161 + 7×162

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

(72)16 = (11100100000)2

حه. هل ما قام به اأحمد �شحيح اأم خطاأ؟ اإذا كان خطاأً ف�شحِّ

23
2

11
2

5
2

2
2

1
2

توقف115210
11101

1824
2

912
2

456
2

228
2

114
2

57
2

28
2

14
2

7
2

3
2

1
2

9124562281145728147310
00000100111
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ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (71)8

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (AB)16

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (C5)16

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (11)8

أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء.

اأداة التقومي: اأخرى )ورقة الدقيقة الواحدة(.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (11)16

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )8 = (11111)2

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )16 = (11111111)2

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )8 = (11011010)2

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )16 = (1000100111)2

ل العدد الآتي: حوِّ
.(                       )2 = (111)8
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اإجابات اأ�شئلة الف�شل

16(1A9) = 10(425)ز8(102) =10(66)د 2(1011) = 10(11)اأ

8(777) = 10(511)هـ2(111010) = 10(58)ب
16(101) = 10(257)ح

10(ABC) = 10(2748)ط 8(276) = 10(190)و2(10000) = 10(16)جـ

2(1010011)10(83)اأ

2(111110000)10(496)ب

2(1100001100)10(780)جـ

8(1)10(1)اأ

8(173)10(123)ب

8(1007)10(519)جـ

16(62)10(98)اأ

16(237)10(567)ب

16(D5)10(213)جـ

8(736)2(111011110)اأ

8(410)2(100001000)ب

8(5271)2(101010111001)جـ

8D(16(2)10001101(اأ

16)35(2)110101(ب

BC2(16(  2)101111000010(جـ

(31)8(11001)2

(765)8(111110101)2

(420)8(100010000)2

(E51)16(111001010001)2

(B4D)16(101101001101)2

(7AF)16(11110101111)2

- 1

- 2

- 3

- 4

- ٥

- 6

- 7
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التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، التدري�س املبا�رش )املحا�رشة، اأوراق العمل(، اأخرى )الع�شف   -
الذهني، اأعواد املثلجات، املكعبات(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بطرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:  -  1
ما ناجت جمع كل عدد من الأعداد الآتية يف النظام الع�رشي: )1+0(، )1+1(، )1+1+1(،  )1+1+1+1(؟  	•

ل كل ناجت اإلى النظام الثنائي. حوِّ 	•
اختيار طالب )با�شتخدام ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( لكتابة الإجابة على اللوح، ثم مناق�شة الطلبة فيها.  -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته
كتاب علوم احلا�شوب.  -

د  قواعد العمليات احل�شابية يف النظام الثنائي. ُيعدِّ  -
ُيطبِّق عملية اجلمع يف النظام الثنائي على الأعداد ال�شحيحة املوجبة.  -

ق من ناجت جمع عددين ثنائيني �شحيحني موجبني با�شتخدام النظام الع�رشي. يتحقَّ  -
ُيطبِّق عملية الطرح يف النظام الثنائي على عددين �شحيحني موجبني.  -

ق من ناجت طرح عددين ثنائيني �شحيحني موجبني با�شتخدام النظام الع�رشي. يتحقَّ  -
ُيطبِّق عملية ال�رشب يف النظام الثنائي على عددين �شحيحني موجبني، مكونني من ثالث منازل على الأكرث.  -
ق من ناجت �رشب عددين ثنائيني �شحيحني موجبني يتكونان من ثالث منازل على الأكرث با�شتخدام  يتحقَّ  -

النظام الع�رشي.

نتاجات التعلم

ثالث ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثالث:العمليات الحسابية في النظام الثنائي.

الرقم املحمل.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

: العمليات احل�سابية يف النظام الثنائي.  
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طرح ال�شوؤال الآتي على الطلبة:  -  3
هل يجري احلا�شوب عملية الأعداد كما فعلتم؟ 	•

ال�شتماع اإلى  الإجابات، ثم مناق�شتها.  -  4
منت الدر�ص

�رشح  قواعد عملية اجلمع يف النظام الثنائي، ثم حل اأ�شئلة الأمثلة )1(، و )2(، و)3( على اللوح، ثم   -  1
مناق�شتها مع الطلبة.

توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  2
توزيع ورقة العمل )1( على املجموعات بعد ق�شها ول�شقها، ثم توجيه كل طالب يف املجموعة اإلى   -  3

حل ال�شوؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
اختيار جمموعة من الطلبة )با�شتخدام ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( ليجيب كل منهم عن اأحد الأ�شئلة   -  4

الظاهرة على وجه املكعب على اللوح، ثم مناق�شته يف اإجابته.        
�رشح  قواعد عملية الطرح يف النظام الثنائي، ثم حل اأ�شئلة الأمثلة )1(، و)2(، و)3( على اللوح ، ثم   -  ٥

مناق�شتها مع الطلبة.
توزيع ورقة العمل )2( على املجموعات بعد ق�شها ول�شقها، ثم توجيه كل طالب يف املجموعة اإلى   -  6

حل ال�شوؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
اختيار جمموعة من الطلبة )با�شتخدام ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( ليجيب كل منهم عن اأحد الأ�شئلة   -  7

الظاهرة على وجه املكعب على اللوح، ثم مناق�شته يف اإجابته.         
�رشح  قواعد عملية ال�رشب يف النظام الثنائي، ثم حل اأ�شئلة املثالني )1(، و)2( على اللوح، ثم مناق�شتها   -  ٨

مع الطلبة.
توزيع ورقة العمل )3( على املجموعات بعد ق�شها ول�شقها، ثم توجيه كل طالب يف املجموعة اإلى   -  ٩

حل  ال�شوؤال الذي يظهر له على وجه املكعب بعد دحرجته.
10 - اختيار جمموعة من الطلبة )با�شتخدام ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( ليجيب كل منهم عن اأحد الأ�شئلة الظاهرة 

على وجه املكعب على اللوح، ثم مناق�شته يف اإجابته.
ختام الدر�ص

توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -
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اإثراء
امالأ املربعات بالعدد املنا�شب:  -

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

 1 0 1   

    1  1 
ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0  1

     1 1 

     1 1 
ــــــــــــــــــــــــ       

       1 1 1

   1   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      1 1 1  
       0 

 1  1  1 

  1  1  1  
+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10 0   0  1

عالج
جد ناجت ما ياأتي:   -

•	 (1111)2  +  (1001)2

•	 (111)2  -  (11100)2

•	 (011)2  ×  (111)2

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )13-1(:
(1111)2 + (1110)2   -  1

(28)10 + (13)10  -  ٢

الن�شاط )14-1(:

اطرح    2(111) من   2(1011)  -  1

اطرح    10(30) من   10(64)  -  ٢

الن�شاط )15-1(:
(6)10    (7)10   -  1

(101)2     (100)2   -  ٢

11
0111

+1111
10111

111
3110110

+82+00111
14100101

100
1101

-1110
0010

6011
×7×111

4211
011

011
+011

010101

001
×101

001
000

+001
00101

1111
10101010100

460000001
-03-011110

43010001
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ورقة العمل )1(

مكعب عملية اجلمع 

ل الأعداد يف ما ياأتي اإلى النظام الثنائي، ثم جد ناجت عملية اجلمع: حوِّ  -

(1111)2 + (1110)2

(28)10 + (13)10

1110
+1101

011111
+1011

111111
+101101

101001
+11001
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ورقة العمل )2(

مكعب عملية الطرح 

ل الأعداد يف ما ياأتي اإلى النظام الثنائي، ثم جد ناجت عملية الطرح: حوِّ  -

(1011)2 - (111)2

(64)10

     (30)10    
-

ـــــــــــــــ 

11111
-10101

11011
-1111

11110
-10111

11010
-101
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ورقة العمل )3(

مكعب عملية ال�رشب 

ل الأعداد يف ما ياأتي اإلى النظام الثنائي، ثم جد ناجت عملية ال�رشب: حوِّ  -

(6)10 × (7)10

(101)2 × (100)2

100
×110

110
×110

111
×111

111
×11
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اإجابات اأ�شئلة الف�شل

-1

-2

-3

0111
+1011

11011

01111
-11101

11100

11111
-10101

01010

111
×11

10101

001
×011

00011

111
×111

100011

011
×011

001001

01011
-101

10101

11011
-1111

00110

100101
+10011

0100001

011111
+1101

1001001

111111
+101101

0011011

ب -

ب -

ب -

جـ -

جـ -

-جـ - د 

- د 

- د 

- اأ 

- اأ 

- اأ  
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اإجابات  اأ�شئـلـة الـوحـدة

-  1
اختالف عدد الرموز امل�شموح با�شتخدامها يف كل نظام.  - اأ 

النظام الع�رشي. ب - 
اأ�شا�س النظام الع�رشي هو 10، والثنائي هو 2، والثماين هو ٨، وال�شاد�س ع�رش هو 16. جـ - 

وزن املنزلة يف اأي نظام عددي ي�شاوي )اأ�شا�س نظام العد(ترتيب اخلانة.  - د 
مُتثَّل الأعداد يف النظام الع�رشي بوا�شطة قوى الأ�شا�س )10(.  - هـ 

العدد املكتوب يف النظام الثنائي يتكون من �شل�شلة من الرموز الثنائية )0( و)1(، مع اإ�شافة اأ�شا�س   - و 
النظام الثنائي )2( ب�شكل م�شغر يف اآخر العدد من جهة اليمني.

يف حالة عدم وجود اأي رمز حتت العدد، يدل ذلك على اأن العدد ُمثَّل بالنظام الع�رشي.  - ز 
متَّ ا�شتخدام النظامني الثماين وال�شاد�س ع�رش لَي�ْشُهل على املربجمني ا�شتخدام احلا�شوب.  - ح 

رموز النظام الثماين هي: 4،3،2،1،0،٥،7،6 .  - ط 
نظام العد امل�شتخدم يف احلا�شوب هو النظام الثنائي.  - ي 

-  2
النظام الع�رشيالنظام الثماينالنظام الثنائي

(11111)2(37)8(31)10

(100100)2(44)8(36)10

(111101)2(75)8(61)10

-  3
النتيجة: �شواب.  .(23)8 > (13)10   - اأ 

النتيجة: خطاأ.  . (FE)16 ≤ (251)10 ب -  

النتيجة: خطاأ.  .(1110101)2 = (271)10 جـ -  
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

ا�سم الوحدة: اأنظمة العد.
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الذكاء ال�شطناعي وتطبيقاته

الوحدة الثانية



46

التدري�س املبا�رش )اأوراق العمل(، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، اأخرى )جولة املعر�س،   -
الع�شف الذهني(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بعر�س فيديو (Artificial Intelligence) على الطلبة، ثم طرح ال�شوؤال الآتي:  -  1
ملاذا �رشع الباحثون يف جمال علوم احلا�شوب يف حماولة حماكاة �شلوكات العقل الب�رشي، مثل القدرة  	•

على التعلم، والتفكري، وحل امل�شكالت؟
ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها للتو�شل اإلى مفهوم الذكاء ال�شطناعي.  -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي
كتـاب علوم احلا�شوب، ال�شف الأول الثـانـوي، الوحـدة   -

الرابعة: نظم املعلومات.
كتاب احلا�شوب، ال�شف العا�رش، الوحدة الثانية: اخلوارزميات   -

والربجمة.

فيديو (Artificial Intelligence) املرفق   -
بالقر�س املدمج.

ف الذكاء ال�شطناعي. يعرِّ  -
د املنهجيات التي يقوم عليها الذكاء  يعدِّ  -

ال�شطناعي.
ح مبداأ عمل اختبار تورينغ. يو�شِّ  -
يعرف برنامج يوجني غو�شتمان.  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:الذكاء االصطناعي.

املحاكاة، لغة الربجمة ل�شب (Lisp)، لغة الربجمة برولوغ (Prolog)، اختبار تورينغ، برنامج يوجني غو�شتمان،   -
النظم اخلبرية، اخلوارزمية، متثيل املعرفة، ترميز املعرفة، التمثيل الرمزي، ال�شبكات الع�شبية، معاجلة اللغات 

الطبيعية، الأنظمة الب�رشية.

املفاهيم وامل�سطلحات

: مفهوم الذكاء ال�سطناعي.  

د  اأهداف الذكاء ال�شطناعي. يعدِّ  -
د لغات برجمة خا�شة بالذكاء ال�شطناعي. يعدِّ  -

يقارن بني برامج الذكاء ال�شطناعي والربامج التقليدية.  -
ح مزايا برامج الذكاء ال�شطناعي. يو�شِّ  -

د تطبيقات الذكاء ال�شطناعي. يعدِّ  -
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منت الدر�ص
توزيع اأوراق العمل )1(، و)2(، و)3(، و)4( على املجموعات، بحيث تاأخذ كل جمموعة اإحدى   -  1

اأوراق العمل، ثم جتيب عن اأ�شئلتها، ثم تكتب الإجابات على لوحة، ثم تعلقها على احلائط.
توجيه اأفراد املجموعات اإلى بدء جولة املعر�س.  -  2

الطلب اإلى اأفراد كل جمموعة تنظيم جل�شة نقا�س عّما �شاهدوه يف جولة املعر�س، ثم مناق�شة املجموعات   -  3
الأخرى يف ذلك.

ختام الدر�ص
توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن اأ�شئلة الف�شل )1/اأ، 2، 4(، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -

معلومات اإ�سافية
عالج

د اأي مزايا برامج الذكاء ال�شطناعي املنا�شبة لكل جملة  حدِّ  -
من اجلمل الواردة  يف اجلدول الآتي:

اإثراء
علم  يف  وا�شحة  ب�شمة  تورينغ  اآلن  الإجنليزي  للعاِلم  كان   -

ح ذلك.   الذكاء ال�شطناعي، و�شِّ
ما الفرق بني الربامج التقليدية وبرامج الذكاء ال�شطناعي.  -

اختـ�شار  هـي   (Lisp) ل�شب  البـرجمة  لـغـة   -
جلمــلــة (List Processing) التـي تـعني 
لغات  اأ�شهر  القوائم، وهي  على  العمليات 
مت  مِّ الذكاء ال�شطناعي واأقدمها، وقد �شُ

لت�شهيل ت�شكيل البيانات.
لغة الربجمة برولوغ (Prolog) هي اخت�شار   -
التي   (programming in LOGIC) جلملة 
تعني الربجمة املنطقيـة، وهـي من لغات الذكاء 
ال�شطنـاعي التـي تـ�شمـح للمبـرمـج بتمثيـل 
العالقات بني الأ�شياء، وجتميع هذه العالقات 
وتـنظيمها حتى ميكن الو�شـول اإلى ا�شتنتـاج 
منطقي من احلقائق التي متثلها تلك العالقات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

قدرة برنامج الذكاء ال�شطناعي على و�شع اأهداف، والعمل 
)           (على حتقيقها.

تـعاُمل بـرامج الذكـاء ال�شطناعي مـع الأرقـام واحلروف 
)           (والرموز.

قدرة برنامج ت�شخي�س الأمرا�س على ت�شخي�س حالة مر�شية 
)           (طارئة، من دون احل�شول على نتائج التحاليل الطبية كاملة.

قدرة برنامج الذكاء ال�شطناعي على ت�شنيف عن�رش اإلى فئة 
فه عدًدا من العنا�رش امل�شابهة. )           (معينة، بعد تعرُّ

)           (تنظيم املعرفة، وترميزها، وتخزينها يف الذاكرة.

الفروق الفردية
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ورقة العمل )1(

ما املق�شود بالذكاء ال�شطناعي؟  -  1
................................................................................................................................................

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

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

اذكر م�شاهدات واأمثلة من حياتك اليومية على الذكاء ال�شطناعي.  -  2
................................................................................................................................................

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

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

اذكر املنهجيات التي يقوم عليها مو�شوع الذكاء ال�شطناعي.  -  3
........................................................................................................................................  - اأ 
........................................................................................................................................ ب - 
........................................................................................................................................ جـ - 
........................................................................................................................................  - د 
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ورقة العمل )2(

ح كيف كان للعاِلم الإجنليزي اآلن تورينغ ب�شمة وا�شحة يف علم الذكاء ال�شطناعي. و�شِّ  -  1
.................................................................................................................................................

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

ل ال�شكل الآتي، ثم امالأ الفراغ يف اجلملتني التاليتني: تاأمَّ  -  2

مُتثِّل ال�شا�شة ال�شابقة الواجهة الرئي�شة لربنامج .........................................................................  - اأ 

ا�شتطاع هذا الربنامج اأن ...................................................................................................... ب - 
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ورقة العمل )3(

د اأهداف الذكاء ال�شطناعي. عدِّ  -  1

.......................................................................................................................................  - اأ 

.......................................................................................................................................  - ب 

.......................................................................................................................................  - جـ 

اذكر لغتني من لغات الربجمة اخلا�شة بالذكاء ال�شطناعي.  -  2

.......................................................................................................................................  - اأ 

....................................................................................................................................... ب - 
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ورقة العمل )4(

هل يعدُّ الربنامج الذي ي�شتخدم يف حل م�شاألة تربيعية اأحد برامج الذكاء ال�شطناعي؟ ملاذا؟  -  1
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

ح مزايا برامج الذكاء ال�شطناعي. و�شِّ  -  2
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

د تطبيقات الذكاء ال�شطناعي. عدِّ  -  3
.................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................................
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.

اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

مقبولمتو�سطجيداملعيارالرقم

ف الذكاء ال�شطناعي.1 يعرِّ

د املنهجيات التي يقوم عليها الذكاء ال�شطناعي.2 يعدِّ

ح مبداأ اختبار تورينغ.3 يو�شِّ

يعرِّف برنامج يوجني غو�شتمان.4

د  اأهداف الذكاء ال�شطناعي.٥ يعدِّ

د لغات برجمة خا�شة بالذكاء ال�شطناعي.6 يعدِّ

يقارن بني برامج الذكاء ال�شطناعي والربامج التقليدية.7

ح مزايا برامج الذكاء ال�شطناعي.٨ يو�شِّ

د تطبيقات الذكاء ال�شطناعي.٩ يعدِّ
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التفكري الناقد )منظمات ب�رشية(، التدري�س املبا�رش )العر�س التو�شيحي، الأ�شئلة والأجوبة، التدريبات   -
والتمارين، اأوراق العمل(، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي، ال�شبكة(، اأخرى )جيك�شو، 

البطاقات(.
اإجراءات التنفيذ

التمهيد
التمهيد للدر�س بعر�س فيديو )الروبوت( على الطلبة، ثم طرح ال�شوؤالني الآتيني:  -  1

هل الذي �شاهدته  يف الفيديو اإن�شان اأم روبوت؟  	•
ما الفرق بني الروبوت والإن�شان؟ 	•

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

فيديو )الروبوت( املرفق بالقر�س املدمج.  -

ح املق�شود بعلم الروبوت. يو�شِّ  -
ح املق�شود بالروبوت. يو�شِّ  -

ي�رشد تاريخ ن�شاأة علم الروبوت.  -
ح �شفات الروبوت.  يو�شِّ  -

د اأجزاء الروبوت.  يعدِّ  -
ح كل جزء من اأجزاء الروبوت. يو�شِّ  -

ح وظيفة كل نوع من اأنواع احل�شا�شات. يو�شِّ  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:الذكاء االصطناعي.

األعاب كاراكوري، نظام خبري، وكالة نا�شا، ال�شت�شعار، ال�شتجابة وردة الفعل، امل�شتجيب النهائي، املواد   -
امل�شعة. 

املفاهيم وامل�سطلحات

ثانيًا: علم الروبوت.  

ي�شنِّف الروبوتات بح�شب ال�شتخدام، واخلدمات التي   -
مها، وجمال حركتها. تقدِّ

ح ا�شتخدامات الروبوت يف جمال ال�شناعة، والطب،  يو�شِّ  -
والتعليم، والف�شاء، والأمن. 

ح اآلية عمل كلٍّ من: الروبوت الثابت، والروبوت  يو�شِّ  -
اجلوال )املتنقل(.

د فوائد الروبوت يف جمال ال�شناعة، ويذكر حمدداته. يعدِّ  -



54

ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها للتو�شل اإلى مفهوم علم الروبوت، واملق�شود بالروبوت.  -  2
توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  3

منت الدر�ص

توزيع بطاقات ورقة العمل )1( على املجموعات بعد ق�شها، بحيث تاأخذ كل جمموعة اإحداها، ثم   -  1
تناق�س املرحلة التي حتويها البطاقة من مراحل ن�شاأة الروبوت، ثم تعر�شها على املجموعات الأخرى، 

وتناق�شها فيها.
توزيع بطاقات ورقة العمل )2( على املجموعات بعد ق�شها، بحيث تاأخذ كل جمموعة اإحداها، ثم   -  2

جتيب عن اأ�شئلتها.
اإن�شاء املجموعات؛ وذلك باأخذ الرقم )1( من كل جمموعة لإن�شاء املجموعة الأولى، والرقم  اإعادة   -  3

)2( من كل جمموعة لإن�شاء املجموعة الثانية، وهكذا.
توجيـه كـل طالب يف املجموعـات اجلديـدة اإلى عر�س الإجابـات التي تـو�شل اإليها مع اأفـراد جمموعتـه   -  4
الأ�شلية، والتي تتعلق بالبطاقة خا�شتهم على اأفراد جمموعته اجلديدة، ومناق�شتهم فيها، ثم عر�شها اأمام 

بقية املجموعات. 
توزيع بطاقات ورقة العمل )3( على املجموعات بعد ق�شها، بحيث تاأخد كل جمموعة اإحداها، ثم   -  ٥
تناق�س نوع الروبوت، ووظيفته، واأجزاءه الظاهرة �شورتها يف بطاقتهم، ثم تعر�شها على املجموعات 

الأخرى، ثم تناق�شها فيها.
توزيع بطاقات ورقة العمل )4( على املجموعات بعد ق�شها، بحيث تاأخد كل جمموعة اإحداها، ثم   -  6
تناق�س نوع الروبوت، ووظيفته، واأجزاءه الظاهرة �شورتها يف بطاقتهم، ثم تعر�شها على املجموعات 

الأخرى، ثم تناق�شها فيها.                         
توزيع بطاقات ورقة العمل )٥( على املجموعات بعد ق�شها، ثم الطلب اإلى كل جمموعة ت�شنيف البطاقات   -  7
اإلى بطاقات تتناول فوائد الروبوت، واأخرى تتناول حمدداته يف جمال ال�شناعة، ثم عر�س ت�شنيفها على 

املجموعات الأخرى، ثم مناق�شتها فيه.
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل )1/ ج، 3، ٥(، ثم مناق�شة الإجابات.   -  1
توزيع اأداة التقومي )2( على الطلبة.  -  2
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اأخطاء �سائعة

معلومات اإ�سافية

عالج 
الآتي،  اجلدول  يف  للروبوت  املنا�شب  اجلزء  ا�شم  د  حدِّ  -

تبًعا للوظيفة التي يوؤديها:

الوظيفة التي يوؤديهاا�سم اجلزء

ل اأوامر  م�شوؤول عن حركة الروبوت؛ اإذ ُيحوِّ
املتحكم اإلى حركة فيزيائية.

جمع البيانات من البيئة املحيطة.

تنفيذ املهمة التي ي�شدرها الروبوت.
احتــواوؤهـا عـلى مفا�شل �شناعيــة لت�شهيــل 

حركتها عند تنفيذ الأوامر ال�شادرة اإليها.
ا�شتقبـال البـيـانـات ثم معاجلتـها عـن طريـق 
تـعليمات البـرجميـة املخزنـة داخلـه، واإعـطاء 

الأوامر الالزمة لال�شتجابة لها.

ما حمددات ا�شتخدام الروبوت يف ال�شناعة؟  -

اإثراء

علنِّل ما ياأتي:
يعزى ف�شل اإيجاد كلمة )روبوت( اإلى الأدب.  -

ا�شتخدام الروبوت يف امل�شانع يزيد املرونة يف الت�شنيع.  -
ا�شتخدام  الروبوت يف اأعمال ال�شب و�شكب املعادن.  -

األعاب كاراكوري: هي دمى ميكانيكية   -
اإيـدو  ع�رش  يف  ا  جـدًّ ماألـوفـة  كانـت 
)1603م - 1٨6٨م(. والنوع الأكرث 
اإذ  ال�شاي؛  تقدمي  دمية  هو  فيها  �شهرة 
ال�شتعداد  اأهبة  الدمية على  تقف هذه 
حاملًة �شحن ال�شاي يف كلتا يديها. 
ال�شحن  على  الفنجان  و�شع  وعند 
على  امل�شي  وتبداأ  راأ�شها،  الدمية  حتني 
القدمني نـحو الأمـام لتقدمي ال�شـاي 
الفنجان  ُيرَفع  اإن  وما  ال�شيف.  اإلى 
حتى تتوقف الدمية عن احلركة. وبعد 
اإرجاع الفنجان الفارغ اإلى ال�شحن 
ت�شتدير الدمية لتعود اأدراجها راجعًة 

اإلى موقعها الأ�شلي.

يعتقد بع�س الأ�شخا�س اأن الروبوت   -
ي�شتطيع اأن يفكر بنف�س طريقة تفكري 
الإن�شان، ويوؤدي جميع الأعمال التي 

يقوم بها الإن�شان.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة  )املالحظة املنظمة(، مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: ال�شجل الق�ش�شي، قائمة الر�شد.

الفروق الفردية
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ورقة العمل )1(

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

القرن التا�سع ع�رش امليلدي.

خم�سينيات القرن املا�سي و�ستينياته.

منذ عام ٢000م.
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الع�شو امل�شابه لها يف  الروبوت، وذكر  اأجزاء  الفراغ يف اجلدول الآتي؛ بذكر وظيفة كل جزء من  اأكمل   -
ج�شم الإن�شان:

الع�سو امل�سابه لها يف ج�سم الإن�سانالوظيفةاأجزاء الروبوت
الذراع امليكانيكية
امل�شتجيب النهائي

املتحكم
امل�شغل امليكانيكي

احل�شا�س

اأكمل الفراغ يف اجلدول الآتي؛ بذكر ا�شم احل�شا�س امل�شتخدم يف الروبوت، ووظيفته:  -
الوظيفةا�سم احل�سا�صال�سكل

ورقة العمل )2(

د �شفات الروبوت بناًء على ذلك: ل ال�شكل الآتي، ثم عدِّ تاأمَّ  -

=++
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ورقة العمل )3(

مها. اأ�سناف الروبوتات بح�سب ال�ستخدام، واخلدمات التي تُقدنِّ
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ورقة العمل )4(

اأ�سناف الروبوتات بح�سب جمال احلركة.
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ورقة العمل )5(

فوائد الروبوت يف جمال ال�سناعة وحمدداته.

ا فنيًّا، اأو ذوًقا يف الت�سميم، اأو اإبداًعا. ل ي�ستطيع الروبوت اأداء الأعمال التي تتطلب ح�سًّ

ي�ستطيع الروبوت اأداء الأعمال التي تتطلب جتميع القطع وتركيبها يف مكانها بدقة عالية؛ ما يزيد من اإتقان العمل.

يحتاج املوظفون اإلى برامج تدريبية للتعامل مع الروبوتات ال�سناعية وت�سغيلها؛ ما يُكلنِّف ال�رشكات ال�سناعية ماًل ووقتًا.

يُقلنِّل ا�ستخدام الروبوت من امل�سكلت التي تتعر�ص لها امل�سانع من العمال، مثل :الإجازات، والتاأخري، والتعب.

ة طويلة من دون تعب؛  ما يزيد الإنتاجية. يوؤدي الروبوت الأعمال التي تتطلب تكراًرا مدَّ

ا؛ لتجنب ال�سطدامات واحلوادث يف  م�ساحة امل�سانع التي �ست�ستخدم فيها الروبوتات يجب اأن تكون كبريًة جدًّ
اأثناء حركتها.

ي�ستطيع الروبوت العمل يف ظل ال�سغط، ويف ظروف غري ملئمة ل�سحة الإن�سان، مثل: اأعمال الدهان، وور�ص املواد 
الكيميائية، ودرجات الرطوبة  واحلرارة العاليتني.

ميكن تعديل الربنامج امل�سمم للروبوت؛ لزيادة املرونة يف الت�سنيع وفق املتطلبات التي تقت�سيها عملية الت�سنيع.

ال�ستغناء عن املوظفني يف امل�سانع، وا�ستبدال الروبوت ال�سناعي، �سيزيد من ن�سبة البطالة، ويُقلنِّل فر�ص العمل.

 تكلفة ت�سغيل الروبوت يف امل�سانع عالية؛ لذا يعدُّ ا�ستخدامه غري منا�سب يف امل�سانع املتو�سطة وامل�سانع ال�سغرية. 
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أداة التقويـم)1(

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة  )املالحظة املنظمة(.

اأداة التقومي: ال�شجل الق�ش�شي.

التاريخ:      \     \  م . اليوم: ..............  عنوان الدر�ص: علم الروبوت.  ال�سف: الثاين ع�رش. 

املجموعة 
الأولى

املجموعة 
الثانية

املجموعة 
الثالثة

املجموعة 
الرابعة

املجموعة 
اخلام�سة

املجموعة 
ال�ساد�سة

اأع�ساء املجموعة:

توزيع املهام

التعاون بني اأع�ساء 
املجموعة

اللتزام بالوقت،
واحلفاظ على الهدوء

املنتج النهائي
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املهارةالرقم
درجة الإتقان

لنعم

ح  املق�شود بعلم الروبوت.1 اأُو�شِّ
ح  املق�شود بالروبوت.2 اأُو�شِّ
اأ�رشد تاريخ ن�شاأة علم الروبوت.3
ح �شفات الروبوت. 4 اأُو�شِّ
د اأجزاء الروبوت. ٥ اأُعدِّ
ح كل جزء من اأجزاء الروبوت.6 اأُو�شِّ
ح  وظيفة كل نوع من اأنواع احل�شا�شات.7 اأُو�شِّ

مهـا، وجمـال ٨ اأُ�شنِّف الروبوتات وفًقـا لال�شتخـدام، واخلـدمـات التي ُتقدِّ
حركتها.

ح ا�شتـخدامـات الروبـوت يف جمـال ال�شنـاعـة، والطب، والتـعليـم، ٩ اأُو�شِّ
والف�شاء، والأمن. 

ح اآلية عمل الروبوت الثابت، والروبوت اجلوال )املتنقل(.10 اأُو�شِّ
د  فوائد الروبوت يف جمال ال�شناعة، واأذكر حمدداته.11 اأُعدِّ

أداة التقويـم )2(

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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والتمارين(،  التدريبات  املدر�شي،  الكتاب  يف  العمل  والأجوبة،  الأ�شئلة  العمل،  )اأوراق  املبا�رش  التدري�س   -
التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، التعلم عن طريق الن�شاط )الألعاب(، اأخرى )لعب الأدوار(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

ن طلب اأحدهما ا�شت�شارة طبية، وقيام الطالب الآخر  التمهيد للدر�س بتكليف طالبني اأداء م�شهد متثيلي، يت�شمَّ  -  1
 .https://www.altibbi.com/symptomchecker :بتوجيهه اإلى زيارة املوقع الإلكرتوين لربنامج اخلبري الطبي

تنظيم نقا�س جماعي عن امل�شهد للتو�شل اإلى مفهوم الأنظمة اخلبرية.  -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

كتـاب احلا�شـوب، ال�شـف العا�شـر، الوحـدة   -
.(Access 2010) الرابعة: قواعد البيانات

كتاب علوم احلا�شوب، ال�شف الأول الثانوي،   -
الوحدة الرابعة: نظم املعلومات.

املوقع الإلكرتوين لربنامج اخلبري الطبي:  -
https://www.altibbi.com/symptomchecker

ف النظم اخلبرية. يعرِّ  -
يقارن بني النظام اخلبري والربنامج العادي.  -

يذكر اأمثلة على برامج النظم اخلبرية، وجمالت ا�شتخدامها.  -
ح اأنواع امل�شكالت التي تعاجلها النظم اخلبرية. يو�شِّ  -

ح مكونات النظم اخلبرية. يو�شِّ  -

نتاجات التعلم

الذكاء االصطناعي. ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:

.(eXpertise2Go) ،معاجلة البيانات، املعرفة، املعلومات، البيانات، قاعدة املعرفة، حمرك ال�شتدلل  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثالثًا: النظم اخلبرية.  

د مزايا النظم اخلبرية. يعدِّ  -
د حمددات النظم اخلبرية. -  يعدِّ

يف�رشِّ �شبب عدم اإمكانية اإحالل النظم   -
اخلبرية حمل اخلبري.
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منت الدر�ص
طرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:  -  1

ما الفرق بني الربنامج العادي والربنامج اخلبري؟ 	•
ما اأنواع امل�شكالت )امل�شائل( التي حتتاج اإلى نظم خبرية؟ 	•

ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها.  -  2
توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  3

توجيه اأفراد املجموعات اإلى درا�شة اجلدول )2-3(، ثم الطلب اإلى اأفراد كل منها تو�شيح اأحد الأمثلة   -  4
العملية على برامج النظم اخلبرية وجمال ا�شتخدامها.

توزيع ورقة العمل )1( على املجموعات بعد ق�شها، ثم الطلب اإليها اإعادة ترتيبها ترتيًبا �شحيًحا يبني   -  ٥
املكونات الرئي�شة للنظم اخلبرية، ثم مناق�شتها يف الرتتيب ال�شحيح، ووظيفة كل جزء من اأجزاء هذه 

النظم.
توجيه املجموعات اإلى حل اأ�شئلة ورقة العمل )2(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  6
توجيه الطلبة اإلى درا�شة مزايا النظم اخلبرية وحمدداتها، ثم مناق�شتهم فيها.  -  7

 ختام الدر�ص
توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل )1/ب، 7، ٨(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1

توجيه الطلبة اإلى اإجابة اأ�شئلة الختبار الق�شري.  -  2

معلومات اإ�سافية

معاجلة البيانات: هي العمليات املنظمة التي يجري فيها حتويل البيانات )الأرقام، والرموز، والن�شو�س، وغري   -
ذلك( اإلى معلومات.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

عالج 
د جمال ا�شتخدام كلٍّ من الأنظمة اخلبرية الآتية: حدِّ  -

جمال ال�ستخدامالنظام اخلبري

باف
(PUFF)

ليثيان
(LITHIAN)

ديزاين اأدفايزر
(DESIGN ADVISOR)

برو�شبكرت
(PROSPECTOR)

ديندرال
(DENDRAL)

اذكر مثاًل واحًدا على امل�شكالت التي يتطلب حلها ا�شتخدام النظم اخلبرية الآتية:  -
التخطيط: 	• الت�شميم:  	• الت�شخي�س:  	•

التنبوؤ: 	• التف�شري:  	•
ما حمددات النظم اخلبرية؟  -

اإثراء
علنِّل ما ياأتي:  -

ر اأن حتل النظم اخلبرية حمل اخلبري اأبًدا. تعذُّ 	•
ات�شاف قاعدة املعرفة باملرونة. 	•

توفري النظم اخلبرية م�شتوى عالًيا من اخلربات. 	•
ماذا يتطلب ت�شميم واجهة امل�شتخدم يف النظم اخلبرية؟  -

الفروق الفردية
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-  1
بت�شميم مناذج حا�شوبية ومتثيلها وبرجمتها،  علم من علوم احلا�شوب يخت�س  الذكاء ال�سطناعي:   - اأ 
بحيث ت�شمل جمالت احلياة املختلفة، وحتاكي يف عملها طريقة تفكري الإن�شان وردود اأفعاله يف 

مواقف معينة.
النظم اخلبرية: برامج حا�شوبية ذكية ت�شتخدم جمموعة من قواعد املعرفة يف جمال معني حلل امل�شكالت  ب - 

اعتماًدا على اخلربة الب�رشية، وُت�شِبه يف طريقة عملها الطريقة التي ي�شتخدمها اخلبري الب�رشي.
ميتاز النظام اخلبري عن الربنامج العادي بقدرته على التعلم، واكت�شاب خربات جديدة.

علم الروبوت: علم يهتم بت�شميم الروبوتات وبنائها وبرجمتها لتتفاعل مع البيئة املحيطة، وهو من  جـ - 
م فيها حلول للم�شكالت. ًما من حيث التطبيقات التي ُتقدَّ اأكرث تقنيات الذكاء ال�شطناعي تقدُّ

-  2
الت�رشف كالإن�شان.  - ب  التفكري كالإن�شان.   - اأ 

الت�رشف منطقيًّا.  - د  التفكري منطقيًّا.  جـ - 

-  3

وظيفتها�سم احل�سا�ص

.(Distance Sensor) ا�شت�شعار امل�شافة بني الروبوت والأج�شام املادية.ح�شا�س امل�شافة

.(Touch Sensor) ا�شت�شعار التما�س بني الروبوت واأي ج�شم مادي خارجي كاجلدار.ح�شا�س اللم�س

.(Light Sensor) ا�شت�شعار ال�شوء املنعك�س من الأج�شام املختلفة، والتمييز بني األوانها.ح�شا�س ال�شوء

.(Sound Sensor) ا�شت�شعار �شدة الأ�شوات املحيطة، وحتويلها اإلى نب�شات كهربائية.ح�شا�س ال�شوت

ة معينة. واإذا مل ي�شتطع  ن هذا الختبار توجيه جمموعة من الأ�شئلة الكتابية اإلى برنامج حا�شوبي مدَّ 4 - يت�شمَّ
الذين  الأ�شخا�س  عدد  من   %30 بن�شبة  برنامج(  اأو  )اإن�شان،  الأ�شئلة  عن  يجيب  َمن  متييز  الختبار 
برنامج  باأنه  الربنامج يكون قد جنح يف الختبار، ويو�شف  فاإن  ة زمنية حمددة،  يجرون الختبار مدَّ

ذكي، اأو اأن احلا�شوب هو حا�شوب مفكر.

اإجابات اأ�شئلة الف�شل
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٥ - ال�سناعة: ي�شتخدم الروبوت ال�شناعي يف العديد من العمليات ال�شناعية، مثل: عمليات الطالء بالر�س 
ال�شب  اأعمال  ويف  ب�شحتهم،  ت�رش  التي  الدهان  ملادة  العمال  تعر�س  لتقليل  امل�شانع؛  يف  احلراري 
الإن�شان  ي�شتطيع  ل  ا  جدًّ عالية  حرارة  لدرجة  التعر�س  العمليات  هذه  تتطلب  اإذ  املعادن؛  و�شكب 

لها، اإ�شافًة اإلى عمليات جتميع القطع وتثبيتها يف اأماكنها. حتمُّ
اأ�شكاًل خمتلفة،  التعليم، وقد تتخذ  اإلى  انتباههم  مت الروبوتات لتحفيز الطلبة وجذب  مِّ التعليم: �شُ

فتكون على هيئة اإن�شان معلِّم مثاًل.
-  6

التنبوؤ.  - جـ  الت�شميم.   - ب  الت�شخي�س.   - اأ 
التخطيط.  - هـ  التف�شري.   - د 

البيانات  من  جمموعة  من  تتكون  البيانات  قاعدة  اأن  هو  البيانات  وقاعدة  املعرفة  قاعدة  بني  الفرق   - 7
واملعلومات املرتابطة فيما بينها، واأن قاعدة املعرفة تبنى اعتماًدا على كلٍّ من اخلربة الب�رشية، واملعلومات 
والبيانات، وتت�شف باملرونة؛ اإذ ميكن الإ�شافة اإليها، اأو احلذف منها، اأو التعديل عليها من دون التاأثري 

يف املكونات الأخرى للنظام اخلبري.

-  ٨

قاعدة
المـعـرفـة

حمرك
ال�ستدلل

ذاكرة العمل

واجهة
امل�ستخدم
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ورقة العمل )1(

حمرك 
ذاكرة العملقاعدة املعرفةال�ستدلل

واجهة امل�ستخدم
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يعدُّ ال�شكل ال�شابق مثاًل على واجهة امل�شتخدم لنظام..................................................................  -  1

يدل وجود خيار ) ل اأعرف( على  ..........................................................................................  -  2
من مزايا هذا النظام:   -  3

....................................................................................................................................  - اأ 

..................................................................................................................................... ب - 

جـ -  ....................................................................................................................................

بعد اإجابة امل�شتخدم عن الكثري من الأ�شئلة التي يطرحها النظام عن طريق ال�شا�شات، تظهر ..............  -  4
...........................................................

ورقة العمل )2(

ل ال�شكل الآتي، ثم اأكمل الفراغ يف اجلمل التي تليه: تاأمَّ  -
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يعربِّ ال�شكل ال�شابق  عن ....................................................................................................  - اأ 

وظيفة واجهة امل�شتخدم ....................................................................................................  - ب 

يتطلب ت�شميم واجهة امل�شتخدم ........................................................................................  - جـ 

اأ�شماء الأجزاء املرقمة يف ال�شكل:  - د 

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

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

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

اذكر مثالني على برامج النظم اخلبرية:  -  2

 ......................................................................................................................................  - اأ 

      ......................................................................................................................................  - ب 

الختبار الق�شري

ل ال�شكل الآتي، ثم اأكمل الفراغ يف اجلمل التي تليه: تاأمَّ  -  1

٢1

3
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التدري�س املبا�رش )العر�س التو�شيحي، اأوراق العمل، الأ�شئلة والأجوبة، التدريبات والتمارين(، التعلم   -
يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بطرح ال�شوؤال الآتي:  -  1
ما الطرائق التي ميكن اتباعها لالنتقال  من غرفة ال�شف اإلى غرفة الإدارة؟ 	•

ثم ر�شم �شجرة على اللوح  تو�شح الحتمالت املمكنة جميعها  للطريق بني غرفة ال�شف وغرفة الإدارة، 
للتو�شل اإلى مفهوم خوارزميات البحث، ومفهوم �شجرة البحث.

منت الدر�ص
مناق�شة الطلبة يف املثال )1( ل�شتنتاج اأهم املفاهيم يف �شجرة البحث.  -  1

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ  الن�شاط )2-1(، ثم مناق�شتهم يف ما يتو�شلون اإليه.  -  2
عر�س املثال )2( من اأمثلة �رشائح العر�س التقدميي على الطلبة، ثم مناق�شتهم فيه.  -  3

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -
العر�س التقدميي )�شجرة البحث( املرفق بالقر�س املدمج.   -

ح مفهوم خوارزميات البحث. يو�شِّ  -
ي�رشح مبداأ عمل خوارزميات البحث.  -

د خ�شائ�س امل�شكالت التي ُوِجدت خوارزميات  يعدِّ  -
البحث يف الذكاء ال�شطناعي حللها.

نتاجات التعلم

خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي. ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:

احلد�س، خوارزميات البحث، املعايري، ف�شاء البحث.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

: مفهوم خوارزميات البحث.  

ح مفهوم �شجرة البحث. يو�شِّ  -
ح املق�شود بكل عن�رش من عنا�رش  يو�شِّ  -

�شجرة البحث. 
ي�شتخرج عنا�رش �شجرة البحث.   -
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ختام الدر�ص
توجيه الطلبة اإلى اإجابة اأ�شئلة الختبار الق�شري.  -  1

توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

اأخطاء �سائعة

معلومات اإ�سافية

احلد�س: هو احلكم على الأ�شياء   -
يـراه  بـما  اأي  تفكيـر؛  مـن دون 

الإن�شان بعقله الباطن.

ل مييز الطلبة اأحياًنا بني ال�شوؤالني   -
الآتيني:

ما عدد النقاط امليتة؟ 	•
د النقاط امليتة. عدِّ 	•

الطلـبـة يف  بـعـ�س  يـخطـئ  قـد   -
ا�شتخـدام الفـا�شلــة عند كتـابـة 

امل�شار.

عالج
امالأ ال�شكل الآتي الذي ميثل مبداأ عمل خوارزميات البحث:    -

ما املق�شود بكل من: النقطة امليتة، وجذر ال�شجرة، والنقطة الهدف.  -
ل ال�شكل املجاور، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية: تاأمَّ  -

ما احلالة البتدائية للم�شكلة؟ 	•
ما جذر ال�شجرة؟ 	•

د حالت ف�شاء البحث. عدِّ 	•
اذكر مثاًل على م�شار. 	•

ما عدد النقاط امليتة. 	•
اذكر مثاًل على نقطة حتوي عالقة )الأب – الأبناء(. 	•

اإثراء
اإلى نقطة الهدف  ا�شتخرج جميع امل�شارات املحتملة للو�شول   -

X(K) من �شجرة البحث الآتية:

Z

N K

W

M

Y

S

X

Z

N K

W

M

Y

S

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم، مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: الختبار الق�شري، �شجل و�شف �شري التعلم.

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )٢-1(:  

.(A,B,D,H,E,I,C,F,J,K,G)  -  1

.(A)  -  2

.(A)  -  3

.(G) والنقطة (F) هي الأب للنقطة (C) والنقطة ،(D) والنقطة (E) هي الأب للنقطة (B) النقطة  -  4

 .(B-D-H)  -  ٥

.(H,I,K,G)  -  6
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ما احلالة البتدائية للم�شكلة؟  -  1
ما جذر ال�شجرة؟  -  2

د حالت ف�شاء البحث. عدِّ  -  3
.(L) و (B) ما امل�شار بني النقطتني  -  4

د النقاط امليتة. -  عدِّ  ٥
اذكر مثاًل على نقطة حتوي عالقة )الأب – الأبناء(.  -  6

.(H) د الأبناء للنقطة عدِّ  -  7

الختبار الق�شري

ل ال�شكل الآتي، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه: -  تاأمَّ
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أداة التقويـم 

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

تعلمت من هذا الدر�س: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

ال�شعوبات التي واجهتها: .............................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

مقرتحات لتح�شني التعلم:   ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

ملحوظات املعلِّم:  
...................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................
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التدري�س املبا�رش )الأ�شئلة والأجوبة، اأوراق العمل، التدريبات والتمارين، العر�س التو�شيحي(، التعلم   -
يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، اأخرى )الروؤو�س املرقمة(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بر�شم �شجرة البحث من املثال )1( على اللوح، ثم طرح ال�شوؤال الآتي:  -  1
  .(N) اذكر جميع امل�شارات املحتملة للو�شول اإلى نقطة الهدف 	•

ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها ل�شتنتاج وجود كثري من طرائق البحث يف الذكاء ال�شطناعي.  -  2
منت الدر�ص

تو�شيح خوارزمية البحث يف العمق اأوًل، ومبداأ عملها.   -  1
عر�س املثال )2( من اأمثلة �رشائح العر�س التقدميي )خوارزمية البحث يف العمق اأوًل( على الطلبة، ثم   -  2

مناق�شتهم فيه. 
)با�شتخدام  ع�شوائيًّا  الطلبة  اأحد  اختيار  ثم   ،)2-2( الن�شاط  تنفيذ  اإلى  املجموعات  اأفراد  توجيه   -  3

ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( حلل اأ�شئلة الن�شاط، ثم كتابة الإجابة على اللوح، ثم مناق�شتها.
توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة ورقة العمل )1(، ثم اختيار اأحد الطلبة ع�شوائيًّا )با�شتخدام   -  4

ا�شرتاتيجية اأعواد املثلجات( حلل اأ�شئلة ورقة العمل، ثم كتابة الإجابة على اللوح، ثم مناق�شتها.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -
العر�س التقدميي )خوارزمية البحث يف العمق اأوًل( املرفق بالقر�س املدمج.   -

د اأنواع خوارزميات البحث. يعدِّ  -
ح مبداأ عمل  خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل(. يو�شِّ  -

ي�شتخرج م�شار البحث عن حالة هدف با�شتخدام خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل(.   -

نتاجات التعلم

خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي. ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:

ثانيًا: اأنواع خوارزميات البحث.  
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ختام الدر�ص
توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الختبار الق�شري.   -  2

اأخطاء �سائعة

معلومات اإ�سافية

عند كتابة م�شار البحث يجب البدء   -
مـن الي�شـار اإلى اليمني، وو�شـع 
اإ�شارة )–( بني النقاط، اأو اأي رمز 

اآخر ما عدا الفا�شلة. 

قد يخطئ الطالب بتكرار النقطة   -
ـِ�شت يف م�شار )البحث  التي ُفح
عن احلالـة الهـدف( بـا�شتخـدام 
العمـق  )البـحث يف  خـوارزمية 

اأوًل(.

عالج 
ح مبداأ عمل خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل(. و�شِّ  -
ل ال�شكل الآتي، ثم اأجب عن ال�شوؤال الذي يليه: تاأمَّ  -

جد م�شار البحث عن احلالة الهدف (K) با�شتخدام خوارزمية  	•
)البحث  يف العمق  (.

اإثراء 
عن  البحث  م�شار  واأن   ،(Z) هي  الهدف  النقطة  اأن  علمت  اإذا   -
اأوًل(  العمق  يف  )البحث  خوارزمية  با�شتخدام  الهدف  النقطة 
غ م�شـار البحث يف  هو (A - B - C - X - Y - K - W - Z)، ففرِّ

�شجرة البحث الآتية:

X

Z

N K

W

M

Y

S

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.

اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )٢-٢(: 

.(R- A – C – D – B – E) :هو (E) م�شار البحث عن احلالة الهدف

-  1
هي �شل�شلة من اخلطوات غري املعروفة م�شبًقا للعثور على احلل  الذي يطابق جمموعة من املعايري   - اأ 

من بني جمموعة من احللول املحتملة.
هي النقطة التي توجد يف اأعلى ال�شجرة، وُت�شّمى جذر ال�شجرة. ب - 

هو جمموعة من النقاط املتتالية يف �شجرة البحث.  - جـ 
 -  2

.) (  - اأ 
.) (  - ب 
.) ( جـ - 
.) (  - د 

 -  3
.(S)  - اأ 

.(S-F-I) اأو ،(G-J-K) اأو ،(F-G-H)  - ب
.(E) اأو ،(H) اأو ،(K) اأو ،(I)  - جـ 

.(E)  - د 
.(S-A-C-E-F-G-H-J-K)  - هـ 

اإجابات اأ�شئلة الف�شل
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كم م�شاًرا يوجد للو�شول اإلى  نقطة الهدف )S(؟ اذكرها.  -  1
اأي هذه امل�شارات اأق�رش؟  -  2

- جد م�شار البحث عن النقطة الهدف (S) با�شتخدام خوارزمية )البحث  يف العمق اأوًل(.  3
ملاذا مل تعِط هذه اخلوارزمية امل�شار الأق�رش؟  -  4

ورقة العمل )1(

ل ال�شكل الآتي، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه: تاأمَّ  -

A

B C

G HF

S O PM

E

LKJ

D

I

احلالة الهدف
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ما جذر ال�شجرة؟  -  1
د حالت ف�شاء البحث. عدِّ  -  2

اذكر مثاًل على م�شار.  -  3
ما عدد النقاط امليتة؟  -  4

.(J) د الأبناء للنقطة  عدِّ  -  ٥
ما م�شار البحث عن احلالة الهدف با�شتخدام خوارزمية )البحث  يف العمق اأوًل(؟  -  6

هل يوجد م�شار اآخر للحل؟ ما هو؟  -  7
هل ميكن الو�شول اإليه با�شتخدام خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل(؟  -  ٨

الختبار الق�شري

:(X) ل ال�شكل الآتي، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه، علًما اأن الهدف هو فوز الالعب تاأمَّ  -
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اإجابات  اأ�شئـلـة الـوحـدة

-  1
�شجرة البحث.  - اأ 

الروبوت. ب - 
امل�شتجيب النهائي. جـ - 

-  2
تغيري الروبوت مل�شاره ب�شبب وجود عائق. )ا�شتجابة(  - اأ 

التقاط �شوء يدل على وجود ج�شم قريب من الروبوت. )ا�شت�شعار( ب - 
دوران الروبوت )4٥( درجة اإلى اليمني لأنه مربمج على ذلك. )تخطيط ومعاجلة( جـ - 

-  3
مت لأجله. مِّ الذراع امليكانيكية: تنفيذ الأوامر ال�شادرة من الروبوت وفق الغر�س الذي �شُ  - اأ 

املخزنة  الربجمية  التعليمات  طريق  عن  معاجلتها  ثم  املحيطة،  البيئة  من  البيانات  ا�شتقبال  املتحكم:  ب - 
داخله، واإعطاء الأوامر الالزمة لال�شتجابة لها. 

حمرك ال�شتدلل: يحل م�شاألة اأو م�شكلة با�شتخدام اآلية ا�شتنتاج حتاكي اآلية عمل اخلبري عند ال�شت�شارة  جـ - 
يف م�شاألة ما؛ لإيجاد احلل، واختيار الن�شيحة املنا�شبة.

واجهة امل�شتخدم يف النظام اخلبري: ال�شماح باإدخال امل�شكلة واملعلومات اإلى النظام اخلبري، واإظهار   - د 
النتيجة.

-  4
ميتاز ال�شخ�س اخلبري بالإدراك واحلد�س، خالًفا للنظام اخلبري الذي يفتقر اإلى هذه امليزة.  - اأ 

عدم قدرة النظام اخلبري على التجاوب مع املواقف غري العتيادية، اأو امل�شكالت التي تكون خارج  ب - 
نطاق التخ�ش�س.

�شعوبة جمع اخلربة واملعرفة الالزمتني لبناء قاعدة املعرفة من اخلرباء. جـ - 
-  ٥

ل ميكن اأن حتل النظم اخلبرية مكان الإن�شان اخلبري نهائيًّا.  - اأ 
لأن هـذه النظم تعمل جيًدا فقط �شمن مو�شوع �شيق حمدد، مثل ت�شخي�س الأعطال لنوع معني من 

الآلت، وكلما ات�شع نطاق املجال �شعفت قدرتها ال�شتنتاجية.



ا�شتخدام خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل( ل يعطي دائًما اأق�رش احللول. ب - 
لأن هذه اخلوارزمية تاأخذ م�شار اأق�شى الي�شار يف �شجرة البحث وفح�شه بالجتاه اإلى الأمام حتى 
ي�شل اإلى نقطة ميتة. ويف حال الو�شول اإلى نقطة ميتة، فاإنه يعود اإلى اخللف حتى اأقرب نقطة يف 
ر العملية حتى  ال�شجرة يكون فيها تفرع اآخر مل ُيفَح�س، ويخترب ذلك امل�شار حتى نهايته، ثم ُتكرَّ

اإيجاد نقطة الهدف. وعلى هذا، فلي�س �رشوريًّا اأن يكون هو امل�شار الأق�رش.
-  6

.(A,B,E,F,C,G,H,I,J,K,D,L,M,N) :عدد حالت الف�شاء هو )14( حالة، وهي  - اأ 
.(A) جذر ال�شجرة هو ب - 

.(D,L,M,N,H,J) :النقاط امليتة هي جـ - 
.(A-B-C-D-G-L) :م�شار البحث با�شتخدام خوارزمية )البحث يف العمق اأوًل( هو  - د 
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الأ�شا�ص املنطقي للحا�شوب 
والبوابات املنطقية

الوحدة الثالثة

 الف�صل

 الدرا�صي

الثاين
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التعلم عن طريق الن�شاط )الألعاب، التدوير(، التدري�س املبا�رش )الأ�شئلة والأجوبة، اأوراق العمل، التدريبات   -
والتمارين (، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد 

التمهيد للدر�س بل�شق ال�شور الواردة يف ورقة العمل )1( من دون ترتيب على اللوح، ثم الطلب اإلى   -  1
اأحد الطلبة تركيب دارة كهربائية منها، ثم الطلب اإلى اآخر تركيب الدارة الكهربائية بطريقة اأخرى.

طرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:   -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

كتاب علوم احلا�شوب، ال�شف الأول الثانوي،   -
.C++ الوحدة الثانية: الربجمة بلغة

كتاب علوم احلا�شوب.  -

يعرِّف مفهوم البوابات املنطقية.  -
د اأنواع البوابات املنطقية. يعدِّ  -

.(NOT) ،(OR) ،(AND) ح مبداأ عمل البوابات املنطقية الأ�شا�شية يو�شِّ  -
.(NOT) ،(OR) ،(AND) مييِّز بني رموز البوابات املنطقية الأ�شا�شية  -

.(NOT) ،(OR) ،(AND) يكتب جدول احلقيقة  للبوابات املنطقية الأ�شا�شية  -
ميثِّل البوابتني املنطقيتني الأ�شا�شيتني (AND)، (OR) با�شتخدام الدارات الكهربائية.  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:البوابات المنطقية.

.(Inverter) العبارة املنطقية، العاك�س  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثانيًا: اأنواع البوابات املنطقية. اأوًل: مفهوم البوابات املنطقية. 

كتاب علوم احلا�شوب، ال�شف الثاين الثانوي،   -
الوحدة الأولى: اأنظمة العد.
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ما عالقة  الدارات الكهربائية ببناء احلا�شوب؟ 	•
كيف ُيعربَّ عن الدارات الكهربائية با�شتخدام النظام الثنائي؟ 	•

ف اأنواعها. ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها لتو�شيح مفهوم البوابات املنطقية، وتعرُّ  -  3
منت الدر�ص

توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  1
توزيع البوابات املنطقية الأ�شا�شية (NOT ،OR ،AND) على املجموعات، بحيث تاأخذ كل جمموعة  بوابة.  -  2

توجيه اأفراد املجموعات اإلى اإجابة اأ�شئلة ورقة العمل )2(.   -  3
تدوير اأوراق العمل بني املجموعات، بحيث تاأخذ كل جمموعة ورقة عمل حتمل بوابة منطقية اأخرى   -  4

غري التي بحوزتها، ثم تتحقق من �شحة اإجاباتها.
بوابة  تاأخذ كل جمموعة ورقة عمل حتمل  اأخرى، بحيث  املجموعات مرة  العمل بني  اأوراق  تدوير   -  ٥

منطقية اأخرى غري التي كانت بحوزتها يف املرتني ال�شابقتني، ثم تتحقق من �شحة اإجاباتها.
تدوير اأوراق العمل بني املجموعات مرة اأخرى، بحيث تاأخذ كل جمموعة الورقة التي كانت بحوزتها   -  6

اأول مرة لالطالع على املالحظات التي و�شعها الزمالء.
عر�س كل جمموعة ورقة عملها، ثم مناق�شتها مع املجموعات الأخرى.  -  7

توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة الن�شاط )3-1(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  ٨
 ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل )٥،2،1( يف  دفاترهم، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

معلومات اإ�سافية

- يوجد متثيل اآخر للبوابة املنطقية (AND) عن 
يف  املذكورة  غري  الكهربائية  الدارات  طريق 

الكتاب املدر�شي، هو:

- ل يوجد فرق بني الأحرف الكبرية والأحرف 
ال�شغرية عند كتابـة ا�شم البوابـة املنطقيـة، اأو 

اأ�شماء مداخلها، اأو اأ�شماء خمارجها.

A

Y

X

م�شدر تيار

م�شباح

مفتاحا تو�شيل

مفتاح تو�شيل
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عالج

- جد قيمة (A) يف كل من العبارات املنطقية الآتية:
A = 0 AND 1
A = 1 AND 1
A = 0 OR 1
A = 0 OR 0
A = NOT 1

- اأكمل الفراغ يف اجلملتني الآتيتني:
م الدارة الكهربائية لتمثيل البوابة املنطقية (OR) مبفتاحي تو�شيل يف و�شعية.............. ُت�شمَّ 	•
م الدارة الكهربائية لتمثيل البوابة املنطقية (AND) مبفتاحي تو�شيل يف و�شعية ........... ُت�شمَّ 	•

اإثراء

اأكمل جدول احلقيقة الآتي:  -

A=X AND YYX
11
01
00

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

اأخطاء �سائعة

عدم التفريق بني ا�شم البوابة املنطقية ورمزها. فمثاًل (AND) هو ا�شم البوابة املنطقية، و  هو رمزها.  -

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )1-3(:

-  1

-  2

0

0

0

0

0 0

0

1

1

1

1

Z

Z

Z

Z

1

1

1
1

1

1

1

Z=0

Z=0

Z=0

Z=0/1
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ورقة العمل )1(
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ورقة العمل )2(

ح مفهوم البوابة املنطقية.  و�شِّ  -  1

اذكر اأنواع البوابات املنطقية الأ�شا�شية.  -  2

امالأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا هو منا�شب:  -  3

البوابة احلقيقةالرمزا�سم  جدول 

ار�شم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية.  -
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لنعماملهارةالرقم

ح املق�شود بـالبوابات املنطقية.1 اأُو�شِّ

د اأنواع البوابات املنطقية.2 اأُعدِّ

3.(AND) اأُبنيِّ مبداأ عمل البوابة املنطقية

4.(AND) اأر�شم رمز البوابة املنطقية

٥.(AND) اأكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية

6.(AND) اأر�شم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية

7.(OR) اأُبنيِّ مبداأ عمل البوابة املنطقية

٨.(OR) اأر�شم رمز البوابة املنطقية

٩.(OR) اأكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية

10.(OR) اأر�شم دارة كهربائية متثل البوابة املنطقية

11.(NOT) اأُبنيِّ مبداأ عمل البوابة املنطقية

12.(NOT) اأر�شم رمز البوابة املنطقية

13.(NOT) اأكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية

أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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التدري�س املبا�رش )اأوراق العمل، الأ�شئلة والأجوبة(، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(.  -
اإجراءات التنفيذ

التمهيد 
الإجابات  مناق�شتهم يف  ثم   ،)1( العمل  ورقة  اأ�شئلة  اإليهم حل  الطلب  ثم  اإلى جمموعات،  الطلبة  توزيع   -

ل�شتنتاج قواعد الأولوية التي ُت�شتخَدم يف اإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة.
منت الدر�ص 

�رشح املثال )1(، واملثال )2( للطلبة.  -  1
اختيار اأحد الطلبة حلل املثال )3( على اللوح.  -  2

التعديل على املثال )3( باإزالة الأقوا�س من العبارة املنطقية، ثم تكليف الطالب حله.  -  3
تكليف اأفراد املجموعات حل الن�شاط )3-2(، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  4
تكليف اأفراد املجموعات حل الن�شاط )3-3(، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  ٥

ختام الدر�ص
تكليف الطلبة حل اأ�شئلة ورقة العمل )2(، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  1

توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

كتاب علوم احلا�شوب، ال�شف الأول الثانوي،   -
.C++ الوحدة الثانية: الربجمة بلغة

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ف العبارة املنطقية املركبة. يعرِّ  -
يذكر ت�شل�شل قواعد الأولوية لإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة.  -

يجد ناجت العبارات املنطقية املركبة، ُمبيًِّنا ت�شل�شل التنفيذ.  -
يكتب جدول احلقيقة للعبارات املنطقية املركبة.  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:البوابات المنطقية.

العبارة املنطقية املركبة، املتغريات املنطقية.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثالثًا: اإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة.
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عالج

- ما عدد خطوات اإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة الآتية:
- A OR (B AND C)

- A AND (NOT B OR NOT C)

- NOT (NOT A OR NOT B)

- جد ناجت العبارات املنطقية املركبة الآتية:
- NOT 1 AND 0

- 1 OR NOT 1

- 0 AND 1 OR 1

- (1OR NOT 0) AND 1

اإثراء

اأكمل الفراغ يف جدول احلقيقة الآتي مبا هو منا�شب:  -
NOT (NOT A OR B)BA

01
01
10

00

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

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

اأخطاء �سائعة

عدم تتبع ت�شل�شل التنفيذ عند اإيجاد ناجت العبارات املنطقية املركبة؛ ما يوؤدي اإلى عدم �شحة الناجت.  -

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )3-٢(:

1 ) 0
2 ) 1
3 ) 0
4 ) 0

الن�شاط )3-3(:

 -  1
A OR NOT BBA

111
010
101
100

 -  2
NOT (A AND NOT B)BA

111
110
001
100
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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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ورقة العمل )2(

اإذا كانت A=1, B=0, C=1, D=1، فجد ناجت العبارات املنطقية الآتية:  -

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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�سعيفمتو�سطجيداملعيارالرقم

اأُعرِّف املق�شود بالعبارة املنطقية املركبة.1

املنطقية 2 العبارات  ناجت  الأولية لإيجاد  قواعد  ت�شل�شل  اأذكر 
املركبة.

اأجد ناجت العبارات املنطقية املركبة، ُمبيًِّنا ت�شل�شل التنفيذ.3

اأكتب جدول احلقيقة للعبارات املنطقية املركبة.4

أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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التدري�س املبا�رش )العر�س التو�شيحي، التدريبات والتمارين، اأوراق العمل(، التعلم يف جمموعات )التعلم   -
التعاوين اجلماعي، نظام الزمالة(، التفكري الناقد )التحليل(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد 

التمهيد للدر�س بعر�س �رشائح من العر�س التقدميي )التمهيد(، ثم مناق�شة الطلبة فيها للتو�شل اإلى الطريقة   -
ال�شحيحة لتمثيل العبارات املنطقية املركبة با�شتخدام البوابات املنطقية.

منت الدر�ص
�رشح املثال )1( للطلبة.       -  1

توزيع الطلبة اإلى جمموعتني، ثم الطلب اإلى كل طالب يف املجموعة الأولى اختيار طالب من املجموعة   -  2
الثانية لت�شكيل جمموعة ثنائية.

توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة الن�شاط )3-4(،  ثم مناق�شة الإجابات.  -  3
توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل ال�شوؤال )6( من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  4

ر�شم البوابات املنطقية التي يف املثال )2( على اللوح، ثم مناق�شة الطلبة يف ال�شوؤال الآتي:  -  ٥
كيف ميكن كتابة العبارة املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية؟ 	•

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -
العر�س التقدميي )التمهيد( املرفق بالقر�س املدمج.  -

ميثِّل العبارات املنطقية املركبة با�شتخدام البوابات املنطقية.  -
يكتب العبارة املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية.  -

يكتب العبارة املنطقية التي متثِّلها الدارات الكهربائية.  -

نتاجات التعلم

البوابات المنطقية. ثالث ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:

قواعد الأولوية.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

رابًعا: متثيل العبارات املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية.
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ثم كتابة العبارة املنطقية على اللوح.  -
اختيار اأحد الطلبة حلل املثال )3( على اللوح، ثم مناق�شة الإجابة.  -  6

توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة الن�شاط )3-٥(، ثم مناق�شة الإجابات.   -  7
اختيار اأحد الطلبة حلل ال�شوؤال )4( من اأ�شئلة الف�شل على اللوح، ثم مناق�شة الإجابة.   -  ٨

ر�شم الدارة الكهربائية التي يف املثال )4( على اللوح، ثم الطلب اإلى بع�س اأفراد املجموعات متثيلها على   -  ٩
�شكل بوابات منطقية، والطلب اإلى اأفراد جمموعات اأخرى متثيلها على �شكل عبارة منطقية، ثم كتابة 

الإجابات على اللوح، ثم مناق�شتها.
10 - توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل ال�شوؤال )3( من اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.

ختام الدر�ص 
توجيه املجموعات اإلى حل اأ�شئلة ورقة العمل )1(، ثم مناق�شتها.  -  1

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الختبار الق�شري فرادى.  -  2

اأخطاء �سائعة

قواعد  مبراعاة  اللتزام  عدم   -
الأولوية عند متثيل العبارات 
املنطقية املركبة بالبوابات 

املنطقية.

عالج
مثِّل العبارات املنطقية الآتية با�شتخدام البوابات املنطقية، ثم جد الناجت النهائي،   -

:X=1, Y=0, Z=1 علًما اأن
- X OR NOT Y
- NOT (X AND Y )
- X AND Y OR Z
- X AND (Y OR Z )

اكتب العبارات املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية الآتية:  -

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.

اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

X

Y
W

X
Y W

X
Y

W

الفروق الفردية

،،

اإثراء
مثِّل الدارة الكهربائية املجاورة با�شتخدام   -
البوابات املنطقية، ثم جد الناجت النهائي، 

.A=1,B=1,C=0,D=0 :علًما اأن
م�شدر 

تيار

م�شباح

A

DB C
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )4-3(:

الن�شاط )5-3(: 

1 - Z = NOT A OR B

2 - Z = NOT(B OR C) AND A

3 - Z = NOT(A AND B OR C)

1 - NOT A OR NOT B 

2 - A OR NOT B AND C 

3 - A AND NOT (B OR NOT C )

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

A 1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

B

B

A
B

B

C

C

C

D

A

A
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الق�شري الختبار 

ادر�س البوابات املنطقية الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:  -  1

اإذا كانت A=0, B=1, C=1, D=0، فجد الناجت النهائي للبوابات املنطقية.  - اأ 

اكتب العبارة املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية. ب - 

.NOT(A AND B OR NOT C):مثِّل العبارة املنطقية الآتية با�شتخدام البوابات املنطقية  -  2

A

B

C

D
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اإجابات اأ�شئلة الف�شل  

-  1
املعامل املنطقي: هو رابط ي�شتخدم بني تعبريين منطقيني اأو اأكرث لتكوين عبارة منطقية مركبة، مثل:   - اأ 

 .(NOT) اأو نفي تعبري منطقي با�شتخدام ،(OR)و ،(AND)

معامالت  بينها  يربط  اأكرث  اأو  عالئقيني  تعبريين  من  تتكون  خربية  جملة  هي  املنطقية:  العبارة  ب - 
منطقية (And, Or)، وتكون قيمتها اإّما �شواًبا (1)، واإّما خطاأً (0).  

البوابة املنطقية: هي دائرة اإلكرتونية ب�شيطة تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد اأو اأكرث، وتنتج  جـ - 
الإلكرتونية واحلوا�شيب، وتعتمد  الأجهزة  بناء معاجلات  خمرًجا منطقيًّا واحًدا، وت�شتخدم يف 

البوابات املنطقية يف عملها على مبداأ ال�شواب اأو اخلطاأ، اأو ما ُي�شّمى رقميًّا (1) اأو (0).
للعبارة  املكونة  للمتغريات  املختلفة  الحتمالت  يبني  منطقية  لعبارة  متثيل  احلقيقة: هو  جدول   - د 

املنطقية، ونتيجة هذه الحتمالت.
-  2

:(AND) البوابة املنطقية  - اأ 

:(OR) البوابة املنطقية ب - 

 :(NOT) البوابة املنطقية جـ - 

.(A OR C) AND B  -  3
AND NOT(C OR D) (NOT A OR B) الناجت  (0).  -  4

-  ٥
    .(AND)  - ب    .(OR)  - اأ 

 -  6 

 -  7 

A = 1  -  ٨ 

A AND NOT BNOT BBA
0011
1101
0010
0100

X
Y

A

X
Y

A

X A

A
B
C
D
F

الناجت هو: 0
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التفكري الناقد )التحليل(، التدري�س املبا�رش )اأوراق العمل، التدريبات والتمارين(، التعلم يف جمموعات   -
)التعلم التعاوين اجلماعي(، التعلم عن طريق الن�شاط )التدوير(.

اإجراءات التنفيذ 
التمهيد  

التمهيد للدر�س بر�شم رمز لبوابة منطقية م�شتقة واحدة على اللوح، ثم طرح ال�شوؤال الآتي على الطلبة:  -  1
ما اخلطاأ يف رمز البوابة املنطقية؟ 	•

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواته

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ف البوابات املنطقية امل�شتقة. يعرِّ  -
يف�رشِّ �شبب ت�شمية البوابات املنطقية امل�شتقة بهذا ال�شم.  -

د اأنواع البوابات املنطقية امل�شتقة. يعدِّ  -
.(NAND) وبوابة ،(NOR) ح املق�شود ببوابة يو�شِّ  -

.(NAND)و ،(NOR) ح مبداأ عمل كلٍّ من البوابة املنطقية امل�شتقة يو�شِّ  -
.(NAND)و ،(NOR) ير�شم رموز كلٍّ من البوابة املنطقية امل�شتقة  -

.(NAND)و ،(NOR) يكتب جدول احلقيقة  لكلٍّ من البوابة املنطقية امل�شتقة  -
يجد ناجت العبارات املنطقية التي حتتوي على بوابات م�شتقه.  -
ميثِّل  العبارات املنطقية با�شتخدام البوابات املنطقية امل�شتقة.  -
يكتب العبارة املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية امل�شتقة.  -

يجد القيمة النهائية للبوابات املنطقية.  -

نتاجات التعلم

البوابات المنطقية المشتقة. ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:

البوابات املنطقية امل�شتقة.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

.(NOR) ثانيًا: بوابة  .(NAND) اأوًل: بوابة
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ال�شتماع اإلى الإجابات، ثم مناق�شتها للتو�شل اإلى مفهوم البوابات املنطقية امل�شتقة.   -  2
منت الدر�ص

توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  1
توزيع ورقتي العمل )1( و )2( على املجموعات، بحيث تاأخذ جمموعة اإحداها، وجتيب اأخرى عنها.  -  2

تدوير اأوراق العمل بني املجموعات، بحيث تاأخذ كل جمموعة ورقة عمل اأخرى غري التي بحوزتها،   -  3
ثم تتحقق من �شحة اإجاباتها، وتكتب املالحظات عليها.

تدوير اأوراق العمل بني املجموعات مرة اأخرى، بحيث تاأخذ كل جمموعة الورقة التي كانت بحوزتها   -  4
العمل،  ورقة  اإجاباتها عن  تعر�س كل جمموعة  ثم  الزمالء،  و�شعها  التي  املالحظات  على  لالطالع 

وتناق�شها مع املجموعات الأخرى.
مناق�شة الطلبة يف املثال )1( يف �شفحة )111(.  -  ٥

اختيار اأحد الطلبة حلل املثال )2( يف �شفحة )111( على اللوح.  -  6
توجيه اأفراد املجموعات اإلى الإجابة عن اأ�شئلة الن�شاط )3-6(، ثم مناق�شة الإجابات.   -  7

اختيار اأحد الطلبة حلل اأ�شئلة املثال )3( يف �شفحة )112( على اللوح.  -  ٨
توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة الن�شاط )3-7(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  ٩

10 - مناق�شة الطلبة يف املثال )1( يف �شفحة )114(.
11 - تعديل املثال )1( باإزالة الأقوا�س، ثم اختيار طالب حلله على اللوح.

12 - توجيه اأفراد املجموعات اإلى حل اأ�شئلة الن�شاطني )3-٨(، و)3-٩(، ثم مناق�شة الإجابات.
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

اأخطاء �سائعة

عدم اتباع الأولويات عند حتويل البوابة املنطقية اإلى عباره منطقية.  -
عدم تذكر الطلبة و�شع الدائرة احلمراء عند ر�شم رمز البوابة املنطقية امل�شتقة.  -
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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

-  اإذا كانت A=1, B=0, C=0، فجد ناجت البوابات املنطقية يف الن�شاطني )3-7(، و )3-٩(.

اإثراء 
.NOT A NAND NOT (B NAND NOT C) :مثِّل العبارة املنطقية الآتية با�شتخدام البوابات املنطقية الأ�شا�شية  -

-  اأكمل جدول احلقيقة الآتي:

NOT (NOT A NOR  NOT B)BA
0 1
01 
10 

00

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )6-3(:

-  1
اإذا كانت قيمة   (1) قيمته  (AND) خمرًجا  بوابـة  ، وتعطي  (AND)  هو  املنطقية  البوابة  رمز   - اأ 

جميع املداخل (1) فقط، وتعطي خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت قيمة اأي من املدخلني اأو كليهما (0). 
، وتعطـي بوابـة (NAND) خمرجـًا قيمته (1) اإذا كانت قيمة اأي من  رمز البوابة (NAND) هو  ب - 
املدخلني اأو كليهما (0)، وتعطي خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت قيمة جميع املداخل (1) )عك�س خمرجات 

.)(AND) بوابة
-  2

1 ) 0
2 ) 1
3 ) 1

الن�شاط )7-3(:

1 )  Z = NOT (A NAND B) = 0
2 ) Z = NOT A NAND B NAND C = 0

الن�شاط )8-3(:

1 ) 1
2 ) 0
3 ) 0

الن�شاط )9-3(:

1 ) Z = NOT A NOR NOT B = 0
2 ) Z = A NOR B NOR NOT C = 0
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تعطي بوابة (NOR) خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت قيمة اأي من املدخلني اأو كليهما (1)، وتعطي خمرًجا   -  1
 (OR) ؛ اإذ تعطي بوابة(OR) قيمته (1) اإذا كانت قيمة املداخل جميعها (0)؛ اأي  عك�س خمرجات بوابة
خمرجـًا قيمته (1) اإذا كانت قيمة اأي من املدخلني اأو كليهما (1)، وتعطي خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت قيمة 

كال املدخلني (0). 
رمز (OR) هو رمز (NOR) هو     

-  2

-  3
.(AND) ,(OR) ,(NOT) :يت بهذا ال�شم لأنها ا�شُتقَّت من البوابات املنطقية الأ�شا�شية �ُشمِّ  - اأ 

 .(NOT) وجود دائـرة �شغرية عند املخرج ترمز اإلى بوابة ب - 

- 4  

العبارة املنطقية Z = NOT( A NOR (B NOR C) )  الناجت: (0).  -  ٥

 -  6
خمرجاتهارمزهاالبوابة املنطقية

(NOR)
تعطي بوابـة (NOR) خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت 
قيمة اأي من املدخلني اأو كليهما (1)، وتعطي خمرًجا 

قيمته (1) اإذا كانت قيمة املداخل جميعها (0).

(NAND)

اإذا   (1) قيمته  خمرجـًا   (NAND) بوابـة  تعطـي 
 ،(0) كليهما  اأو  املدخلني  من  اأي  قيمة  كانت 
وتعطي خمرًجا قيمته (0) اإذا كانت قيمة املداخل 

جميعها (1).

اإجابات اأ�شئلة الف�شل

A
X

Y
Z

X

Y

X

Y
Z

X

Y
Z

Z
X

Y

X
Y
W

الناجت:(1).
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ورقة العمل )1(

ـِ ......................................... البوابة املنطقية امل�شتقة (NAND) هي اخت�شار ل  -  1

مثِّل البوابة املنطقية امل�شتقة (NAND) با�شتخدام البوابتني الآتيتني:  -  2

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

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

ـِ ......................................... (NOR) هي اخت�شار ل البوابة املنطقية امل�شتقة   -  1

مثِّل البوابة املنطقية امل�شتقة (NOR) با�شتخدام البوابتني الآتيتني:  -  2

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

.(NOR) اكتب جدول احلقيقة للبوابة املنطقية امل�شتقة  -  4
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الق�شري الختبار 

:X=1و ،Y=0و ،W=0 مثِّل العبارتني املنطقيتني الآتيتني با�شتخدام البوابات املنطقية، ثم جد ناجتها، علًما اأن  -  1

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

2 - X NAND NOT (Y NAND NOT W).
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التدري�س املبا�رش )الأ�شئلة والأجوبة، اأوراق العمل(، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(، التفكري   -
الناقد )التحليل(.
اإجراءات التنفيذ

التمهيد
التمهيد للدر�س بتوزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  1

توجيه املجموعات اإلى اإجابة اأ�شئلة ورقة العمل )1(، ثم مناق�شتها للتو�شل اإلى حقيقة اأن ا�شتخدام   -  2
ال�شيغة اجلربية هو اأ�شهل من التعامل مع البوابات املنطقية.

منت الدر�ص
كتابة م�شطلح اجلرب املنطقي )البوويل( على اللوح، ثم طرح ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:  -  1

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الأفقي

كتاب علوم احلا�شوب، ال�شف الثاين الثانوي، الوحدة   -
الأولى: اأنظمة العد.

كتاب علوم احلا�شوب.  -

يعرِّف اجلرب املنطقي )البوويل(.  -
ح املق�شود باملتغري املنطقي. يو�شِّ  -

ح املق�شود بالعبارة اجلربية املنطقية. يو�شِّ  -
د العمليات املنطقية الأ�شا�شية يف اجلرب املنطقي. يعدِّ  -

ح العمليات املنطقية الأ�شا�شية يف اجلرب املنطقي. يو�شِّ  -
ميثِّل العمليات املنطقية الأ�شا�شية با�شتخدام العبارات اجلربية املنطقية.  -

نتاجات التعلم

ح�شة واحدة.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثالث:الجبر المنطقي )البوولي(.  

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

ثانيًا: العبارات اجلربية املنطقية والعمليات املنطقية. اأوًل: مفهوم اجلرب املنطقي )البوويل(. 
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ما املق�شود باجلرب املنطقي )البوويل(؟ 	•
ما �شبب ت�شمية اجلرب بهذا ال�شم؟ 	•

توزيع ورقة العمل )2( على املجموعات، بحيث تاأخد كل جمموعة جزًءا منها، ثم جتيب عن اأ�شئلة هذا   -  2
اجلزء، ثم تعر�س اإجابتها على املجموعات الأخرى ملناق�شتها.

ختام الدر�ص
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -

اأخطاء �سائعة

عملية  بتوزيع  الطلبة  بع�س  يخطئ  قد   -
فمثاًل  املنطقية.  املتغريات  (NOT) على 

.A  +  B  ل تكافئ (A + B)

عالج 

اكتب جدول احلقيقة للعملية اجلربية )+(، والعملية   -
اجلربية ).(.

اإثراء 
جربية  عبارات  اإلى  الآتية  املنطقية  العبارات  ل  حوِّ  -

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(.
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة 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(

اأي العمليات احل�شابية )اجلمع، الطرح، ال�رشب، الق�شمة( ميكن تطبيقها على (X) و (Y) بحيث تعطي   - 1  
الناجت نف�شه يف جدول احلقيقة الآتي:

A = X  Y

A=X AND YYX

111

010

001

000

اأي العمليات احل�شابية )اجلمع، الطرح، ال�رشب، الق�شمة( ميكن تطبيقها على (X) و (Y) بحيث تعطي   - 2  
الناجت نف�شه يف جدول احلقيقة الآتي:

A = X  Y

A=X OR  YYX

110

101

000

111
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ورقة العمل )2(

(NOT) عملية  -  1
يطلق عليها ا�شم..........................................................................................................................
ُيعربَّ عن عملية (NOT) يف اجلرب املنطقي بالرمز ..............................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية (NOT) هي ......................................................................................

جدول ناجت عملية (NOT) هو:
X
1
0

(AND) عملية  -  2
ُيعربَّ عن عملية (AND) يف اجلرب املنطقي بالرمز ...............................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية (AND) هي ......................................................................................

جدول ناجت عملية (AND) هو:
YX
11
10
01
00

(OR) عملية  -  3
ُيعربَّ عن عملية (OR) يف اجلرب املنطقي بالرمز .................................................................................
العبارة اجلربية املنطقية لعملية (OR) هي ........................................................................................

جدول ناجت عملية (OR) هو:
YX
11
10
01
00
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�سعيفمتو�سطجيداملعيارالرقم

اأُعرِّف املق�شود باجلرب املنطقي )البوويل(.1

ح املق�شود باملتغري املنطقي.2 اأُو�شِّ

ح املق�شود بالعبارة اجلربية املنطقية.3 اأُو�شِّ

د العمليات املنطقية الأ�شا�شية يف اجلرب املنطقي.4 اأُعدِّ

ح العمليات املنطقية الأ�شا�شية يف اجلرب املنطقي.٥ اأُو�شِّ

اأُمثِّل العمليات املنطقية الأ�شا�شية با�شتخدام العبارات اجلربية 6
املنطقية.

أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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التدري�س املبا�رش )التدريبات والتمارين، اأوراق العمل(، التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي(،   -
ر، ناق�س، �شارك(. اأخرى )فكِّ

اإجراءات التنفيذ
التمهيد 

التمهيد للدر�س بتوجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ورقة العمل )1(، ثم مناق�شتهم يف الإجابات ل�شتنتاج    -  1
مفهوم العبارة اجلربية املنطقية املركبة، واآلية اإيجاد ناجتها.

توزيع الطلبة اإلى جمموعات.   -  2

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الأفقي

الوحدة  الثانوي،  الثاين  ال�شف  احلا�شوب،  علوم  كتاب   -
الأولى: اأنظمة العد.

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ح املق�شود بالعبارة اجلربية املنطقية املركبة. يو�شِّ  -
يكتب الت�شل�شل ال�شحيح لقواعد الأولوية لإيجاد ناجت العبارة اجلربية املنطقية املركبة.  -

يجد ناجت العبارات اجلربية املنطقية املركبة.  -
ل العبارات املنطقية املركبة اإلى عبارات جربية منطقية. يحوِّ  -

ميثِّل العبارات اجلربية املنطقية املركبة با�شتخدام البوابات املنطقية.  -
يكتب العبارات اجلربية املنطقية التي متثِّلها البوابات املنطقية.  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثالث:الجبر المنطقي )البوولي(.  

العبارة اجلربية املنطقية املركبة.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثالثًا: اإيجاد ناجت العبارات اجلربية املنطقية املركبة.      رابًعا: متثيل العبارات اجلربية املنطقية املركبة با�ستخدام البوابات املنطقية.
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منت الدر�ص
مناق�شة الطلبة يف املثالني )1(، و)2( يف �شفحة )120(.  -  1

توجيه كل طالب داخل املجموعة اإلى حل اأ�شئلة الن�شاط )3-10(، والن�شاط )3-11( ب�شورة فردية،   -  2
ثم مناق�شة اأفراد جمموعته يف الإجابة لالتفاق على اإجابة موحدة، ثم عر�شها اأمام اأفراد املجموعات 

الأخرى ملناق�شتها. 
تو�شيح املثال )1( يف �شفحة )121( للطلبة.       -  3

اأفراد  اأ�شئلة الن�شاط )3-12( ب�شورة فردية، ثم مناق�شة  اإلى حل  توجيه كل طالب داخل املجموعة   -  4
جمموعته يف الإجابة لالتفاق على اإجابة موحدة، ثم عر�شها اأمام اأفراد املجموعات الأخرى ملناق�شتها.

ختام الدر�ص
توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1

توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

عالج

:A=0  ،B=1 اجلدول الآتي يحوي جمموعة من العبارات اجلربية املنطقية. اكتب ناجت تنفيذها، علًما اأن  -

اإثراء
اكتب العبارة اجلربية املنطقية التي متثِّلها الدارة الكهربائية الآتية:  -

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي: الختبار الق�شري.

AA+BA.BA+BA.BA+Bالعبارة اجلربية املنطقية

الناجت

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )3-1٢(: 

1

1

1

0

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D
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-  1
لدرا�شة  الالزم  الريا�شي  والأ�شا�س  الريا�شيات،  يف  اجلرب  علم  فروع  اأحد  هو  املنطقي:  اجلرب   - اأ 

الت�شميم املنطقي لالأنظمة الرقمية، ومنها احلا�شوب.
(، اأو مزيج من الثوابت  X,Y العبارة اجلربية املنطقية: هي ثابت منطقي (0,1)، اأو متغري منطقي )مثل ب - 

واملتغريات املنطقية التي جتمع بينها عمليات منطقية. 

.(George Boole) تعود ت�شميته اإلى العاِلم الريا�شي الإجنليزي جورج بوول  -  2

 -  3
A - 1

B - 1

C - 1

 -  4

الناجت: (1).

A =  ( X . Y) . (Z + W ) :العبارة املنطقية  -  ٥
A = 0

  -  6
- X + (Y + W) . Z  (1) = الناجت

- (X . Y + W) + Z  (1) = الناجت

اإجابات اأ�شئلة الف�شل

A
B

C
D
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ورقة العمل )1(

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

2 ( 1 + 0 . 1

3 ( 1. (0 + 1 )

4 ( 0 . 1 . 1 + 0

5(  1 + 1

6 ( 1 . 1 + 1

7 ( 0 . 1 + 1
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الختبار الق�شري

ادر�س العبارة اجلربية املنطقية الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:  -

F = A. B + C . D 

D = 0، وC =1 ، وB = 0 ، وA = 1، فجد الناجت النهائي للعبارة اجلربية املنطقية. اإذا كانت   - 1

مثِّل العبارة اجلربية املنطقية با�شتخدام البوابات املنطقية.  - 2

ل العبارة اجلربية املنطقية اإلى عبارة منطقية. حوِّ  - 3
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امل�ستوى الرابعامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى الأول

ا من  ُيظِهر قدًرا قلياًل جدًّ
املعارف واملهارات املطلوبة 

)املحقق اأقل كثرًيا من 
املعيار(.

ُيظِهر بع�س املعارف 
واملهارات املطلوبة 
)املحقق يقرتب من 

املعيار (.

ُيظِهر معظم املعارف 
واملهارات املطلوبة 

)النتائج حتقق املعيار(.

ُيظِهر تقريًبا املعارف واملهارات 
املطلوبة كلها )النتائج تتخطى 

املعيار(.

يدرك مفهوم البوابات 
املنطقية الأ�شا�شية 

وامل�شتقة، واأنواعها، 
واآلية عملها.

يعرف املق�شود بالتعبري 
املنطقي، ول يعرف ماهية 

البوابات املنطقية.

يعرف املق�شود بالبوابات 
املنطقيـة الأ�شا�شيـة واآليـة 
عملها، ول يعرف ماهية 
البوابات املنطقية امل�شتقة 

واآلية عملها.

ير�شم البوابات املنطقية 
الأ�شا�شية وامل�شتقة، 

ومييز بينها.

ير�شم البوابات املنطقية الأ�شا�شية 
وامل�شتقة، ومييز بينها، ويكتب 
جـدول احلـقيقـة لكلٍّ منـهـا، 
وُيعربِّ عنها با�شتخدام الدارات 

الكهربائية.

يجد ناجت العبارات 
املنطقية املركبة.

ل ي�شتطيع اإيجاد ناجت 
العبارات املنطقية. 

يجد ناجت العبارات 
املنطقية الب�شيطة.

يجد ناجت العبارات 
املنطقية املركبة.

يجد ناجت اأي عبارة منطقية 
مركبة، ُمبيًِّنا ت�شل�شل التنفيذ.

ميثِّل العبارات املنطقية 
املركبة با�شتخدام 
البوابات املنطقية.

ل ي�شتطيع متثيل العبارات 
املنطقية املركبة با�شتخدام 

البوابات املنطقية.

ميثِّل العبارات املنطقية 
الب�شيطة با�شتخدام 
البوابات املنطقية.

ميثِّل العبارات املنطقية 
املركبة با�شتخدام 
البوابات املنطقية.

ميثِّل العبارات املنطقية املركبة 
با�شتخدام البوابات املنطقية، 
ويجد ناجتها مراعًيا قواعد 

الأولوية.

يكتب العبارات املنطقية 
املركبة التي متثِّلها 
البوابات املنطقية.

ل يعلم كيف ُتكَتب العبارات 
املنطقية املركبة التي متثِّلها 

البوابات املنطقية.

يكتب العبارات املنطقية 
الب�شيطة التي متثِّلها 
البوابات املنطقية.

يكتب العبارات 
املنطقية املركبة 

التي متثِّلها البوابات 
املنطقية.

يكتب العبارات املنطقية املركبة 
التي متثِّلها البوابات املنطقية، 
ويجد ناجتها مراعًيا قواعد 

الأولوية.

يدرك مفهوم اجلرب 
املنطقي )البوويل(، 

وميثِّل العبارات املنطقية 
با�شتخدام التعابري 

اجلربية املنطقية.

ل يعرف املق�شود باجلرب 
املنطقي )البوويل(.

يدرك مفهوم اجلرب 
املنطقي.

يدرك مفهوم اجلرب 
املنطقي، وميثِّل 

العبارات املنطقية 
با�شتخدام التعابري 

املنطقية.

ميثِّل العبارات املنطقية با�شتخدام 
اجلرب املنطقي، ويجد ناجتها 

مراعًيا قواعد الأولوية.

* ميكن ا�شتخدام اأداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كاملًة.

أداة التقويـم*

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.

اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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اإجابات اأ�شئـلـة الـوحـدة

-1
.(NOT) اأو ،(OR) اأو ،(AND) :بوابة منطقية اأ�شا�شية  - اأ 

.(NOR) :بوابة منطقية م�شتقة ب - 
رمز لعملية جربية منطقية: (+).  جـ - 

.(A) :متغري منطقي  - د 
 .(A OR B) :عبارة منطقية  - هـ 

 .(A. B) :عبارة جربية منطقية  - و 
  -2

X AND Z OR YZYX
0001
1111/0
0000
1101
1010

  -3
  .A , B, C, D :متغري منطقي	•  - اأ 

 .ORو , AND, NOT :بوابة منطقية	•
الناجت (0). ب- 

جـ- 

A . B . C + D  - د 
  -4

.(0)  - اأ 

.(1) ب - 

.(1) جـ - 

.(0)  - د 

B

D

C

A



  -٥
.A AND (B OR C) AND D  - اأ 

الناجت (0). ب - 

  -6

B

C

A

D

جدول احلقيقةالرمزا�سم البوابة

OR

NOT

NAND

NOR

AND

X

Y

X

X

Y

X

Y

X

Y

A=X OR YYX
111
110
101
000

A=NOT XX
01
10

Z=X NAND YYX
011
110
101
100

Z=X NOR YYX
011
010
001
100

X AND YYX
111
010
001
000

124
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اأمن املعلومات والت�شفري

الوحدة الرابعة
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املبا�رش  التدري�س  اجلماعي(،  التعاوين  )التعلم  جمموعات  يف  التعلم  الب�رشية(،  )املنظمات  الناقد  التفكري   -
)اأوراق العمل، التدريبات والتمارين(، اأخرى )جولة املعر�س(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

التمهيد للدر�س بكتابة امل�شطلحات الآتية على اللوح:  -
)هجوم اإلكرتوين، تهديدات، �رشية، �شالمة، خماطر، اأمن املعلومات(، ثم الطلب اإلى الطلبة اإيجاد العالقة 

بينها.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

كتاب احلا�شوب، ال�شف العا�رش، الوحدة الأولى:   -
خماطر تكنولوجيا املعلومات.

كتاب احلا�شوب، ال�شف العا�رش، الوحدة الثالثة:   -
�شبكات احلا�شوب.

كتاب علوم احلا�شوب.  -

ح املق�شود باأمن املعلومات. يو�شِّ  -
د اخل�شائ�س التي ي�شعى اأمن املعلومات اإلى احلفاظ عليها. يعدِّ  -

ح املق�شود بكل من: ال�رشية، وال�شالمة، وتوافر املعلومات. يو�شِّ  -
د اأمن املعلومات. د املخاطر التي تهدِّ يعدِّ  -

د اأمن املعلومات. ي�شنِّف املخاطر التي تهدِّ  -
د اأمن املعلومات. يقارن بني املخاطر التي تهدِّ  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:أمن المعلومات.

الثغرات، التهديدات، الهجوم الإلكرتوين )العتداء الإلكرتوين(.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

اأوًل: مقدمة يف اأمن املعلومات.

احلد  يف  ت�شهم  التي  ال�شوابط  د  يعدِّ  -
من خماطر اأمن املعلومات.

املادية،  بال�شوابط  املق�شود  ح  يو�شِّ  -
والإدارية، والتقنية.

ي�شنِّف ال�شوابط اإلى مادية، واإدارية،   -
وتقنية.
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منت الدر�ص
توزيع الطلبة اإلى جمموعات.  -  1

توزيع اأوراق العمل )1(، و )2(، و )3(، و )4(، و )٥( على املجموعات، بحيث تاأخد كل جمموعة   -  2
اإحداها، ثم جتيب عن اأ�شئلتها على لوحة، ثم تعلقها على احلائط.

توجيه الطلبة اإلى بدء جولة املعر�س.  -  3
توجيه اأفراد كل جمموعة اإلى مناق�شة ما �شاهدوه يف جولة املعر�س، ثم مناق�شة اأفراد املجموعات بع�شهم   -  4

ا يف اإجابات اأ�شئلة اأوراق العمل. بع�شً
ختام الدر�ص

توجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة الف�شل )1، 2، 3، 4، ٥/ اأ، 6(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  1
توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

معلومات اإ�سافية
لال�شتزادة، ميكن الطالع على كتاب:  -

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

عالج 
د اخل�شائ�س الأ�شا�شية لأمن املعلومات الواجب احلفاظ عليها. عدِّ  -

اذكر اأمثلة على كل ما ياأتي:  -
تهديد ناجت عن اأ�شباب طبيعية.......................................................................................... 	•

ه اإلى جهاز معني......................................................................... هجوم اإلكرتوين غري ُموجَّ 	•

اأخطاء ب�رشية غري متعمدة.................................................................................................. 	•
اإثراء 

اأجب عن ال�سوؤالني الآتيني:
د اخلا�شية الأ�شا�شية لأمن املعلومات التي ُتعربِّ عّما ياأتي:  حدِّ  -

ل للو�شول اإلى نظام الرواتب يف ال�رشكة................................... اأحمد هو ال�شخ�س الوحيد املخوَّ 	•

تخزين املعلومات يف (google drive)، اإ�شافًة اإلى تخزينها يف جهاز املودم.................................. 	•

و�شع كلمة مرور على ملف (Excel)، وحتديد ال�شالحية بالقراءة فقط......................................... 	•

الفروق الفردية
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

ل مناف�س له خط الت�شال........................... اأراد عمرو اإر�شال معلومات مهمة اإلى فرع ال�رشكة  الثاين، فعطَّ 	•
تغيري كلمة مرور الربيد الإلكرتوين ملدير ال�رشكة من دون معرفته..................................................  	•
د نوع العتداء الإلكرتوين الذي تتعر�س  تتعر�س املعلومات لأربعة اأنواع من العتداءات الإلكرتونية. حدِّ  -

له املعلومات يف ما ياأتي: 
تغيري حمتوى املعلومات، ثم اإعادة ار�شالها اإلى الُم�شتقِبل................................................................. 	•
قطع قناة الت�شال.................................................................................................................... 	•

اإجراء �شامي حمادثة كتابية مع موظف يف ق�شم ال�شبكات، اأخربه فيها اأن ا�شمه �شعد، واأنه يرغب يف  	•
ا�شتعادة كلمة املرور خا�شته............................................................................................
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ورقة العمل )1(

ملاذا اهتمت ال�شعوب قدميًا باحلفاظ على �رشية املعلومات؟  -  1
........................................................................................................................................  - اأ 
........................................................................................................................................ ب - 

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

كيف حتافظ الدول على موقفها �شيا�شيًّا وماليًّا؟  -  3
................................................................................................................................................

ما الأمور التي يجب الهتمام بها وحفظها من املخرتقني واملتطفلني؟  -  4
........................................................................................................................................  - اأ 
........................................................................................................................................ ب - 
........................................................................................................................................ جـ - 

ف�رشِّ العبارة الآتية:  -  ٥
"يجب الهتمام بكل ما يخ�س املعلومات من اأجهزة تخزين ومعاجلة، وبالعن�رش الب�رشي الذي يتعامل 

معها،  واحلفاظ على املعلومات نف�شها".
.................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................
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ما املق�شود باأمن املعلومات؟   -  1
.................................................................................................................................................

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

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

اذكر اخل�شائ�س الأ�شا�شية لأمن املعلومات.  -  2
.........................................................................................................................................  - اأ 
......................................................................................................................................... ب - 
......................................................................................................................................... جـ - 

امالأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا هو منا�شب:  -  3

مثال عليهاملفهوموجه املقارنة

ال�رشية

ال�سلمة

توافر املعلومات

ورقة العمل )2(
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ورقة العمل )3(

د اأمن املعلومات. اذكر اأنواع املخاطر التي تهدِّ  -  1
.........................................................................................................................................  - اأ 
......................................................................................................................................... ب - 

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

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

يعتمد جناح الهجوم الإلكرتوين على ثالثة عوامل رئي�شة، اذكرها.   -  3
.........................................................................................................................................  - اأ 
......................................................................................................................................... ب - 
......................................................................................................................................... جـ - 

دها، واذكر اأمثلة على كل منها. تتعر�س املعلومات لأربعة اأنواع من العتداءات الإلكرتونية، عدِّ  -  4
.................................................................................................................................................

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

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

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

ما املق�شود بالثغرات؟  اذكر اأمثلة عليها.  -  ٥
.................................................................................................................................................

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



132

ورقة العمل )4(

اأكمل الفراغ يف املخطط الآتي مبا هو منا�شب:  -

د اأمن املعلومات املخاطر التي تهدِّ

دة دةمتعمَّ غري متعمَّ

د بها ُيق�شَ اأ�شباب طبيعية،

ـِ حتدث نتيجة ل
اأمثلة:............

هجوم اإلكرتوين

مثل: ن�رش برامج 
خبيثـة يف املواقـع 

الإلكرتونية.

مثل:..........، اأو
...................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�شباب..........................

..............................
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ورقة العمل )5(

ل عمل ال�شوابط جميعها مًعا، فما املق�شود بال�شوابط؟  للحد من املخاطر التي تتعر�س لها املعلومات؛ ُيف�شَّ  -  1
وما اأنواعها؟

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

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

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

علِّل: تتفاوت املوؤ�ش�شات يف اختيار اأنواع ال�شوابط التي ت�شتخدمها.   -  2

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

قارن بني ال�شوابط من حيث: النوع، واملفهوم، ثم اأذكر اأمثلًة على كلٍّ منها.  -  3

مثال عليهاملفهومنوع ال�سابط
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

تعلمت من هذا الدر�س: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

ال�شعوبات التي واجهتها: .............................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

مقرتحات لتح�شني التعلم:   ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

ملحوظات املعلِّم:  
...................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................
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التو�شيحي،  العر�س  العمل،  )اأوراق  املبا�رش  التدري�س  التعاوين اجلماعي(،  )التعلم  التعلم يف جمموعات   -
التدريبات والتمارين(، اأخرى )الألواح ال�شغرية(.

اإجراءات التنفيذ
التمهيد

تكليف جمموعة من الطلبة اأداء م�شهد متثيلي يبني كيفية ا�شتخدام الهند�شة الجتماعية، م�شرت�شدين بالفيديو   -
الهند�شة  مفهوم  اإلى  للتو�شل  التمثيلي  امل�شهد  يف  الطلبة  باقي  مناق�شة  ثم   ،(Social Engineering)

الجتماعية.
منت الدر�ص

توزيع ما ت�شمله جمالت الهند�شة الجتماعية من مو�شوعات )مكان العمل، الهاتف، النفايات الورقية،   -  1
الإنرتنت، الإقناع، انتحال ال�شخ�شية واملداهنة، م�شايرة الركب( على املجموعات، بحيث تاأخذ كل 

جمموعة مو�شوًعا منها.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

كتاب احلا�شوب، ال�شف العا�رش، الوحدة الأولى:   -
خماطر تكنولوجيا املعلومات.

الثالثة:  الوحدة  العا�رش،  ال�شف  احلا�شوب،  كتاب   -
�شبكات احلا�شوب.

فيديو (Engineering) املرفق بالقر�س املدمج.  -
العر�س التقدميي )الهند�شة الجتماعية( املرفق   -

بالقر�س املدمج.

ح مفهوم الهند�شة الجتماعية. يو�شِّ  -
يف�رشِّ اأ�شباب كون الهند�شة الجتماعية من اأجنح الو�شائل للح�شول على املعلومات.  -

د جمالت الهند�شة الجتماعية. يعدِّ  -
ح اآلية عمل كل مو�شوع من جمالت الهند�شة الجتماعية. يو�شِّ  -

نتاجات التعلم

ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الأول:أمن المعلومات.

املداهنة، م�شايرة الركب.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثانيًا: الهند�سة الجتماعية.
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تكليف اأفراد املجموعات الإجابة عن ورقة العمل )1(، ثم مناق�شة الإجابات.  -  2
عر�س �رشائح العر�س التقدميي )الهند�شة الجتماعية( اأمام الطلبة با�شتخدام جهاز العر�س، ثم تكليفهم   -  3

الإجابة عن اأ�شئلتها بالت�شل�شل من خالل الألواح ال�شغرية.
ختام الدر�ص

تكليف الطلبة الإجابة عن اأ�شئلة الدر�س )٥/ ب، 7(، ثم مناق�شة الإجابات.  -

معلومات اإ�سافية

اأغلب اجلرائم الإلكرتونية تبداأ بقدرة   -
ا�شتخدام  على  الإلكرتوين  املعتدي 
ب�شحيته. للتغرير  الهند�شة الجتماعية 

املرفقني  الآتيني  الفيديو  مقطعي  �شاهد   -
املدمج. بالقر�س 

معرفة مراحل الهند�شة الجتماعية  	•
كلها.

معرفــة ما يف العقـول، الهنـد�شـة  	•
الجتماعية. 

عالج

الأفعال  �شمنه  تندرج  الذي  الجتماعية  الهند�شة  مو�شوع  د  حدِّ  -
الآتية:

م فيه خدمات  ئ املعتدي الإلكرتوين موقًعا على ال�شبكة ُيقدِّ ُين�شِ 	•
معينة................

على  احل�شول  اأو  املوظفني،  اأعمال  تتبع  يف  ا�شتغاللها  ميكن  	•
املعلومات املرغوبة..................

يرى املوظف اأنه اإذا اتَّخذ زمالوؤه جميعهم اأمًرا، فمن غري الالئق  	•
اأن يتَّخد هو موقًفا مغايًرا..................

اإثراء
هاِت اأمثلة غري تلك الواردة يف الكتاب املدر�شي على اأفعال تندرج   -

�شمن مو�شوعات جمالت الهند�شة الجتماعية الآتية:
•	النفايات الورقية. •	الهاتف. 
•	م�شايرة الركب. •	الإنرتنت. 

•	انتحال ال�شخ�شية واملداهنة. •	الإقناع. 

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

مراعاة الفروق الفردية
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ورقة العمل )1(

ما املق�شود بالهند�شة الجتماعية؟  -  1
.................................................................................................................................................

ملاذا تعدُّ الهند�شة الجتماعية من اأجنح الو�شائل للح�شول على املعلومات؟  -  2
.................................................................................................................................................

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

ما مو�شوع الهند�شة الجتماعية املخ�ش�س ملجموعتكم؟ �شمن اأي جمال يندرج.  -  3
.................................................................................................................................................

ح اآلية عمل املو�شوع املخ�ش�س ملجموعتكم. و�شِّ  -  4
.................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

ل يجيد يجيد املعيار الرقم

ح مفهوم الهند�شة الجتماعية. يو�شِّ 1

للح�شول  الو�شائل  اأجنح  الهند�شة الجتماعية من  اأ�شباب كون  يف�رشِّ 
على املعلومات.

2

د جمالت الهند�شة الجتماعية. يعدِّ 3

ح اآلية عمل كل مو�شوع يف جمالت الهند�شة الجتماعية. يو�شِّ 4
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-  1
امل�شتخدمة يف تخزينها  املعلومات واملعدات  يعمل على حماية  الذي  العلم  املعلومات: هو  اأمن   - اأ 
ومعاجلتها ونقلها من ال�رشقة، والتطفل، والكوارث الطبيعية، واإبقائها متاحة لالأفراد امل�رشح لهم 

با�شتخدامها. 
الثغرات: هي نقطة ال�شعف يف النظام؛ �شواء اأكانت يف الإجراءات املتبعة مثل عدم حتديد �شالحيات  ب - 
الو�شول اإلى املعلومات، اأم يف وجود م�شكلة تتعلق بت�شميم النظام، اأو مبرحلة التنفيذ، علًما اأن 
عدم توافر احلماية املادية الكاملة للأجهزة واملعلومات يعدُّ اإحدى نقاط ال�شعف التي قد تت�شبب 

يف فقدان املعلومات، اأو انهيار النظام، اأو جعله عر�شة لالعتداء الإلكرتوين.
 -  2

التاأكد من عدم حدوث اأي تعديل على املعلومات. )�سلمة املعلومات(.  - اأ 
ل هو الوحيد القادر على الو�شول اإلى املعلومات والطالع عليها.)ال�رشية(. ال�شخ�س املخوَّ ب - 

الو�شول اإلى املعلومات يحتاج اإلى وقت كبري. )توافر املعلومات(. جـ - 
م�شطلح مرادف ملفهومي الأمن واخل�شو�شية. )ال�رشية(.  - د 

املعلومات الع�شكرية. )�رشية املعلومات(.  - هـ 
حذف املعلومات. )عدم توافر املعلومات(.  - و 

 -  3
الرغبة يف اإثبات القدرات. )الدافع(.  - اأ 

معرفة نقاط القوة وال�شعف للنظام. )الطريقة(. ب - 
حتديد الوقت املنا�شب لتنفيذ الهجوم الإلكرتوين. )فر�سة جناح الهجوم(. جـ - 

الإ�رشار بالآخرين. )الدافع(.  - د 
الرغبة يف احل�شول على املال. )الدافع(.  - هـ 

القدرة على توفري املعدات والربجميات احلا�شوبية. )الطريقة(.  - و 
 -  4

التعديل على املحتوى.  - ب  التن�شت على املعلومات.   - اأ 
ر، اأو املفربك. الهجوم املزوَّ  - الإيقاف.  د  جـ - 

اإجابات اأ�شئلة الف�شل
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 -  ٥
لتقليل املخاطر التي تتعر�س لها املعلومات، واحلد منها.  - اأ 

احلا�شوب  م�شتخدمي  وعي  وعدم  املعلومات،  اأمن  جمال  يف  املتخ�ش�شني  اهتمام  قلة  ب�شبب  ب - 
باملخاطر املرتتبة عليها.

 -  6
ال�سوابط الإدارية  ال�سوابط املادية وجه املقارنة 

والإجراءات  الأوامر  من  جمموعة  ا�شتخدام 
املتفق عليها.

الكوارث  من  وحمايتها  العمل،  بيئة  مراقبة 
الطبيعية وغريها.

املق�سود بها

القوانني، اللوائـح، ال�شيا�شـات، الإجـراءات 
التوجيهية، حقوق الن�رش، براءات الخرتاع، 

العقود، التفاقيات.

ا�شتخدام اجلدران والأ�شوار، ا�شتخدام الأقفال، 
وجود حرا�س الأمن، اأجهزة اإطفاء احلريق.

اأمثلة عليها

 -  7
اآلية العمل املجال

كتابة بع�س املوظفني كلمات املرور على اأوراق مل�شقة ب�شا�شة احلا�شوب. وعند دخول ال�شخ�س 
ل له ال�شتخدام )مثل: الزبون، وعامل النظافة، وعامل ال�شيانة( املكتب، فاإنه ي�شتخدم  غري املخوَّ

كلمات املرور هذه يف الدخول اإلى النظام ب�شهولة، واحل�شول على املعلومات التي يريدها.

مكان العمل

منه،  الفنية  املعلومات  بع�س  هاتفيًّا، وطلب  الفني  الدعم  مبركز  ل  املخوَّ ال�شخ�س غري  ات�شال 
وا�شتدراجه للح�شول على كلمات املرور وغري ذلك من املعلومات لي�شتخدمها فيما بعد.

الهاتف

�س اأحد الأ�شخا�س �شخ�شية موظف، قد تكون حقيقية اأو وهمية، مثل انتحال �شخ�شية فني  تقمُّ
�شيانة معدات احلا�شوب، اأو عامل النظافة، اأو املدير، اأو ال�شكرتري. ولأن ال�شخ�شية املنتحلة 
غالًبا تكون ذات �شلطة؛ فاإن معظم املوظفني ي�شارعون اإلى عر�س خدماتهم، ول يرتددون يف 

تقدمي اأي معلومات لهذا ال�شخ�س.

انتحال ال�سخ�سية

قدرة املعتدي الإلكرتوين على اإقناع املوظف اأو م�شتخدم احلا�شوب مبا�رشة، بحيث يقدم له احلجج 
على  امل�شتخدم  حتث  نف�شية  اإيحاءات  تقدمي  اإلى  مبا�رشة  غري  بطريقة  يعمد  وقد  والرباهني.  املنطقية 
قبول املربرات من دون حتليلها، اأو التفكري فيها، ويحاول التاأثري بهذه الطريقة من خالل اإظهار نف�شه 
مبظهر �شاحب ال�شلطة، اأو اإغراء امل�شتخدم بامتالك خدمة نادرة، مثل تقدمي عر�س معني له عن طريق 
نه ذلك من احل�شول على كلمة املرور. وقد يلجاأ هذا املعتدي اإلى  ة حمددة، فيمكِّ موقعه الإلكرتوين مدَّ
اإبراز اأوجه الت�شابه بينه وبني املوظف امل�شتهدف؛ لإقناعه باأنه يحمل نف�س ال�شفات والهتمامات، 

في�شبح املوظف اأكرث ارتياًحا واأقل حذًرا للتعامل معه، فيقدم له ما يريد من معلومات. 

الإقناع
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التو�شيحي،  العر�س  العمل،  )اأوراق  املبا�رش  التدري�س  التعاوين اجلماعي(،  )التعلم  التعلم يف جمموعات   -
التدريبات والتمارين(.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

املرفق  الرقمية(  العناوين  حتويل  )تقنية  فيديو   -
بالقر�س املدمج.

العر�س التقدميي )درا�شة حالة( املرفق   بالقر�س   -
املدمج.

كتاب احلا�شوب، ال�شف العـا�رش، الوحـدة الأولى:   -
خماطر تكنولوجيا املعلومات.

كتـاب احلـا�شوب، ال�شف العا�رش، الـوحـدة الثـالثـة:   -
�شبكات احلا�شوب.

كتـاب احلا�شوب، ال�شف ال�شابـع، الوحـدة الرابـعة:   -
الإنرتنت.

دها. ل خطًرا على الأجهزة، وتهدِّ د اأنواع الربامج التي قد ت�شكِّ يعدِّ  -
يذكر اأمثلة على العتداءات الإلكرتونية على الويب.  -

ح املق�شود مبت�شفح الإنرتنت. يو�شِّ  -
د الطرائق امل�شتخدمة يف العتداءات الإلكرتونية على مت�شفحات الإنرتنت. يعدِّ  -

ح اآلية عمل اعتداء على مت�شفح الإنرتنت با�شتخدام كود. يو�شِّ  -
ح اآلية تنفيذ العتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين. يو�شِّ  -

ح املق�شود بتقنية حتويل العناوين الرقمية. يو�شِّ  -
.(IP Addresses) ح املق�شود بالعناوين الرقمية الإلكرتونية يو�شِّ  -

.(IPv6) والعنوان الرقمي (IPv4) يقارن بني العنوان الرقمي  -
يبنيِّ اآلية عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية الإلكرتونية.  -

يقارن بني النمط الثابت للتحويل والنمط املتغري للتحويل.  -

نتاجات التعلم

أمن اإلنترنت. ح�شتان.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثاين:

الربنامج املفتوح، اجلدار الناري.  -
املفاهيم وامل�سطلحات

ثانيًا: تقنية حتويل العناوين الرقمية. اأوًل: العتداءات الإلكرتونية على الويب. 
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اإجراءات التنفيذ
التمهيد

طرح ال�شوؤال الآتي على الطلبة:  -  1
ما الطريقة التي ت�شتخدمونها لتحميل برنامج اأو تطبيق من �شبكة الإنرتنت يف حوا�شيبكم اأو هواتفكم  	•

املحمولة؟
اإلى اإجابات الطلبة، ثم كتابتها على اللوح، ثم مناق�شتهم يف م�شتوى الأمان الذي توفِّره  ال�شتماع   -  2

هذه الطرائق.
منت الدر�ص

توزيع اأوراق العمل )1(، و )2(، و )3(، و )4( على الطلبة بعد تق�شيمهم اإلى جمموعات، بحيث   -  1
تاأخذ كل جمموعة اإحداها، ثم جتيب عن اأ�شئلتها، ثم مناق�شة الإجابات.

عر�س �رشائح العر�س التقدميي )درا�شة حالة( اأمام الطلبة، ثم مناق�شتهم يف ال�شوؤالني الآتيني:   -  2
هل ميكن ل�شخ�شني يقيمان يف دولتني خمتلفتني اأن ي�شتخدما رقم الهاتف نف�شه؟ 	•

كيف ميكن لأ�شامة حمادثة اأخيه؟ 	•
عر�س فيديو )تقنية حتويل العناوين الرقمية( اأمام الطلبة، ثم مناق�شتهم يف حمتواه.  -  3

ختام الدر�ص
تكليف الطلبة الإجابة عن اأ�شئلة الف�شل، ثم مناق�شتهم يف الإجابات.  -  1

توزيع اأداة التقومي على الطلبة.  -  2

معلومات اإ�سافية

ال�شم العلمي لطريقة العتداء على مت�شفح الإنرتنت باإ�شافة كود ب�شيط اإلى املت�شفح يتيح القراءة،   -
.(Man in a browser) والن�شخ، واإعادة اإر�شال اأي �شيء ُيدِخله امل�شتخدم عن طريق املت�شفح، هو

.(Page In Browser) ال�شم العلمي لطريقة توجيه امل�شتخدم اإلى �شفحة اأخرى غري ال�شفحة التي يريدها، هو  -
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

عالج 
ملاذا ي�شتخدم العنوان الرقمي (IP Address)؟ هل هو عنوان ميز لكل جهاز؟  -

اأكمل اخلريطة املفاهيمية الآتية:  -

اإثراء 
د نوع العتداء يف كلٍّ مّما ياأتي: حدِّ  -

اإدخالك عنوان �شفحة الإنرتنت ملوقع اإخباري، وفتح موقع اآخر غري الذي تريد............................ 	•
ا، ثم حفظها يف (Google drive) اخلا�س بك، ثم اكت�شافك اأن املعلومات  تعديلك بيانات مهمة جدًّ 	•
لة قد و�شلت اإلى اأحد املوظفني، بالرغم من عدم امتالك اأي �شخ�س كلمة املرور اخلا�شة بح�شابك  الُمعدَّ
يف (Google)، وقيامك بعمل خروج (sign out) يف كل مرة تدخل فيها املوقع...............................

•	و�شول ر�شالة اإلى بريدك الإلكرتوين تفيد اأنك ح�شلت على تاأ�شرية جمانية واإقامة يف دولة اأجنبية، واأنه 
يتعنيَّ عليك ال�شغط على رابط اإ�شايف لكتابة معلوماتك ال�شخ�شية يف منوذج خا�س، وما اإن راجعت 

�شفارة هذه الدولة حتى علمت اأن ذلك غري �شحيح...................................................................
حه يف ما ياأتي: د اخلطاأ، ثم �شحِّ حدِّ  -

•		ميكن اأن يت�شارك حا�شوبان يف العنوان الرقمي (IP Address) اخلا�س بهما يف ال�شبكة الداخلية.
•	متنح اأيانا العناوين الرقمية لالأجهزة يف �شبكة الإنرتنت.

( اأحد اأجهزتها الداخلية العنوان الرقمي (12.34.55.1)، فاإن ال�شبكة )ب(  •	اإذا منحت ال�شبكة املحلية )اأ
ل ت�شتطيع منح اأحد اأجهزتها الداخلية الرقم نف�شه.

من الأمثلة على العتداءات الإلكرتونية:

يحدث ذلك بطريقتني:

الفروق الفردية
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ورقة العمل )1(

ما اأثر اعتماد الأفراد واملوؤ�ش�شات واحلكومات على تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ب�شورة كبرية يف   -  1
خمتلف املجالت؟

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

اأجهزة  على  خطًرا  متثِّل  والتي  الإنرتنت،  �شبكة  يف  توجد  التي  والتطبيقات  الربامج  اأنواع  بع�س  د  عدِّ  -  2
احلا�شوب والهواتف املحمولة، اأو تهديًدا لها.

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

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

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

دها. علِّل: ل ُبدَّ من اإيجاد و�شائل تعمل على حماية �شبكة الويب، وحتدُّ من العتداءات واملخاطر التي تهدِّ  -  3
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل )2(

ح ذلك. ل ي�شعر امل�شتخدم بالعتداءات الإلكرتونية، و�شِّ  -  1
.................................................................................................................................................

اذكر مثالني على العتداءات الإلكرتونية.  -  2
.................................................................................................................................................

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

ح املق�شود مبت�شفح الإنرتنت. و�شِّ  -  3
.................................................................................................................................................

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

علِّل: يتعر�س مت�شفح الإنرتنت اإلى الكثري من املخاطر.  -  4
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل )3(

د طرائق العتداء على مت�شفح الإنرتنت. عدِّ  -  1
.................................................................................................................................................

ح اآلية عمل اعتداء على مت�شفح الإنرتنت عن طريق كود. و�شِّ  -  2
.................................................................................................................................................

ح اآلية عمل اعتداء على الربيد الإلكرتوين. و�شِّ  -  3
.................................................................................................................................................

َمن الأ�شخا�س امل�شتهدفون ِمن العتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين؟  -  4
.................................................................................................................................................
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ورقة العمل )4(

ح املق�شود بتقنية حتويل العناوين الرقمية. و�شِّ  -  1
.................................................................................................................................................

كيف ت�شهم هذه التقنية بحماية اجلهاز من اأي هجوم قد ي�شن عليه بناًء على معرفة العناوين الرقمية؟  -  2
.................................................................................................................................................

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

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

ما الفرق بني العنوان الرقمي (ipv4) والعنوان الرقمي (ipv6)؟  -  ٥
.................................................................................................................................................

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

ما �شبب ظهور العناوين الرقمية (ipv6) وتقنية حتويل العناوين الرقمية، اأو ما ُي�شّمى (NAT)؟   -  6
.................................................................................................................................................
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املهارةالرقم
درجة الإتقان

لنعم

د اأنواع الربامج التي قد متثِّل خطًرا على الأجهزة، وتهديًدا لها.1 اأُعدِّ

اأذكر اأمثلة على العتداءات الإلكرتونية على �شبكة الويب.2

ح املق�شود مبت�شفح الإنرتنت.3 اأُو�شِّ

مت�شفحات 4 الإلكرتونية على  العتداءات  امل�شتخدمة يف  الطرائق  د  اأُعدِّ
الإنرتنت.

ح اآلية عمل اعتداء على مت�شفح الإنرتنت عن طريق كود.٥ اأُو�شِّ

ح اآلية عمل اعتداء على الربيد الإلكرتوين.6 اأُو�شِّ

ح املق�شود بتقنية حتويل العناوين الرقمية.7 اأُو�شِّ

٨.(IP Addresses) ح املق�شود بالعناوين الرقمية الإلكرتونية اأُو�شِّ

٩.(IPv6) والعنوان الرقمي (IPv4) اأقارن بني العنوان الرقمي

اأُبنيِّ اآلية عمل تقنية حتويل العناوين الرقمية الإلكرتونية.10

اأقارن بني النمط الثابت للتحويل والنمط املتغري للتحويل.11

أداة التقويـم 

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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ده ب�شبب انت�شار الربامج املقر�شنة واملعلومات اخلا�شة بكيفية  للحد من العتداءات واملخاطر التي تهدِّ  -  1
اقتحام املواقع.

العتداءات الإلكرتونية على مت�شفحات الإنرتنت، والعتداءات الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين.  -  2

-  3
اعتداء على مت�شفح اإنرتنت.  - اأ 
اعتداء على مت�شفح اإنرتنت. ب - 

اعتداءات على الربيد الإلكرتوين. جـ - 

-  4
مزيفة ل  وروابط  ا وهمية  اجلاذبة حتمل عرو�شً العناوين  ذات  الإلكرتونية  الر�شائل  بع�س  لأن   - اأ 
ميكن لالأ�شخا�س قليلي اخلربة اكت�شافها، وحتوي روابط لنقل امل�شتخدم  اإلى �شفحات اأخرى. 

عن طريق اإخفاء  العنوان الرقمي الداخلي جلهاز احلا�شوب.  ب - 

-  ٥
(IPv4) : تتكون من اأربعة مقاطع.  - اأ 
(IPv6): تتكون من ثمانية مقاطع. ب - 

اأيانا.    - 7

يعمل اجلهاز الو�شيط على حتويل العنوان الرقمي الداخلي اإلى عنوان رقمي خارجي، بحيث ي�شجل   -  ٨
ا على حتويل العنوان الرقمي اخلارجي اإلى عنوان داخلي  ذلك يف �شجل خا�س للمتابعة. ويعمل اأي�شً

عن طريق �شجل املتابعة لديه. 

النمط الثابت لتحويل العناوين الرقمية: تخ�شي�س عنوان رقمي خارجي لكل جهاز داخلي، يكون   -  ٩
ثابًتا ل يتغري.

النمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية: اإعطاء اجلهاز عنواًنا رقميًّا موؤقتًّا للتوا�شل مع الأجهزة الأخرى 
خارج ال�شبكة، وما اإن ينتهي الت�شال حتى ي�شبح هذا الرقم متاًحا لأي جهاز اآخر.

اإجابات اأ�شئلة الف�شل
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العمل،  اأوراق  والأجوبة،  )الأ�شئلة  املبا�رش  التدري�س  اجلماعي(،  التعاوين  )التعلم  جمموعات  يف  التعلم   -
العمل يف الكتاب املدر�شي، التدريبات والتمارين(، التعلم عن طريق الن�شاط )التدوير(.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس

م�سادر التعلم واأدواتهالتكامل الراأ�سي

كتاب علوم احلا�شوب.  - كتـاب احلا�شوب، ال�شـف العـا�رش، الوحدة الأولى:   -
خماطر تكنولوجيا املعلومات.

كتاب احلا�شـوب، ال�شف العـا�رش، الوحـدة الثالثة:   -
�شبكات احلا�شوب.

ح املق�شود بالت�شفري. يو�شِّ  -
يذكر الهدف من ا�شتخدام الت�شفري.  -

د عنا�رش عملية الت�شفري. يعدِّ  -
ح املق�شود بكل عن�رش من عنا�رش عملية الت�شفري. يو�شِّ  -

د معايري ت�شنيف خوارزميات الت�شفري. يعدِّ  -
ي�شنِّف خوارزميات الت�شفري اعتماًدا على معايري معينة.  -

ا با�شتخدام خوارزمية اخلط املتعرج. ر ن�شًّ ي�شفِّ  -
ًرا با�شتخدام خوارزمية اخلط املتعرج. ا م�شفَّ يفك ن�شًّ  -

د اأق�شام كلٍّ من: الت�شفري املعتمد على املفتاح، والت�شفري املعتمد على كم املعلومات املر�شلة. يعدِّ  -
يقارن بني خوارزميات املفتاح اخلا�س وخوارزميات املفتاح العام.  -
يقارن بني خوارزميات �شيفرة التدفق وخوارزميات �شيفرة الكتل.  -

نتاجات التعلم

�شت ح�ش�س.عدد احل�ش�ص:الف�شل الثالث:التشفير.

�شيفرة الإزاحة، �شيفرة الكتل، �شيفرة التدفق، خوارزميات املفتاح العام، خوارزميات املفتاح العام.  -

املفاهيم وامل�سطلحات

ثانيًا: خوارزميات الت�سفري. اأوًل: مفهوم علم الت�سفري وعنا�رشه. 
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اإجراءات التنفيذ
التمهيد

طرح الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم مناق�شتهم فيها للتو�شل اإلى مفهوم الت�شفري، وعنا�رشه، والهدف منه:  -
ل ا�شتخدام طريقة للتوا�شل بينك وبني �شديقك ل يفهمها اأحد �شواكما؟ هل ُتف�شِّ 	•

هل تتفقان �شلًفا على طريقة التوا�شل؟ 	•
هل ينجح ذلك؟ 	•

منت الدر�ص
اإحداها، ثم  تاأخد كل جمموعة  اأوراق العمل )1(، و )2(، و )3( على املجموعات، بحيث  توزيع   -  1

جتيب عن اأ�شئلتها، ثم مناق�شة الإجابات.  
توزيع اأوراق العمل )4(، و )٥(، و )6(، و )7(، و )٨(، و )٩( على املجموعات، بحيث تاأخذ كل   -  2
جمموعة اإحداها، ثم ت�شتعني بالكتاب املدر�شي لت�شفري الن�س الوارد ذكره يف ورقة العمل )يف اجلزء الأعلى 

منها فقط(، ثم كتابة الن�س امل�شفر يف املكان املخ�ش�س له يف اجلزاأين. 
الأعلى منها )الذي مت  باجلزء  اإلى جزاأين، ثم الحتفاظ  العمل  اأفراد املجموعات ق�س ورقة  تكليف   -  3

ت�شفري الن�س عليه(، وتدوير اجلزء الثاين اإلى جمموعة اأخرى.
توجيه كل جمموعة اإلى فك الن�س امل�شفر الذي ح�شلت عليه من جمموعة اأخرى للتو�شل اإلى الن�س الأ�شلي.  -  4
اإعادة تدوير اجلزء الثاين من ورقة العمل، بحيث تاأخذ كل جمموعة اجلزء اخلا�س بها، وتتاأكد من فك   -  ٥

ت�شفري الن�س.
ختام الدر�ص

ا�شتخدام بطاقة اخلروج لت�شفري الن�س: (Jordan is the best country)، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )3(.  -  2
تكليف الطلبة حل اأ�شئلة الف�شل جميعها.  -  2

تكليف الطلبة حل الأ�شئلة )٨(، و )٩(، و )10( من اأ�شئلة الوحدة.  -  2

معلومات اإ�سافية

ا ا�شم الت�شفري (Rail Fence) الذي يعني اأعمدة ال�شياج. يطلق على خوارزمية اخلط املتعرج اأي�شً  -
 ،https://www.rwaq.org :ميكن عمل ح�شاب داخل املن�شة التعلمية )رواق( عن طريق العنوان الإلكرتوين الآتي  -

ف خوارزميات اأخرى للت�شفري. وذلك مل�شاهدة مادة اأ�شا�شيات الت�شفري، وتعرُّ
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عالج 

ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )2(: �شفِّ  -
.(Good luck)

د امل�شطلح املنا�شب لكلٍّ مّما ياأتي:  حدِّ  -

............................: جمموعة من اخلطوات التي ت�شتخدم يف حتويل الر�شالة الأ�شلية اإلى ر�شالة م�شفرة. 	•

............................: �شل�شلة من الرموز امل�شتخدمة يف خوارزمية الت�شفري. 	•

اأو  اأخرى،  مبعلومات  مبزجها  التغيري  كان  �شواء  الأ�شلية؛  الر�شالة  حمتوى  تغيري   :............................ 	•

ل الر�شالة  ا�شتبدال الأحرف الأ�شلية واملقاطع بغريها، اأو تغيري مواقع الأحرف بطريقة لن يفهمها اإل ُمر�شِ
وُم�شتقِبلها فقط، با�شتخدام خوارزمية معينة، ومفتاح خا�س.

اإثراء 

ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٨(: �شفِّ  -
.(Stay positive this year makes you happy all life)

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: اأخرى )بطاقة اخلروج(.
اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي، �شجل و�شف �شري التعلم.

اأخطاء �سائعة

قد يخطئ بع�س الطلبة بعدم و�شع مثلثات مقلوبة يف نهاية ن�س الت�شفري لتكون اأطوال الأ�شطر مت�شاوية.  -
قد يخطئ بع�س الطلبة يف تقريب مفتاح الت�شفري اإلى اأقرب عدد �شحيح اأكرب منه يف حال كان مفتاح الت�شفري   -

عدًدا ك�رشيًّا.

الفروق الفردية
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اإجابات الأ�شئلة والأن�شطة

الن�شاط )1-4(:

 -  1
S n g o y t s e

t t k u o p t s

o h i a t u a m a

p i n b r s i K

الن�س امل�شفر:
S  ngoy  tsettk  uop  tsohiatuama  pinb  rsik  

S    ngoy    tsettk    uop    tsohiatuama    pinb    rsik

-  2
N e g e p n o a

e r i u g l

v v u o y r o S

الن�س امل�شفر:
Negepno  aeri    uglv  vuoyros

Negepno    aeri            uglv      vuoyros
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الن�شاط )4-٢(:

عدد اأحرف الن�س امل�شفر هو )27( حرًفا، تق�شم على )3(  ٩ )عدد الأحرف يف كل جزء(:  -  1

 B i e n o  i   t sاجلزء الأول:

 e e   u a l iاجلزء الثاين:

 l v i y r b i eاجلزء الثالث:

Believe  in  your  abilities  :الن�س الأ�شلي 
Believe    in     your     abilities

عدد اأحرف الن�س امل�شفر هو )4٩( حرًفا، تق�شم على )7(  7 )عدد الأحرف يف كل جزء(:  -  2

 E o t e r k oاجلزء الأول:

  d n h m o nاجلزء الثاين:

 u  e e m e lاجلزء الثالث:

 c i  n  s iاجلزء الرابع:

 a s m t d s gاجلزء اخلام�س:

t  o  a  hاجلزء ال�شاد�س:

 i  v f r t tاجلزء ال�شابع:

Education  is  the  movement  from  darkness  to  light :الن�س الأ�شلي
Education    is     the      movement     from     darkness    to     light
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ورقة العمل )1(

معيار الت�شنيف: العملية امل�شتخدمة يف الت�شفري.

تق�شم خوارزميات الت�شفري بناًء على هذا املعيار اإلى:

....................................................................................................  -  1

....................................................................................................  -  2

الفرق بني اخلوارزميتني:

 -1-٢
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ورقة العمل )2(

معيار الت�شنيف: املفتاح امل�شتخدم.

تق�شم خوارزميات الت�شفري بناًء على هذا املعيار اإلى:

....................................................................................................  -  1

....................................................................................................  -  2

الفرق بني اخلوارزميتني:

 -1-٢
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ورقة العمل )3(

معيار الت�شنيف: كمية املعلومات املر�شلة.

تق�شم خوارزميات الت�شفري بناًء على هذا املعيار اإلى:

....................................................................................................  -  1

....................................................................................................  -  2

الفرق بني اخلوارزميتني:

 -1-٢
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ورقة العمل )4(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )2(: �شفِّ

.(I love my country) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )2(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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ورقة العمل )5(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٥(: �شفِّ

.(Stay positive this year makes you happy all life) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو)٥(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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ورقة العمل )6(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )4(: �شفِّ

.(Stop thinking about your past mistakes) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )4(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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ورقة العمل )7(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )3(: �شفِّ
.(Never give up on your goals) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )3(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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ورقة العمل )8(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٥(: �شفِّ

.(WE ALL DESERVE THAT OUR DREAMS COME TRUE) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٥(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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ورقة العمل )9(

اجلزء الأول:
ر الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٥(: �شفِّ

.(Today is a great day to learn something) :الن�ص الأ�سلي

الن�ص امل�سفر:

اجلزء الثاين:
فك ت�شفري الن�س الآتي، علًما اأن مفتاح الت�شفري هو )٥(:

الن�ص امل�سفر: 

الن�ص الأ�سلي:
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أداة التقويـم

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.

اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 

تعلمت يف هذا الدر�س: 
...........................................................................................................................................  -  1
...........................................................................................................................................  -  2
...........................................................................................................................................  -  3
...........................................................................................................................................  -  4

مل اأعرف جيًدا كالًّ من: 
...........................................................................................................................................  -  1
...........................................................................................................................................  -  2
...........................................................................................................................................  -  3

اأحببت:   
...........................................................................................................................................  -  1
...........................................................................................................................................  -  2
...........................................................................................................................................  -  3
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-  1
الت�سفري: تغيري حمتوى الر�شالة الأ�شلية؛ �شواء كان التغيري مبزجها مبعلومات اأخرى، اأو ا�شتبدال   - اأ 
ل الر�شالة  الأحرف الأ�شلية واملقاطع بغريها، اأو تغيري مواقع الأحرف بطريقة لن يفهمها اإل ُمر�شِ

وُم�شتقِبلها فقط، با�شتخدام خوارزمية معينة، ومفتاح خا�س.
فك الت�سفري: عمليات اإعادة الر�شالة امل�شفرة اإلى املحتوى الأ�شلي. ب - 

لأنه يعمل على اإخفاء حمتوى الر�شالة عن الأ�شخا�س غري امل�رشح لهم م�شاهدتها، ويف حال وجدها   -  2
اأ�شخا�س اآخرون فاإنهم لن يتمكنوا من فهم حمتواها.

ل والُم�شتقِبل، وعدم  يهدف علم الت�شفري اإلى احلفاظ على �رشية املعلومات يف اأثناء تبادلها بني الُمر�شِ  -  3
ال�شتفادة منها اأو فهم حمتواها، حتى لو ح�شل عليها اأ�شخا�س معرت�شون.

عنا�رش عملية الت�سفري:
خوارزمية الت�شفري، مفتاح الت�شفري، الن�س الأ�شلي، الن�س املُ�شفر.

-  4
خوارزمية الت�شفري.  - اأ 

الن�س امل�شفر. ب - 
مفتاح الت�شفري. جـ - 
الن�س الأ�شلي.  - د 

العملية امل�شتخدمة يف الت�شفري، املفتاح امل�شتخدم، كمية البيانات املر�شلة.  -  ٥

-  6
طريقة الت�شفري بالتعوي�س: ا�شتبدال حرف مكان حرف، اأو مقطع مكان مقطع، مثل �شيفرة الإزاحة.  - اأ 
الكلمة؛ �رشيطة  اأحرف  باإعادة ترتيب  اأماكن الأحرف، وذلك  تبديل  بالتبديل:  الت�شفري  طريقة  ب - 

ا�شتخدام الأحرف نف�شها من دون اإجراء اأي تغيري عليها.

لأن نف�س املفتاح  ي�شتخدم يف عمليتي الت�شفري، وفك الت�شفري.  - 7  

اإجابات اأ�شئلة الف�شل
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-  ٨
 - اأ 

L e o m s e n u t

e u k p u h e a d n e

t s e r o f a i d

L  eo  msenuteukpuhea  dnetse  ro  fa i d 

ب - 

ttaropgI

hintrln

inaeeiv

nginne

gntiis

sivmspt

netpei

shOmon

Igporattn  lrtnihvieea  nien   nigns  iitn  gtpsm  visie  pten nomohs  
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-  ٩
تق�شيم الن�س اإلى )10( اأجزاء.  - اأ 

عدد اأحرف الن�س هو )٥0( حرًفا.
٥0 ÷ 10 = ٥ اأحرف يف كل جزء.

rnTاجلزء الأول: 

eieoاجلزء الثاين:

dntاجلزء الثالث:

uvwhbاجلزء الرابع:

ceeerاجلزء اخلام�س:

asiاجلزء ال�شاد�س:

ttmfgاجلزء ال�شابع:

iuuhاجلزء الثامن:

oisttاجلزء التا�شع:

nntueاجلزء العا�رش:

اأخذ احلرف الأول من كل جزء لت�شكيل الن�س الأ�شلي: ب - 

To  brighten  the  future  we  must  invest  in  education 



اإجابات اأ�شئـلـة الـوحـدة

 -  1

الهند�سة الجتماعية: هي الو�شائل التي ي�شتعملها املعتدي الإلكرتوين جلعل م�شتخدم احلا�شوب يف النظام   -  2
ن هذا املعتدي من الو�شول اإلى اأجهزة احلا�شوب، اأو اإلى  يقوم بعمل ما، اأو ُيْديل مبعلومات �رشية؛ ما ُيمكِّ

نة فيها. املعلومات الُمخزَّ
ال�سلمة: يق�شد بها حماية الر�شائل اأو املعلومات املتداولة، والتاأكد اأنها مل تتعر�س لأي عملية تعديل؛ 

�شواء بالإ�شافة، اأو ال�شتبدال، اأو حذف جزء منها.
مفتاح الت�سفري: �شل�شلة الرموز امل�شتخدمة يف خوارزمية الت�شفري، التي تعتمد قوة الت�شفري عليها.

 -  3
�شالمة املعلومات.  - اأ 

�رشية املعلومات و�شالمتها. ب - 
�رشية املعلومات. جـ - 

�رشية املعلومات و�شالمتها.  - د 
توافر املعلومات.  - هـ 

ب�شبب النمط املتغري لتحويل العناوين الرقمية، بحيث يعطى اجلهاز عنواًنا رقميًّا خمتلًفا يف كل مرة يت�شل   -  4
فيها باأجهزة خارج ال�شبكة الداخلية.

غري متعّمدةمتعّمدة

اأ�شباب طبيعية، مثل: 
احلريق، وانقطاع 
التيار الكهربائي.

حتدث نتيجة اإهمال اأو 
خطاأ مثل: كتابة )24( 
بدًل من )42(، وكتابة 
عنـوان بـريـد اإلكرتوين 
بـ�شورة غيـر �شحيحـة. هجوم اإلكرتوين.

التهديدات

هة اإلى جهاز  موجَّ
معيـن يف مكـان 

معني.

هة اإلى  غري موجَّ
جهاز معني، مثل:
نــ�شــر بــرامـج 

خبيثـة يف املواقـع 
الإلكرتونية.

اأ�شباب ب�رشية
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 -  ٥
عدم حتديد �شالحيات الو�شول اإلى املعلومات.  - اأ 

وجود م�شكلة يف ت�شميم النظام، اأو يف مرحلة التنفيذ. ب - 
عدم كفاية احلماية املادية لالأجهزة واملعلومات. جـ - 

الإقناع، انتحال ال�شخ�شية واملداهنة، م�شايرة الركب.  -  6

لأنها تعدُّ من نقاط ال�شعف التي قد تت�شبَّب يف فقدان املعلومات، اأو هدم النظام، اأو جعله عر�شة للعتداء   -  7
الإلكرتوين.

 -  ٨
- اأ 

Y h u a t s i f r m

o t f r n h p t e

u i h u e  d e i o h

t s e t r o u o

الن�س امل�شفر:
Yh  uatsifrmo  tfrnhpt  euihuedei  oh  tset  rouo 

- ب     
olteeeS

raieic

mrdpgwpsh

eeeaerhlo

danoeeato

fsdparchl

الن�س امل�شفر:
S  eeetl  oci  eiarhspwgp  drmo  lhreaeeeotaeeona  dlhcrapdsf 
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تق�شيم الن�س اإلى )6( اأجزاء.  -  ٩
عدد اأحرف الن�س هو )4٨( حرًفا.
4٨ ÷ 6 = ٨  اأحرف يف كل جزء.

H w o t e     e اجلزء الأول:
o e m   e s p اجلزء الثاين:  
m e e u p w l اجلزء الثالث:  
e t   s   e e اجلزء الرابع:  

    l   i e a اجلزء اخلام�س:  
s h e k t t s اجلزء ال�شاد�س:  

Home  sweet  home  let  us  keep  it  sweet  please

 - 10
خوارزميات الت�شفري با�شتخدام املفتاح اخلا�س، وخوارزميات الت�شفري با�شتخدام املفتاح العام.  - اأ 

�شيفرات التدفق، و�شيفرات الكتل. ب - 

الت�شفري بالتعوي�س، اأو الت�شفري بالتبديل. جـ - 
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* ميكن ا�شتخدام اأداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كاملًة.

أداة التقويـم)1(*

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�شل )الأ�شئلة والأجوبة(.

اأداة التقومي: قائمة الر�شد.
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امل�ستوى الرابعامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى الأول

ا من املعارف  يظهر القليل جدًّ
)املحقق  املطلوبة  واملهارات 

اأقل كثرًيا من املعيار(.

يظهر بع�س املعارف 
واملهارات املطلوبة

)املحقق يقرتب من املعيار(.

يظهر معظم املعارف 
واملهارات املطلوبة

)النتائج حتقق املعيار(.

يظهر تقريًبا كل املعارف 
واملهارات املطلوبة

)النتائج تتخطى املعيار(.

ف اأمن املعلومات،  يتعرَّ
وعنا�رشه الأ�شا�شية، 

واأهدافه.

يعلم املق�شود باأمن 
املعلومات، لكنه ل يعلم 

عنا�رشه واأهدافه.

يعلم املق�شود باأمن 
د خ�شائ�شه  املعلومات، ويعدِّ

التي يجب احلفاظ عليها، 
لكنه ل ي�شتطيع تو�شيحها.

ح املق�شود باأمن  يو�شِّ
املعلومات، 

د خ�شائ�شه.  ويعدِّ

ح املق�شود باأمن املعلومات،  يو�شِّ
د خ�شائ�شه، ويـذكر اأمثـلـة  ويعدِّ
المذكورة يف  تـلك  عـليـها غري 

الكتاب املدر�شي.

د اأنواع املخاطر  يعدِّ
والعتداءات الإلكرتونية 

د ال�شبكات،  التي تهدِّ
واأنواع ال�شوابط التي حتدُّ 

من املخاطر.

يذكر اأمثلة على املخاطر 
د ال�شبكات، لكنه  التي تهدِّ

ل ي�شتطيع متييز اأنوعها، 
ول ي�شتطيع احلديث عن 

طرائق احلدِّ منها.

يعرف اأنواع املخاطر التي 
د ال�شبكات، لكنه ل  تهدِّ
ي�شتطيع ت�شنيف الأمثلة 

املعطاة له.

يعرف اأنواع املخاطر 
وي�شنِّف  والتهديدات، 
اأي مثال يعطى له، 

د اأنواع ال�شوابط  ويعدِّ
امل�شتخدمة يف احلدِّ منها.

د اأنواع ال�شوابط،  يعدِّ
حها، ويذكر اأمثلة عليها،  ويو�شِّ
وي�شتطيع متييز جميع املخاطر 

والتهديدات واأنواعها.

ح املق�شود بالهند�شة  يو�شِّ
د  الجتماعية، ويحدِّ
جمالتها، ويذكر اأمثلة 

عليها.

ح املق�شود بالهند�شة  يو�شِّ
الجتماعية فقط.

ح املق�شود بالهند�شة  يو�شِّ
الجتماعية، ويعرف 

جمالتها، ومو�شوعات كل 
جمال.

ح املو�شوعات،  يو�شِّ
ويذكر اأمثلة عليها.

ي�شنِّف اأمثلة غري تلك املذكورة 
يف الكتاب املدر�شي اإلى 

جمالت الهند�شة الجتماعية، 
ثم مو�شوعاتها.

يبنيِّ اآلية عمل تقنية حتويل 
د  العناوين الرقمية، ويعدِّ

اأمناطها.

يعرِّف املق�شود بالعنوان 
.(IP Address) الرقمي

ح املق�شود بالعنوان  يو�شِّ
الرقمي ل�شبكة الإنرتنت، 

وتقنية حتويل العناوين 
الرقمية واملانح لهذا الرقم.

ي�رشح اآلية عمل 
تقنية حتويل العناوين 

الرقمية. 

يذكر اأمناط اآلية عمل تقنية 
حتويل العناوين الرقمية.

ف مفهوم الت�شفري  يتعرَّ
د  وعنا�رشه، ويحدِّ

الهدف منه، ويذكر اأنواع 
خوارزميات الت�شفري.

يعرِّف مفهوم الت�شفري، يعرِّف مفهوم الت�شفري.
ويذكر عنا�رشه واأهدافه.

د اأنواع  يعدِّ
خوارزميات الت�شفري، 

وي�شنِّفها بناًء على 
معيار معني.

يقارن بني خوارزميات 
حها. الت�شفري، ويو�شِّ

ا باللغة  ر ن�شًّ ي�شفِّ
الإجنليزية با�شتخدام 

خوارزمية اخلط املتعرج، 
ويفك ت�شفريه.

  ل ي�شع مثلًثا مكان 
الفراغ يف الن�س املطلوب 

ت�شفريه.

ر الن�س، ول يكتب  ي�شفِّ
الن�س امل�شفر.

ر الن�س، ويكتب  ي�شفِّ
الن�س امل�شفر، لكنه 

يخطئ يف ح�شاب عدد 
الأحرف عند فك الت�شفري.

ر الن�س، ويفك ت�شفريه. ي�شفِّ

* ميكن ا�شتخدام اأداة التقومي هذه يف درو�س الوحدة كاملًة.

أداة التقويـم)2(*

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة )املالحظة املنظمة(.

اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

التاريخ:      \      \     م. اليوم:..................................  ال�سم:.................................. 
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اأوًل: المراجع العربية
زياد عبد الكرمي القا�شي، وبالل زهران، الأ�سا�سيات الرقمية والت�سميم املنطقي، ط1، مكتبة املجتمع العربي   -  1

للن�رش ، 2004م.
�شالح ار�شيد العقيلي، وخالد اأمني البل�شة، احلا�سوب والربجميات واملعدات، ط1، دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع،   -  2

2000م.
والتوزيع، 2003م. �شالح ار�شيد العقيلي، ت�سميم دوائر احلا�سوب املنطقية، ط2، دار ال�رشوق للن�رش   -  3

والتوزيع، ط1، 2010م. عبد الأمري خلف ح�شني، طرق الت�سفري للمبتدئني، دار وائل للن�رش   -  4
والتوزيع. عو�س حاج علي اأحمد، وعبد الأمري خلف ح�شني، اأمن املعلومات وتقنيات الت�سفري، دار احلامد للن�رش   -  ٥
حممد اأبو القا�شم الرتيمي، تطبيقات الذكاء ال�سطناعي، جامعة ال�شابع من اأبريل/ الزاوية، واجلمعية الليبية   -  6

للذكاء ال�شطناعي، 2014م.
للن�رش  امل�شرية  دار  التدري�ص،  ال�رشايرة، طرائق  وخالد  ال�شمايلة،  ون�رشين  ال�رشايرة،  وبا�شم  هادي طوالبة،   -  7

والتوزيع والطباعة، 2010م.
والتوزيع، 2014م. اأحمد عودة، القيا�ص والتقومي يف العملية التدري�سية، دار الأمل للن�رش   -  ٨

اإدارة املناهج والكتب املدر�شية، الإطار العام للمناهج والتقومي، ط2، 2013م.  -  ٩
اإدارة المتحانات والختبارات، ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته )الإطار النظري(، 2004م.  -  10

والتوزيع، 201٥م. 11 - غ�شان يو�شف قطيط، تقنيات التعلم والتعليم احلديثة، دار الثقافة للن�رش 

ثانيًا: المراجع الأجنبية 
1 - M., Morris Mano, Digital Design, 2nd Edition, Prentice-Hall International, Inc.

2 - Peter Norvig and Stuart Russell, Artificial Intelligence: A modern Approach, 2nd 
Edition,2003. 

3	-	P.,	fleeger,	Security in computing, 5th Edition, Prentice Hall.

4 - William Stallings, Cryptography and Network security, Principles and practice.
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