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التي  العامة  بواقع احلياة  العلمية  املادة  ربط 
يعي�شها املتعلم مع اأمثلة تعر�ض ب�شورة مبتكرة 
وامل�شكالت  املواقف  من  جمموعة  على  ت�شتمل 
مع  تفاعله  اأثناء  املتعلم  يواجهها  احلياتية 

بيئته في�شت�شعر جدوى ما تعلمه.

تخاطب  مب�شطة  ب�شورة  العلمية  املادة  �شرح 
الفئة العمرية وت�شهل و�شول املعلومة للمتعلم.

تو�شيح  يف  ت�شاهم  التدريبات  من  جمموعة 
تنفيذ  املهم  ومن  الدر�ض  مفهوم  وتعزيز 
ابتكار  على  وحتفيزهم  الأفكار  لهذه  املتعلمني 

اأفكار اأخرى.

املادة  مفهوم  تعزز  التدريبات  من  جمموعة 
املتعلم  ُت�شجع  ممتعة  ب�شورة  ُتعر�ض  العلمية 

على تطبيقها.

ُتعزز مفهوم  تدريبات يطبقها املتعلم يف املنزل 
املادة العلمية.

املتعلم  يقوم  التي  الربامج  نواجت  لطباعة 
بت�شميمها اأو املالحظات التي تو�شل اإليها.

مل�شادر  الو�شول  ل�شهولة   QR رمز  ا�شتخدام 
املادة  فهم  على  املتعلم  ت�شاعد  للتعلم  اأخرى 

العلمية.

نف�شه  تقييم  كيفية  على  املتعلم  تدريب 
مل�شاعدته يف حت�شني اأدائه عند حتديد نقاط 
يف  الأمر  ويل  وي�شاعد  لديه،  وال�شعف  القوة 

متابعة م�شتوى الأبناء.

املتعلم  متابعة  بعد  املعلم  يدونها  مالحظات 
ملفهوم الدر�ض ومدى حتقيق الكفاية اخلا�شة.

الطالب  كتاب  متابعة  من  الأمر  ويل  ُتكن 
واإِ�شافة مالحظاته وتعليقاته.

ال�شتك�شاف

التـعــلم

الأن�شطة

التطبيق

يف وقت فراغك

نواجت التعلم

م�شادر التعلم

عرب عن -راأيك-

مالحظات املعلم

مالحظات ويل الأمر

مفتاح الكتاب



يدير
الوقت

الذي يق�شيه 
يف ا�شتخدام 
التكنولوجيا.

بالأمانة الفكرية.يلتزم 
الثقافات واملجتمعات يف يحرتم 

البيئة الفرتا�شية. 

يحمي
نف�شه

 �شد املعتقدات غري 
ال�شليمة التي تنت�شر 

عرب الو�شائط.

على املعلومات يحافظ
ال�شخ�شية. 

الت�شلط عرب 
الإنرتنت.

يقف
�شد

املواطنة الرقمية



�شحتك تهمنا

�شع عالمة          اأ�شفل ال�شتخدام ال�شحيح





ا�شتك�شاف الأر�ض

مقولة

عاديون  اأ�شخا�ٌض  هم  العظماُء  الأ�شخا�ُض 

طوروا من قدراتهم، وجمهوداتهم.
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ا�شتك�شاف الأر�ض

ووجدت تطبيقات 

لقد ا�شتخدمت جهاز ................

mapsheresygic. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

يابدر  ت�شتعن  مل  وملاذا 
والتطبيقات  الربامج  باأحد 
ت�شتخدم  التي  احلا�شوبية 

ل�شتك�شاف الأر�ض؟

امل�شابقات  باإحدى  اأبي  يا  �شاركت  لقد  
القارات  اأماكن  حتديد  مني  وُطلب  العامة 
الأر�ض  �شطح  على  املوجودة  واملحيطات 

وواجهت �شعوبة يف ذلك.

 عزيزي -املتعلم-  ابحث عن  اأحد تطبيقات ا�شتك�شاف
الأر�ض على اأحد الأجهزة الذكية املتوفرة.

ال�شتـك�شـــاف
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ا�شتك�شاف الأر�ض



حتديد دوائر العر�ض

حتديد خطوط الطولامل�شاركة مع اأ�شدقائك

حتديد املوقع

حتديد الإِحداثيات الناجتة من تقاطع خطوط 
الطول ودوائر العر�ض

ت�شتخدم العديد من الربامج والتطبيقات التقاطع بني خطوط الطول 
املناطق  لتحديد  اجلغرافية  بالإحداثيات  يعرف  مبا  العر�ض  ودوائر 
التجول  الربامج  هذه  على  ويطلق  عالية  بدقة  املختلفة  والأماكن 

الفرتا�شي.

وتريد  ف�شاء  رائد  نف�شك  تخيل 
ا�شتك�شاف كوكب املريخ  . ماذا تفعل 

لتحقيق ذلك؟

برامج  عمل  فكرة  ما 
ا�شتك�شاف الأر�ض؟

عدد دوائر العر�ض: ........ 

عدد خطوط الطول: ........ 

ـعــلــــــم الـتَّ
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ا�شتك�شاف الأر�ض

من خالل برنامج Google Earth ميكنك ا�شتك�شاف: 

عزيزي -املتعلم-... يوجد العديُد من التطبيقات والربامج املختلفة التي ت�شتخدم ل�شتك�شاف الأر�ض 
.Google Earth والتجوال فيها .ومن اأ�شهر تلك الربامج والتطبيقات

التعرف على الدول املختلفة
التعرف على اأهم املعامل واأ�شهرالأماكن

الإر�شاد لطرق الو�شول لالأماكن املختلفة
جتنب الزحام والإر�شاد اإىل طرق و�شوارع بديلة

ا�شتك�شاف القارات واملحيطات والبحار والأنهار

ولكن ما فائدة تطبيقات 
ا�شتك�شاف الأر�ض؟

ال�شماءالأر�ض املريخالقمر
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ا�شتك�شاف الأر�ض

كذلك ميكنك حتميل الربنامج من خالل 
�شبكة  على  للربنامج  الر�شمي  املوقع 

الإنرتنت.

ولكن، معلمي العزيز كيف اأح�شل على برنامج Google Earth ؟

التجول الداخلي

وظائف  اأهم  على  وتعرفت  الإنرتنت  يف  بحثت  لقد 
Goole Earth برنامج

التجول اخلارجي

التحويل اإىل و�شع
Navigation

التعرف على اأهم املعامل 
بطريقة ثالثية الأبعاد

ميكنك حتميل الربنامج  -يابدُر- من 
لنظم  الإلكرتونية  املتاجر  خالل 

الت�شغيل املختلفة ومنها:

ios

من �شركةمن �شركة

Androidwindowsmac

Apple Microsoft Google Apple
Do

wn
lo

ad

من �شركةمن �شركة
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ا�شتك�شاف الأر�ض

لنتعرف على اأهم مناطق �شا�شة برنامج  Google Earth لت�شتطيع ا�شتخدامه ب�شكل �شحيح.

وعليك يابدر اأن تتعرف بنف�شك على باقي مناطق واأجزاء الربنامج.

لوح البحث عن الأماكن

�شريط الأدوات

اأدوات التنقل وال�شتعرا�ض

العار�ض ثالثي الأبعاد

ال�شا�شة الرئي�شية
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ا�شتك�شاف الأر�ض

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG PINCHSPREADROTATE DOUBLE

TAPDRAG

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG

PINCHSPREADROTATE DOUBLE
TAPDRAG

ا�شتخدم 
اأ�شابعك

ا�شتخدم 
الفاأرة

هل تعلم -يابدُر- بوجود جمموعة من احلركات املختلفة يجب اأن تفعلها لت�شتطيع التجوال 
حول العامل با�شتخدام برامج التجول الفرتا�شي املختلفة.

- نفذ احلركات ال�شابقة يف منطقة العار�ض ثالثي الأبعاد.
- �شجل وظيفة كل حركة واعر�شها على معلمك.

- اطبع ال�شا�شة بعد تنفيذ كل حركة وال�شق ال�شا�شة باأحد برامج العرو�ض التقدميية.
- احفظ العر�ض التقدميي باملجلد اخلا�ض بك.

التجول حول العامل
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ا�شتك�شاف الأر�ض

ƒe]Ü÷]<ÎÜÒ]Ç÷]ã⁄^§]<ÎÜÒ]Ç÷]

الأن�شــطـة

ا�شتخدام برنامج
Weather

ال�شاملية  من  رحلة 
اإىل الق�شر الأحمر

ا�شتخدام برنامج
Navigation

الدائري اخلام�ض

اجللو�ض
بالبيت

الدائري الرابع

بدء التحرك

اجلو �شحو
ل

ل

نعم

نعم هل تريد 
الطريق الأقل 

طوًل؟

امل�شـــبق  التخطيط 
اإتخاذ  يف  ي�شاعدك 

القرارات ال�شحيحة

رحلة اإىل الق�شر الأحمر

عزيزي -املتعلم- هل تعلم اأننا ن�شتطيع التخطيط لكل الرحالت التي نقوم بها ب�شكل علمي عن طريق ما ي�شمى خرائط 
التدفق Flowchart ... يف ال�شكل التايل �شرتى كيف خطط بدر لرحلة مع والده من ال�شاملية اإىل الق�شر الأحمر.
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ا�شتك�شاف الأر�ض

ميكنك حفظ �شورة املكان املعرو�ض بال�شغط على اأداة حفظ ال�شورة من �شريط الأدوات               .

التجول  تطبيقات  اأو  برامج  باأحد  بال�شتعانة  الكويت  بدولة  العربي  اخلليج  �شارع  معامل  اأهم  ا�شتك�شف 
الفرتا�شي.

- احفظ �شور املعامل املختلفة على جهازك.
- اطبع على ورق، وال�شق يف املكان املخ�ش�ض.

ـطبـيـق التاريخ:التَّ

ورقة عمل 1
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ا�شتك�شاف الأر�ض

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

والدك  مع  ال�شيارة  ركوبك  اأثناء  الرتفيهية  املدينة  اإىل  للو�شول  الذكي  الهاتف  ا�شتخدم 
م�شتعينًا باأحد تطبيقات التجول الفرتا�شي.

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

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

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

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

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

م�شادر التَّعلم
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ا�شتك�شاف الأر�ض

وحتديد  معني  مكان  عن  البحث  يف  ابنك  �شاعدك  هل 
برامج  اأحد  مب�شاعدة  ب�شهولة  اإليه  والو�شول  موقعه 

التجول الفرتا�شي؟

عرب عن -راأيك-

التوقفالنتظارالتحرك

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:
حتديد وظيفة برامج التجول الفرتا�شي

حتميل برامج التجول الفرتا�شي على الأجهزة املختلفة

التجول يف برامج التجوال الفرتا�شي بطرق خمتلفة

التخطيط لرحالتي ب�شكل علمي مدرو�ض



البحث عن الأماكن

قطرات  من  يتكون  العامل  يف  املحيطات  اأكرب 

�شغرية من املاء.

مثل هندي



البحث عن الأماكن
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عزيزي -املتعلم- هل بحثت من قبل عن مكان حمدد با�شتخدام اأحد تطبيقات التجول الفرتا�شية؟  
َعمَّ ميكننا اأن نبحث يف برامج التجول الفرتا�شي؟ ا�شتكمل ال�شكل التايل.

ميكنك ال�شتعانة بالإنرتنت.

؟القارات واملحيطات
؟
؟
؟ الأماكن العامة 

والرموز الربيدية

الدول واملدن

دوائر العر�ض 
وخطوط الطول

عزيزي -املتعلم- �شجل اأ�شماء الدول العربية التالية يف اأماكنها ال�شحيحة
-فل�شطني-م�شر - ال�شعودية  -اجلزائر.  

-ثم ار�شم دائرة حول دولة الكويت.  

خريطة الوطن العربي

ال�شتـك�شـــاف
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البحث عن الأماكن

ت�شغيل برنامج
Google Earth 

ال�شا�شة الرئي�شية

-من لوح البحث عن الأماكن نكتب ا�شم املوقع املراد الو�شول اإليه وليكن دولة الكويت.
- ن�شغط اأداة البحث.

�شينتقل الربنامج من �شكل الكرة الأر�شية اإىل املكان 
الذي مت البحث عنه.

بعد ت�شغيل برنامج Google Earth  نالحظ العار�ض ثالثي الأبعاد، وظهور �شكل الكرة 
الأر�شية بالكامل.

1

3

4

2

كيف ت�شتطيع البحث عن اأماكن حمددة على �شطح الكرة الأر�شية؟

ـعــلــــــم الـتَّ

على   حمدد  مكان  عن  البحث  كيفية  وتعلمت  التقنية  املدونات  اأحد  يف  لقدا�شرتكت 
�شطح الأر�ض وذلك من خالل اخلطوات التالية :



البحث عن الأماكن
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مكان الدللة الرمز مكان الدللة الرمز

م�شت�شفى ال�شباح م�شت�شفى

مطار الكويت مطار

ولكنني األحظ �شورًا �شغرية عند القرتاب من املكان املحدد وعند ال�شغط عليها تظهر اأحد املعامل املختلفة.

تثل  الرموز  من  جمموعة  تظهر 
جمموعة �شور عن املوقع املحدد.

�شورة  تظهر  الرموز  هذه  على  بال�شغط 
ُتعرب عن املوقع املحدد.

منطقة   عن  البحث  عند 
من  جمموعة  تظهر  حمددة 
عن  دللت  تثل  الرموز  
موزعة  والأماكن  املعامل  اأهم 
بداخل العار�ض ثالثي الأبعاد 

حول هذه املنطقة.

اجلدول  ا�شتكمل  الفرتا�شي،  التجول  برامج  باأحد  م�شتعينًا 
على  لالأماكن  املختلفة  الدللت  ذات  بالرموز  واخلا�ض  التايل 

�شطح الكرة الأر�شية.

الرموز اخلا�شة

كيف ميكن اإ�شافة �شور جديدة لأحد املواقع؟
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البحث عن الأماكن

ميكن ا�شتخدام برامج اخلرائط املر�شدة ومن اأمثلتها برنامج google maps                       للبحث عن املكان 
اإليه وير�شدين  الو�شول  اأريد  الذي  املكان  الربنامج بر�شم م�شار من مكاين وحتى  اإليه و�شيقوم  الو�شول  املراد 
اأثناء التحرك، وم�شارات و�شائل املوا�شالت العامة كذلك يحدد يل عدة طرق مقرتحة، حمدداً امل�شافة والزمن 

املتوقع للو�شول وكذلك مناطق الزدحام لتجنبها.

مو�شعية  عالمة  و�شع  ميكنك  الفرتا�شي  التجول  برامج  باأحد  م�شتعينًا 
على اأهم الأماكن التي حتددها وكتابة ا�شم وو�شف للمكان، كما ميكن ن�شر 

هذه البيانات لكل م�شتخدمي الربنامج.

عالمة  اإ�شافة  ميكن  كيف   ... -املتعلم-  عزيزي 
مو�شعية على مطار الكويت الدويل؟ 

العرو�ض  برامج  اأحد  با�شتخدام  الطريقة  وثق 
التقدميية.

العالمة املو�شعية

و�شع اخلرائط املر�شدة  



البحث عن الأماكن
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يعظم الدين الإ�شالمي ال�شالة يف ثالث م�شاجد ول ي�شد الرحال اإل اإليها.
                               - �شجل اأ�شماء تلك امل�شاجد يف املكان املخ�ش�ض.

عالمات  و�شع   Navigation-GPS برامج  باأحد  بال�شتعانة  امل�شاجد  تلك  عن  -ابحث 
مو�شعية عليها داخل الربنامج.

-انتج عر�شًا تقدمييًا متكاماًل عن تلك امل�شاجد ومعلومات متنوعة عنها وقدمه ملعلمك.
- اطبع �شور امل�شاجد املختلفة واأَل�شقها يف املكان املخ�ش�ض .

امل�شجد 
....................

امل�شجد 
....................

امل�شجد 
....................

م�شتعينًا باأحد برامج وتطبيقات التجول الفرتا�شي نفذ التايل:ورقة عمل 2

ـطبـيـق التَّ التاريخ:



35

البحث عن الأماكن

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

ا�شتخدم الهاتف الذكي للو�شول اإىل عنوان مدر�شتك اأثناء ركوبك ال�شيارة مع والدك بعد 
البحث عنها م�شتعينًا باأحد تطبيقات التجول الفرتا�شي.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم



البحث عن الأماكن

36

هل �شاعدك ابُنك على البحث عن مكان معني مب�شاعدة 
اأحد برامج التجول الفرتا�شي؟

عرب عن -راأيك-

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

البحث عن موقع حمدد على �شطح الكرة الأر�شية

التعرف على رموز ودللت الأماكن العامة

ان�شاء اإ�شارة مو�شعية ملكان حمدد

ا�شتخدام برامج اخلرائط الإر�شادية اأثناء رحالتي

التوقفالنتظارالتحركاأ�شتطيع:



قيا�ض امل�شافة بني مكانني

اإن العامل ُيف�شح الطريق للمرء الذي يعرف اإىل 

اأين هو ذاهب.

رالف و. اأمر�شون



قيا�س امل�سافة

38



ال�شتـك�شـــاف

والفرو�شية  ال�شيد  لنادي  اأبي  مع  �شاأذهب غدًا 
ال�شاد�ض،  الدائري  طريق  و�شن�شلك 
عداد  طريق  عن  امل�شافة  قيا�ض  واأ�شتطيع 
الو�شول. بعد  اأبي  ب�شيارة  الكيلومرتات 

ت�شتطيع اأن تفعل ذلك عن طريق برامج 
التجول الفرتا�شي ب�شهولة وحتى قبل 

اأن تتحرك، وكذلك ميكنك قيا�ض امل�شافة 
بني مكانني على �شطح الكرة الأر�شية.

امل�شافة بني املدينتني حوايل 5850 كيلو مرت تقريباً

عزيزي -املتعلم- هل تعلم باأن امل�شافة التقديرية بني مدينة الكويت، ومدينة مكة املكرمة 1200كيلومرت 
تقريبًا، ولقد مت حتديد هذه امل�شافة عن طريق اأحد برامج التجول الفرتا�شي.

1200 كيلو مرت تقريبًا



قيا�س امل�سافة

39

من �شريط الأدوات اخرت اأداة اإظهار امل�شطرة 

لحظ ظهور لوح اأداة قيا�ض امل�شافات الذي 
اخرتت منه تبويب )امل�شار(.

ار�شم خطوط م�شتقيمة بني 
لقيا�ض  املختلفة  املناطق 

جمموع اأطوالها.

لحظ ظهور طول امل�شافة بني النقاط املختلفة 
التي قمت بر�شمها على اخلريطة.

كيف تقي�ض امل�شافة بني مكانني اأو اأكرث؟

ـعــلــــــم الـتَّ

1

2

3

بني  امل�شافة  قيا�ض  كيفية   يو�شح  اليوتيوب  على  فيديو  �شاهدت  لقد 
مكانني خمتلفني اأو اأكرث على   �شطح الأر�ض وذلك من خالل اخلطوات 

التالية:
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يوجد العديد من الطرق الرئي�شية بدولة الكويت، والتي ت�شتخدم لربط املحافظات، واملدن املختلفة، فهل ت�شتطيع قيا�ض 
امل�شافة التي تقطعها ال�شيارات اأثناء �شريها على الطرق الرئي�شية التالية من بدايتها اإىل نهايتها؟ 

هل ت�شتطيع اأن ت�شمم عر�شًا تقدمييًا عن الطرق الرئي�شية بدولة الكويت على اأن يتم ت�شوير ال�شا�شة بعد قيا�ض 
امل�شافة بكل طريق ثم تقوم باإر�شاله لزمالئك عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ض بك ؟

KilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometer

الأن�شــطـة

الدائري الثاين الدائري ال�شابعالدائري ال�شاد�ضالدائري اخلام�ضالدائري الرابعالدائري الثالثالدائري الأول

PrtSc



حل  وتريد  مهند�شًا  نف�شك  تخيل 
ماذا  الطرق.  يف  الزدحام  م�شكلة 

تفعل لتحقيق ذلك؟
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ورقة عمل 3

- اح�شب امل�شافة التقديرية بني املركز العلمي، واجلزيرة اخل�شراء عرب �شارع اخلليج العربي.

امل�شافة التقديرية هي: ....................... كيلو مرت.    

- التقط ال�شا�شة، واحفظ ال�شورة على جهازك.

.YouTube شمم فيديو لأهم اأق�شام املركز العلمي، و�شارك الفيديو مع اأ�شدقائك عرب� -

- على اخلريطة التالية ار�شم دائرة حول كل مكان، بعد ذلك ار�شم خطوطًا م�شتقيمة عرب  �شارع اخلليج العربي 

بداية من املركز العلمي، وحتى اجلزيرة اخل�شراء.

م�شتعينًا باأحد برامج وتطبيقات التجول الفرتا�شي نفذ التايل:

ـطبـيـق التَّ التاريخ:
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك

ا�شتخدم الهاتف الذكي لقيا�ض امل�شافة بني بيتك ومدر�شتك اأثناء ركوبك ال�شيارة مع والدك 
بعد البحث عنها م�شتعينًا باأحد تطبيقات التجول الفرتا�شي.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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الطرق  امل�شافة لأحد  قيا�ض  -ابُنك- على  �شاعدك  هل 
مب�شاعدة  الرحلة  بدء  قبل  فيها  التحرك  تريد  التي 

اأحد برامج التجول الفرتا�شي؟

عرب عن -راأيك-

اأ�شتطيع:

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

قيا�ض امل�شافة بني مكانني على �شطح الكرة الأر�شية.

قيا�ض امل�شافة بني عدة نقاط على �شطح الكرة الأر�شية.

التوقفالنتظارالتحرك



م�شاحة وحميط منطقة حمددة

اإن الجتاه الذي يبداأ مع التعلم يكون من �شاأنه 

حتديد حياة املرء يف امل�شتقبل.

اأفالطون
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والد بدر يريد حتديد م�شاحة وحميط قطعة 
جديد  بيت  لبناء  �شراءها  يريد  التي  الأر�ض 

لهم.

حتديد  يف  بدر  والد  م�شاعدة  ت�شتطيع  هل 
م�شاحة وحميط الأر�ض بطريقة ب�شيطة؟

ال�شتـك�شـــاف
كيف نحدد م�شاحة وحميط

 منطقة حمددة؟

قانون  ملعرفة  ال�شحيحة  الطريقة  لتتعرف  الريا�شيات  مبعلم  ال�شتعانة  ميكنك 
امل�شاحة وقانون املحيط ل�شكل ما.

وحدات ح�شاب املحيط
كيلو مرت
قــــــــدم
يــــــاردة
ميـــــــــل

كيلو مرت مربع
قـــــــــدم مربع
يــــــاردة مربع
ميـــــــــل مربع

وحدات ح�شاب امل�شاحةم�شاحة ال�شكل حميط ال�شكل
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ا�شتاد جابر الأحمد الدويل

    عزيزي -املتعلم- هيا لنتعلم على بع�ض برامــــــــــج 
التجول الفرتا�شي يف حتديد م�شاحة وحميط منطقة 
حمددة، حيث  تكننا بع�شها من حتديد م�شاحة، 
وحميط اأي مكان اأو منطقة حمددة موجودة على 
�شطح الأر�ض وذلك لنتمكن من جمع معلومات عن 
املنا�شب  ر  القرا  هذا املكان ت�شاعدنا على اتخاذ 

بعد ذلك.

ـعــلــــــم الـتَّ

هل ت�شتطيع اأن ت�شاعدين يف حتديد حميط وم�شاحة �شتاد جابر الريا�شي الدويل؟

وحدات ح�شاب امل�شاحة
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لقد �شاهدت فيديو على اليوتيوب يو�شح كيفية  حتديد م�شاحة وحميط
 منطقة حمددة على   �شطح الأر�ض وذلك من خالل اخلطوات التالية:

من �شريط الأدوات اخرت اأداة اإظهار امل�شطرة 

لحظ ظهور لوح اأداة قيا�ض امل�شافات الذي 
اخرتت منه تبويب )م�شلع(.

املراد  املنطقة  حول   مت�شلة  خطوطًا  ار�شم 
حتديد م�شاحتها وحميطها.

مت  التي  املنطقة  وحميط  م�شاحة،  ظهور  لحظ 
حتديدها.

1

2

4

3
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ورقة عمل 4
برامج  اأو  تطبيقات  باأحد  بال�شتعانة  الكويت  دولة  وحميط  م�شاحة  تقديري  ب�شكل  اح�شب   -

التجول الفرتا�شي التي ت�شمح بذلك. 
- التقط ال�شا�شة واحفظها على جهازك.

- �شمم عر�شا تقدمييًا م�شتعينًا بال�شورة التي التقطها وعرب فيه عن مدى حبك للكويت.
ر العر�ض التقدميي اإىل فيديو. - �شدِّ

- اأر�شل الفيديو اإىل والدك عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ض بك.

- امل�شاحة التقديرية لدولة الكويت:............................... كيلو مرتًا مربعًا
- املحيط التقديــري لدولة الكويت:...............................كيلو مرتًا

حدود  حول  خطوطًا  ار�شم 
ال�شورة  على  الكويت  دولة 

املقابلة.

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك
باأحد  م�شتعينًا  ومدر�شتك  بيتك،  وحميط  م�شاحة،  حدد 

تطبيقات التجول الفرتا�شي.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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ح�شاب م�شاحة وحميط اأي منطقة حمددة

ا�شتنتاج قانون امل�شاحة ل�شكل ما

ا�شتنتاج قانون املحيط ل�شكل ما

هل �شاعدك ابنك على حتديد م�شاحة، وحميط بيتك 
مب�شاعدة اأحد برامج التجول الفرتا�شي؟

عرب عن -راأيك-

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

التوقفالنتظارالتحرك اأ�شتطيع:



التنقل عرب الزمن

امل�شتقبل ينتمي اإىل هوؤلء الذين يعدون له اليوم.

مالكوم اإك�ض
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ال�شتـك�شـــاف

عرب  ال�شفر  عن  فيلمًا  �شاهدت  لقد  اأبي 
الزمن وحاولت �شناعة اآلة تقوم بذلك 
ولكني مل اأ�شتطيع، وكنت اأريد م�شاهدة 

مدر�شتي منذ ع�شر �شنوات.

اآلة الزمن اخليالية

هل لحظت تغيري 
�شكل مدر�شتك عرب 
ال�شنوات املختلفة؟ 

ذلك  تفعل  اأن  ت�شتطيع  يابدُر  ولكن 
ب�شهولة عرب برامج التجول الفرتا�شي 
عرب  معني  مكان  روؤية  من  تكنك  التي 

عدة �شنوات �شابقة

2016

2008

2003

2000



التعرف  وتريد  اآثار  عامل  نف�شك  تخيل 
قامت  التي  الإن�شانية  احل�شارات  على 

على اأر�ض اجلزيرة العربية.
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من �شريط الأدوات  اخرت  اأداة اإظهار�شريط الزمن

لحظ ظهور �شريط الزمن اأعلى ي�شار �شا�شة العار�ض، وتو�شح التاريخ الخري للتقاط ال�شور، 
عرب  املحددة  املنطقة  �شكل  لتعر�ض  املختلفة  ال�شنوات  بني  الزمن  �شريط  حتريك  وميكن 

ال�شنوات املا�شيةوالتي مت بالفعل التقاطها من قبل.

قارن بني �شورة امل�شجد احلرام عام 2016م   و�شورة امل�شجد احلرام عام 2004م

كيف تتنقل عرب الزمن اأثناء معاينتك 
مكانًا ما على �شطح الأر�ض؟

ـعــلــــــم الـتَّ

لقد �شاهدت فيديو على اليوتيوب يو�شح كيفية  معاينة اأي منطقة على �شطح 
الكرة الأر�شية عرب ال�شنوات املختلفة وذلك من خالل اخلطوات التالية:

1

2

3
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ورقة عمل 5
- ا�شتعر�ض مدينة جابر الأحمد بدولة الكويت  قبل 10 �شنوات، ثم �شجل الفرق الذي تراه بني التاريخني.

- ا�شتعر�ض منطقة الأهرامات مب�شر قبل 10 �شنوات، ثم �شجل الفرق الذي تراه بني التاريخني.
- التقط ال�شا�شة للمكانني عرب التاريخني املختلفني، واحفظ ال�شور على جهازك.

- اكتب ق�شة ق�شرية مدعمة بال�شور تو�شح العالقة التاريخية التي تربط بني الكويت وم�شر.
- اأر�شل هذه الق�شة بالربيد الإلكرتوين للم�شوؤول عن اإدارة موقع املدر�شة  لن�شرها عليه.

الكويت-مدينة جابر الأحمد �شنة 2016م

الكويت-مدينة جابر الأحمد �شنة 2006م

م�شر-اأهرامات اجليزة �شنة 2016م

م�شر-اأهرامات اجليزة �شنة 2006م

ـطبـيـق التَّ التاريخ:
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك
مدار  على  بالكويت  الرتفيهية  املدينة  �شكل  على  تعرف 
التجول  تطبيقات  باأحد  م�شتعينًا  ال�شابقة  ال�شنوات 

الفرتا�شي.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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التنقل عرب الزمن ب�شكل افرتا�شي لالأماكن املحددة

التي  املنطقة  على  التعرف  على  ابُنك  �شاعدك  هل 
اأحد برامج التجول  ت�شكنها قبل بناء البيت مب�شاعدة 

الفرتا�شي؟

عرب عن -راأيك-

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

التوقفالنتظارالتحرك اأ�شتطيع:





     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>

مفهوم الربجمة

اأهداف  لديهم  العظيمة  العقول  اأ�شحاب 

وغايات، اأما الآخرون فيكتفون بالأحالم.

وا�شنطن اإرفنج
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مفهوم الربجمة

WebsiteWindowsAndroidios

هي جمموعة من الأوامر، تكتب وفق جمموعة من القواعد حتدد بوا�شطة لغة الربجمة، ومن ثم تر هذه 
الأوامر بعدة مراحل اإىل اأَن تنفذ على جهاز احلا�شوب.

لغة عالية امل�شتوىلغة منخف�شة امل�شتوى

لغة قريبة منلغة قريبة من

لغةالب�شرلغة الآلة

 0101010
1010101 Assembly

C++

Java

تنق�شم م�شتويات لغات الربجمة بناء على قربها من اللغات الإن�شانية اإىل:م�شتويات لغات الربجمة

ال�شتـك�شـــاف
هل فكرت يومًا اأن  ت�شبح مربجمًا؟

لغات  اأ�شهر  معلمك  مع  �شجل 
مع  تتعامل  التي  الربجمة 

نظم الت�شغيل املجاورة.

ـعــلــــــم الـتَّ
لغة الربجمة

Programming language
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مفهوم الربجمة

للقيام باأي مهمة يف�شل التخطيط امل�شبق ليتم اأداوؤها باأف�شل وجه وتعترب خرائط التدفق 
اأحد اأهم اأدوات التخطيط.

خريطة التدفق 

الوظيفةالرمز

عن  وتعرب  مدلول  منها  �شكل  لكل  الب�شيطة  الأ�شكال  من  جمموعة  هي 
خطوات مرتبة حلل م�شكلة ما.

اإن الهدف من درا�شة خرائط التدفق هو اأن تتعلم طريقة التفكري العلمي حلل اأي م�شكلة، 
ويكون لديك القدرة على حتليل البيانات وا�شتخراج النتائج واتخاذ القرارات.

واجلدول التايل يبني اأهم الرموز التي ت�شتخدم يف ت�شميم خريطة التدفق:

Flowchart

بداية
ونهاية 1

2

3

4
اتخاذ
القرار

املدخالت 
واملخرجات

معاجلة 
العمليات
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مفهوم الربجمة

خطوات حل امل�شكلة

ت�شحيح الربنامج

توثيق الربنامج

حتديد املخرجات

كتابة خطوات احلل    
       )الربنامج(

حتديد املدخالت

اإعداد خطوات احلل

1

2

3

4

5

6

7

البداية

النهاية

حتديد امل�شكلة

اأ�شتطيع اإِعطاء اأمثلة على ذلك



تريد   حا�شوبيًا  مربجمًا  نف�شك  تخيل 
تفعل  جديد.ماذا  ت�شغيل  نظام  ابتكار 

لتحقيق ذلك؟
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مفهوم الربجمة

ال�شتـك�شـــاف

َطلَب منك معلُمَك التخطيَط لرحلٍة مدر�شيٍة اإِىل مطاِر الكويِت الدويل.
كيف تخطط لهذه الرحلة بال�شتعانة بخرائط التدفق؟

الوظيفةالرمز

بداية ونهاية 1

2

3

اتخاذ القرار4

املدخالت 
واملخرجات

معاجلة 
العمليات
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مفهوم الربجمة

لإيجاد  تدفق  خريطة  ار�شم 
حا�شل جمع عددين.

احلل املدخالت املخرجات امل�شكلة

العدد الأول + العدد الثاين  )A( العدد الأول
 )B( العدد الثاين حا�شل جمع العددين يجاد حا�شل جمع عددين لإِ

ناق�ض املثال التايل مع معلمك

البداية

عملية 
اأخرى

ل

نعم

النهاية

A  +   B  حا�شل جمع

)B(  والعدد الثاين)A( اأدخل العدد الأول

عر�ض ناجت اجلمع

يجاد حا�شل جمع عددين. ار�شم خريطة تدفق لإِ

الأن�شــطـة
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مفهوم الربجمة

 )L( الطول  باأن  علمًا  م�شتطيل  م�شاحة  حل�شاب  التدفق  خريطة  ار�شم 
والعر�ض )W( وامل�شاحة )A( ت�شاوي الطول * العر�ض.

ورقة عمل 1 

L

W

A= L × W

الوظيفةالرمز

بداية ونهاية 1

2

3

اتخاذ القرار4

املدخالت 
واملخرجات

معاجلة 
العمليات

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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مفهوم الربجمة

ار�شم خريطة تدفق لطباعة حا�شل ق�شمة عددين مع مالحظة اإذا كان 
املق�شوم عليه ي�شاوي )�شفرًا( يطبع »غري معرف« 

)R الناجت  = N2 العدد الثاين ÷ N1 العدد الأول(

مالحظة: عالمة الق�شمة يف الربجمة ......... وعالمة ال�شرب يف الربجمة...........

ورقة عمل 2

الوظيفةالرمز

بداية ونهاية 1

2

3

اتخاذ القرار4

املدخالت 
واملخرجات

معاجلة 
العمليات
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مفهوم الربجمة

نواجت التعلم

يف وقت فراغك

�شمم خريطة تدفق لطباعة الأعداد الزوجية من 1 اإىل 50

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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مفهوم الربجمة

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:

نتاج خريطة تدفق تييز الرموز امل�شتخدمة لإِ

ت�شميم خريطة تدفق حلل م�شكلة ما
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</code>
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</code>

مقدمة يف �شكرات�ض

ل ميكن للمرء اأن يح�شَل على املعرفِة

اإل بعد اأن يتعلَم َكْيَف يفكُر.

كونفو�شيو�ض
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مقدمة يف �سكرات�ش

LEARNING

ONLINE

الأجهزة  على  الربامج  من  العديد  اأرى 
اأنك  اأعلم  املختلفة...اأبي:  الرقمية 
كيف  ولكن  للحا�شوب،  مربجمًا  تعمل 

ت�شمم هذه الربامج يااأبي؟

لغات  خالل  من  الربامج  هذه  اأ�شمم 
الربجمة املختلفة. لكن هل تعرف ما 

هي لغات الربجمة؟

لغات  على  تعرفت  لقد  نعم 
ال�شابق  الدر�ض  يف  الربجمة 
الإنرتنت  يف  البحث  واأ�شتطيع 

عن اأهم ما مييزها.

مميزات لغات الربجمة:
.............................................................................................

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

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

ما الربامج التي تفكر يف ت�شميمها بربنامج �شكرات�ض؟

......................................................................................  -1

......................................................................................  -2

......................................................................................  -3

لغات الربجمة ومنها  العديد من  يوجد 
برجمة  لغة  وهي  )�شكرات�ض(  لغة 
ب�شيطة و�شيقة من خاللها ميكنك اإنتاج 

ق�ش�ض تفاعلية وتعليمية متحركة.

ال�شتـك�شـــاف
ماذا تعرف عن لغات الربجمة؟
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مقدمة يف �سكرات�ش

التفكري املنطقي احلركة

حل امل�شكالت الر�شم

ال�شتنتاج ال�شور

مميزات لغة �شكرات�ض

تدعم جمانية 
اللغة العربية 

نتاج  �شهلة يف اإِ
الربامج 

م�شاركة الربامج 
على الإنرتنت 

�شاأ�شاعدك يف ا�شتك�شاف وتعلم الربجمة كما اأنها تنمي املهارات العقلية املختلفة
وميكنك  �شكرات�ض  برنامج  خالل  من 
على  الربجمية  اأفكارك  عر�ض  كذلك 

معلم احلا�شوب

ولكن كيف اأقوم بت�شغيل لغة �شكرات�ض؟

ـعــلــــــمتعلم معنا الـتَّ
لغة �شكرات�ض الربجمية
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مقدمة يف �سكرات�ش

طرق ت�شغيل
لغة �شكرات�ض

من الإنرتنت مبا�شرة 

اأهم ما مييز هذه الن�شخةاأهم ما مييز هذه الن�شخة

 تنزيل الربنامج على جهاز احلا�شوب
Online

https://scratch.mit.edu/projects/editor/https://scratch.mit.edu/scratch2download/

Offline

ت�شغيل
 برنامج �شكرات�ض
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مقدمة يف �سكرات�ش

مكونات �شا�شة الربنامج

بيانات  ا�شتكمال  ت�شتطيع  هل 
يف  الربنامج  �شا�شة  مناطق 

الأعلى؟

7
5

6
1

2

4 3

املنطقة م املنطقة م

5 منطقة األواح اللبنات منطقة  القوائم والأدوات 1

تبويب اللبنات الأ�شا�شية 6 منطقة املن�شة 2

منطقة الأوامر 7 منطقة الكائنات 3

منطقة اإِعداد اخللفية 4
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مقدمة يف �سكرات�ش

x: 70   y: 40

x: 70   y: 40
x: 0
y: 0

اأحداثي موقع الكائن املحدد

التحكم يف حجم اللبنات

تغيري طريقة العر�ض

اأحداثي موقع موؤ�شر الفاأرة

معلومات تهمك

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

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

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

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

ما اللبنة؟

كيف ميكن ا�شتخدامها بال�شحب والإفالت يف منطقة الأوامر؟

ميكن احل�شول على وظيفة اأي لبنة ومثال عليها من خالل ال�شغط 

م�شاعدةبالزر الأمين للفاأرة على اللبنة واختيار الأمر م�شاعدة.
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مقدمة يف �سكرات�ش

ا�شتك�شف كيف يتم 
اإِدراج الكائنات 

بالطرق املختلفة؟

؟؟

ميكن اإدراج الكائنات اجلديدة من خالل:

كل عن�شر داخل امل�شروع، ويتم التعامل مع 
كل كائن على حده.

كيف اأ�شيف �شخ�شيات عنا�شر خمتلفة لربناجمي؟

اختيار كائن من 
املكتبة

ر�شم كائن جديد اختيار كائن من 
ملف

كائن جديد من 
اآلة الت�شوير

ما الكائن؟

كائن جديد
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مقدمة يف �سكرات�ش

CSSJAVA SCRIPT

PROGRAMMING
<html>

<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT

PROGRAMMING
<html>

<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT
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<html>

<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT
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PHP C++ CMS
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<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT

PROGRAMMING
<html>

<header>

</code>

</>
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PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT
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<html>

<header>

</code>

</>
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PHP C++ CMS
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<html>

<header>

</code>

</>
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<header>

</code>

</>
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PHP C++ CMS</>

CSSJAVA SCRIPT

PROGRAMMING
<html>

<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

CSSJAVA SCRIPT

PROGRAMMING
<html>

<header>

</code>

</>

HTML

PHP C++ CMS

حتديد فكرة الربنامج

حتديد �شكل 
خمرجات الربنامج

حتديد الكائنات التي 
يت�شمنها الربنامج

حتديد اللبنات 
وخ�شائ�ض كل كائن

01 جتربة الربنامج

0203
04

05

رائع اأمل اأقل لك اأنك مبدع 
ما فكرة برناجمك الأول؟

والدي لقد تعلمُت اخلطوات 
ولدي  برنامج،  لت�شميم  الأ�شا�شية 

فكرة لربنامج من ابتكاري.

ُيَعدُّ التخطيط امل�شبق للم�شكلة املراد ت�شميم الربنامج من اأجل حلها من اأهم خطوات الربنامج الناجح.

خطوات ت�شميم برنامج

     P
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</code>
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</code>

احلركة

�شر النجاح على الدوام

هو اأن ت�شري اإىل الأمام.

حممد الأ�شمر امل�شري
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فكرة 
الربنامج

حتريك اأحد كائنات الربنامج 
ميينًا وي�شارًا با�شتمرار

ماذا يحدث اإذا اأدخلنا عدد اخلطوات بال�شالب؟

كائن الهرة
حتديد 
الكائنات

اللبنات 
املقرتحة

يتم ذلك من 
خالل اإ�شافة 
مقطع برجمي

ولكن كيف يتم تنفيذ 
هذه الفكرة من خالل 

�شكرات�ض

هو عبارة عن جمموعة من اللبنات املت�شلة ببع�ض جتعل الكائن يقوم بعمل معني املقطع الربجمي

على  ال�شغط  مت  اإذا  الربجمية  اخلطوات  تنفيذ 
العلم الأخ�شر اأعلى املن�شة.

يجعل الكائن يدور لكن بنف�ض الجتاه 
ال�شابق

حتريك الكائن 10 خطوات لالأمام

تكرار تنفيذ اللبنات با�شتمرار

ينتظر 3 اأجزاء من الثانية بني كل مرة حترك

يف  يرتد  ال�شا�شة  حافة  اإىل  و�شل  اإذا 
الجتاه املعاك�ض

ال�شتـك�شـــاف

ت�شميم الربنامج.

كيف ميكن حتريك كائن من مو�شع 
اإىل اآخر؟

ـعــلــــــمتعلم معنا الـتَّ

خطوة

مينيي�سار

خطوة
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1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

3

3

4

4

Flash Memory

حفظ امل�شروع

ا�شتدعاء امل�شروع

اأ�شتطيع حفظ امل�شروع من خالل:
.................................................. -

اأ�شتطيع ا�شتدعاء امل�شروع من خالل:
.................................................. -

حتديد مكان احلفظ.

حتديد مكان امل�شروع.

كتابة ا�شم امللف.

اختيار امللف.

.Save ال�شغط على زر

.Open ال�شغط على زر
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حتريك الكائن مبقدار معني.

تغيري اجتاه الكائن يف اجتاه معني.

حترك الكائن اإىل مو�شع معني على املن�شة.

لبنات احلركة

لبنات الجتاه

لبنات املو�شع

مثال

مثال

مثال

لبنات احلركة

ميكن تق�شيم لبنات احلركة اإىل ثالثة اأق�شام رئي�شية:

ا�شتك�شف ا�شتخدام باقي لبنات احلركة ثم راجع مع معلمك لإنتاج م�شروٍع مميٍز.

خطوة
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مالحظات مهمٍة

  ا�شم امللف.sb2ميكنك التعرف على ملف �شكرات�ض عن طريق امتداد امللف.     

ت�شغيل املقاطع الربجمية 
التي تبداأ بلبنة 

اإيقاف جميع املقاطع الربجمية.

ت�شغري

حذفتكبري
فة

شاع
م�

اأبعاد منطقة املن�شة
480 وحدة عر�ض، 360 وحدة طول

بيانات الكائن

480

36
0
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 مل�شاعفة مقطع برجمي )عمل ن�شخة اإ�شافية من مقطع برجمي(

ال�شغط على زر الفاأرة 
الأمين على املقطع الربجمي

اختيار الأمر م�شاعفة من 
ال�شغط بزر الفاأرة الأي�شر يف املقطع الربجمي اجلديدالقائمة املخت�شرة

مكان جديد

ال�شتـك�شـــاف

ا�شتك�شـف كيفــــية تغـــــــري اجتــــاه الكائنات با�شتخدام لوحة املفاتيح من جمموعة لبنات )الأحداث(.

         مالحظة
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ا�شتخدام الأ�شهم يف حتريك كائن يف جميع الجتاهات.

.)Trampoline  الكائن  -   Jaime  الكائن(

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

ونفذها  التدفق  التالية بطريقة منطقية عن طريق خرائط  امل�شكلة  حّلل 
بطريقة �شحيحة. 
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ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper5،  ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper4،  ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper3،  ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ورقة عمل 5

ورقة عمل 4

ورقة عمل3 

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك

�شمم برنامج يجعل كائنًا معينًا يتحرك بني اأركان املن�شة 
ب�شكل ان�شيابي.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:

تغيري اجتاه كائن حمدد

التحكم يف حجم الكائن

تغيري مو�شع كائن 

حتريك كائن من مكان لآخر

     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>
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</code>

املظاهر

ال�شري نحو النجاح رحلة ل نهاية لها.

مقولة
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املظاهر

رتب مظاهر الكائن التايل ليظهر ب�شكل واقعي

ال�شتـك�شـــاف
اإ�شافة حركات خمتلفة لكائن معني
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املظاهر

للكائن  واحد  مظهر  ا�شتخدام 
لليمني الي�شار  من  احلركة  اأثناء 

للكائن  مظهر  من  اأكرث  ا�شتخدام 
لليمني الي�شار  من  احلركة  اأثناء 

املظهر: هو �شورة اأو ر�شمه للكائن بو�شع خمتلف اأو خلفية اأخرى للمن�شة.
- ا�شتخدام املظاهر مع الكائنات: تعطي الإيحاء باأن حركة الكائن طبيعية كما يف الق�ش�ض الكرتونية.

حركة واقعيةحركة غري واقعية

تغيري مظاهر الكائن الواحد اأثناء تغيري  خلفيات املن�شة 
يعطي الإيحاء بالنتقال من مكان لآخر ب�شورة واقعية

ـعــلــــــمتعلم معنا الـتَّ
ماذا تعرف عن املظهر؟ وما اأهميته؟
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املظاهر

ت�شاعد على تغيري مظهر الكائن اإىل مظهر اآخر مت اإ�شافته م�شبقًا.

تظهر عبارات مرئية من الكائن .

لبنات التنقل

لبنات النطق

مثال

مثال

لبنات املظاهر

ميكن تق�شيم لبنات املظاهر اإىل:

تظهر الكائن اأو تخفيه. لبنات الظهور

مثال
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املظاهر

مالحظة: تعرف على باقي لبنات املظاهر، وطبق عليها اأَمثلة، ثم راجعها مع معلمك

تغيري حجم الكائن. لبنات احلجم

مثال

اإ�شافة تاأثريات  ابني العزيز ميكن 
من حيث تغيري لون اأو حجم الكائن 
على كائن حمدد با�شتخدام املظاهر اأبي طريقة لإ�شافة  يا  هل هناك 

تاأثريات على الكائنات املختلفة؟

حتتوي على تاأثريات فنية جاهزة حتول الكائن اإىل مظهر جديد وفقًا لهذا التاأثري. لبنات التاأثريات

مثال
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املظاهر

من   العديد  يابني  يوجد 
مظاهر  لها  التي  الكائنات 
خمتلفة ومل�شاهدة هذه املظاهر 

لحظ التايل

حتديد الكائن من                      
منطقة الكائنات

لحظ املظاهر املختلفة للكائن

الربنامج  على  ت�شفي  املظاهر 
اإِيحاء باحلركة وترثي الربنامج 

ولكن كيف يتم اإ�شافة املظاهر؟

1اختيار تبويب املظاهر 2

3
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املظاهر

ال�شتـك�شـــاف

اختيار مظهر من 
املكتبة

ر�شم مظهر جديد رفع مظهر من ملف مظهر جديد من 
اآلة الت�شوير

طرق اإ�شافة مظهر لكائن

يتم اإ�شافة مظهر لكائن من خالل الأدوات التالية:

 
ا�شتك�شف طرق تغيري اخللفية من 

خالل الأدوات .

لبد من اختيار املن�شة اأوًل من منطقة اإعداد اخللفية. 
لحظ تغيري تبويب املظاهر اإىل )اخللفيات(.

تغيري مظهر املن�شة
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املظاهر

حتريك كائن الطائر Parrot   من مكتبة ميينًا وي�شارًا با�شتمرار مع تغيري 
خلفية املن�شة اإىل Woods  من مكتبة اخللفيات ت�شنيف خارجي.

.)Woods اخللفية - Parrot     كائن الطائر( 

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

ونفذها  التدفق  خرائط  طريق  عن  منطقية  بطريقة  التالية  امل�شكلة  حّلل 
بطريقة �شحيحة. 
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املظاهر

بطريقة  التالية  امل�شكلة  حل  يف  معنا  فكر 
منطقية وتنفيذها بطريقة �شحيحة.

حتريك كائن Ball، واإعطاء اإِيحاء بالدوران من خالل حمرر 
الر�شم.

.) baseball-field  اخللفية -  baseball  كائن( 

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

لبنات 
مقرتحة

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

خرائط  طريق  عن  منطقية  بطريقة  التالية  امل�شكلة  حّلل 
التدفق ونفذها بطريقة �شحيحة. 

خطوة

مينيي�سار
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املظاهر

لبنات 
مقرتحة

الفاأرة    موؤ�شر  اجتاه  يف  يتجه  بحيث  الهرة  كائن  حتريك 
با�شتمرار مع تغيري لون خلفية املن�شة من اللون الأبي�ض اإىل 

اأي لون خمتلف.

 )كائن  الهرة(.

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

خرائط  طريق  عن  منطقية  بطريقة  التالية  امل�شكلة  حّلل 
التدفق ونفذها بطريقة �شحيحة. 

خطوة
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املظاهر

حدد تبويب اخللفيات اخرت اأداة التعبئة

حدد املن�شةحدد اللون

2

5

4

31

ا�شغط بالزر الأي�شر للفاأرة يف 
منطقة العمل اخلا�شة بالر�شم 

املظهر
ـعــلــــــمتعلم معنا الـتَّ

تغيري لون خلفية املن�شة.



متحركة  اأفالم  م�شمم  نف�شك  تخيل 
نتاج ق�شة عربية عاملية؟ وتريد اإِ
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املظاهر

نعم يابني... �شوف اأترك لك 
ا�شتك�شاف جمموعة من املهارات 

)راجع معلمك(

مهارات  هناك  هل  اأبي 
اأتعرف  اأن  ميكنني  اأخرى 
تبويب  حتت  عليها 

الر�شم؟

لحظ: اأن هناك نوعني من ال�شور �شتتعامل معهما من خالل الربنامج، وهما ال�شور النقطية وال�شور ال�شعاعية.

ما الفرق بني و�شعية ال�شور 
النقطية وال�شعاعية؟

�شريط اأدوات و�شعية 
ال�شورة ال�شعاعية

�شريط اأدوات و�شعية 
ال�شورة النقطية
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املظاهر

؟
؟
؟

عبارة   يظهر  تغيري   كل  ومع   breakdancer الكائن  مظهر  تغيري   - 
   )واحد – اثنني – ثالثة (.

- يتحرك الكائن اإىل اليمني يف حالة ال�شغط على ال�شهم الأمين.
- يتحرك الكائن اإىل الي�شار يف حالة ال�شغط على ال�شهم الأي�شر.

- يغري تاأثري اللون للكائن مبقدار 50  عند ال�شغط على م�شطرة امل�شافات.

.)goal1 اخللفية breakdancer كائن( 

فكرة 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

لبنات 
مقرتحة

الأن�شــطـة

التدفق ونفذها  التالية بطريقة منطقية عن طريق خرائط  امل�شكلة  حّلل 
بطريقة �شحيحة. 
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املظاهر

ا�شتدع ملف الفيديو Workpaper7 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجمًا بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ا�شتدع ملف الفيديو  Workpaper6 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجمًا بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ورقة عمل 7 

ورقة عمل 6

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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املظاهر

م�شادر التعلم

نواجت التعلم

خرائط يف وقت فراغك بني  تتنقل  طائرة  كائن  يت�شمن  برناجماً  �شمم 
كل  خريطة  تظهر  بحيث  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
دولة على حدة وعندما تظهر ي�شدر كائن الطائرة عبارة 
عن ا�شم الدولة ومعلومات مب�شطة عنها وبعد مرور فرتة 

5 ثوان مثال تظهر الدولة التالية .... وهكذا.

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

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

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

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

....................................................................................
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املظاهر

اإ�شفاء تاثري على كائن.

اإعطاء ايحاء بالتنقل من مكان لآخر.

جعل الكائن يقول ر�شالة معينة.

اإنتاج  ق�شة بها حوار بني اأكرث من كائن.

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:

     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>



     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>

ال�شوت

النجاُح الذي ت�شتمتُع به اليوم هو نتيجُة الثمِن 

الذي دفعَته يف املا�شي.

حقيقة



ال�صوت
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اأو  ا�شتريادها  ويتم  م�شبقًا،  م�شجلة  ملفات  هي 
ال�شوت  م�شجل  خالل  من  مبا�شرة  ت�شجيلها  يتم 

املتوفر يف الربنامج.

ملفات 
ال�شوت

عزف 
النوتة

لتميز الإيقاعات جدًا  �شغرية  ولكنها  �شوتية،  ملفات  هي 
أو ت�شفيق.. الخ فعالً ب�شيطاً مثل دقة طبل ا

عزف  ثم  املو�شيقية،  الآلت  اأحد  حتديد  ميكن 
التعليمات  لبنات  خالل  من  مو�شيقية  نوتة 

الربجمية املخ�ش�شة لذلك.

لبنات ال�شوت

ميكن تق�شيم الأ�شوات يف الربنامج اإىل:

ال�شتـك�شـــافا�شتك�شف معنا
ا�شتك�شف اأنواع ملفات ال�شوت 

املختلفة



ال�صوت
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ـعــلــــــم الـتَّ

اختيار �شوت من املكتبةرفع �شوت من ملف

ت�شجيل �شوت جديد

حتديد الكائن اأو املن�شة املراد ربط 
ملف ال�شوت بها.

اإدراج ملف �شوتحتديد تبويب الأ�شوات.

1

23

كيف ميكن اإدراج اأ�شواٍت يف �شكرات�ض؟



بالإذاعة  لل�شوت  مهند�شًا  نف�شك  تخيل 
متميز.ماذا  �شوتي  نظام  ابتكار  وتريد 

تفعل لتحقيق ذلك؟



ال�صوت
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ت�شاعد على ت�شغيل اأو اإيقاف ملفات ال�شوت لبنات التحكم بامللفات ال�شوتية

مثال

مثال

مثال

لبنات ال�شوت

ميكن تق�شيم لبنات ال�شوت اإىل:

يقاعات املتوفرة داخل الربنامج. ت�شغل اأحد الإِ لبنات الإيقاع

حتدد من خالها األة مو�شيقية ثم تعزف نوتة. لبنات العزف



ال�صوت
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�شجل خطوات ت�شجيل ملف �شوتي. 

الأن�شــطـة
كيف ت�شتطيع  ت�شجيل ملف �شوتي؟
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- اإدراج كائنات الأرقام املحددة.
- عند ال�شغط من لوحة املفاتيح على الرقم املنا�شب ي�شدر احلا�شوب �شوتًا 

با�شم الرقم.

.)1-glow، 2-glow، 3-glow  كائنات الأرقام(

عزيزي -املتعلم-: طور الربنامج ال�شابق وا�شتبدل الأرقام باحلروف.

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج



الأن�شــطـة

ونفذها  التدفق  خرائط  طريق  عن  منطقية  بطريقة  التالية  امل�شكلة  حّلل 
بطريقة �شحيحة. 
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ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper9 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper8 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ورقة عمل 9 

ورقة عمل 8

ـطبـيـق التاريخ:التَّ



ال�صوت
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك

م�شادر التعلم

�شمم برناجماً يت�شمُن جمموعًة من احلروِف املكونِة ل�شمك باللغِة 
ي�شدُر  املفاتيِح  لوحِة  من  احلرِف  على  ال�شغِط  وعند  الإجنليزيِة 

احلا�شوب ا�شم احلرف.

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

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

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

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

....................................................................................
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ت�شميم برنامج ي�شمل جمموعة كلمات، وينطقها 

عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:



     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>



     
PROGRAMMING LANGUAGES

</code>

القلم

اأنا م�شمٌم على بلوِغ الهدِف

ا اأن اأجنَح... ا اأن اأجنَح... واإِمَّ فاإِمَّ

ديل كارينجي



القلم
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القلُم يجعُل الكائَن ير�شم خطًا اأثناء حركته، وميكن من خالل ا�شتخدامه ر�شم الأ�شكال الهند�شية اأو م�شار معني.

بالفعل يا بني فال�شكُل الزخريف 
هو تكرار ل�شكل معني بانتظام

اأنه  ذلك  معنى  العزيز  اأبي 
زخريف  �شكل  ر�شم  ميكنني 

با�شتخدام القلم  

ال�شتـك�شـــاف

ا�شتك�شف ال�شكَل الزخريِف التايل وا�شتكمل البياناِت املطلوبة؟

ـعــلــــــمتعلم معنا الـتَّ
ما القلم؟
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القلم
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ت�شاعد يف التحكم با�شتخدام القلم لبنات التحكم بالقلم

مثال

مثال

مثال

لبنات القلم

ميكن تق�شيم لبنات القلم اإىل:

ت�شتخدم يف الألوان املختلفة خلط القلم لبنات الألوان

حجم اخلط امل�شتخدم اأثناء ا�شتخدام القلم لبنات احلجم



القلم
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الزخريف  ال�شكل  ر�شم  مُيِكننَا 
 )6( املربع  �شكَل  ِبتكرار  املقابل 
لون  تغيري  ميكنك  َكما  مرات 

وحجم القلم .

ميكنك تغيري زوايا الدوران وحجم القلم 
زخرفية  اأ�شكال  على  للح�شول  ولونه 

اأخرى

)عليك جتربة ذلك(

لحظ

خطوة
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)   كائن الهرة(.
طور الربنامج لتح�شل على اأ�شكال عند دوران ال�شكل.

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

لبنات 
مقرتحة

لعمل ن�شخة مطبوعة )ختم( للكائن. ا�شتخدم لبنة   

حّلل امل�شكلة التالية بطريقة منطقية عن طريق خرائط التدفق ونفذها 
بطريقة �شحيحة. 

الأن�شــطـة

مرة



القلم
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كتابة مقطع برجمي ير�شم �شكاًل زخرفيًا مكونًا من ثالث دوائر مع تغيري لون 
كل دائرة.

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

حل امل�شكلة التالية بطريقة منطقية ونفذها بطريقة �شحيحة.

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



القلم
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على  احلج(  م�شاعر  اأماكن  )تو�شح  �شورة  حمل  بالإِنرتنت  بحثك  خالل  من   -
جهازك.

- اجعل ال�شورة خلفية املن�شة.
- حدد اإِحداثي بع�ض الأماكن املقد�شة يف احلج.

- با�شتخدام لبنات القلم ار�شم خطًا بني بع�ض الأماكن املقد�شة.
- عند الو�شول لكل مكان مت حتديده يتم اإِظهار ر�شالة با�شم املكان.

كائن الولد

فكرة 
الربنامج

خمرجات 
الربنامج

كائنات 
الربنامج

الأن�شــطـة

حل امل�شكلة التالية بطريقة منطقية ونفذها بطريقة �شحيحة.

طور الربنامج )لإنتاج ق�شة كرتونية من خاللها تو�شح ترتيب الأماكن، 
وامل�شاعر يف احلج(.
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ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper11 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ا�شتدع ملف الفيديو    Workpaper10 ، ثم لحظ جيدًا ما فيه،
واكتب برناجماً بلغة �شكرات�ض لينفذ ما �شاهدته مبلف الفيديو.

ورقة عمل 11

ورقة عمل 10 

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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نواجت التعلم

يف وقت فراغك
- �شمم برناجماً ير�شُم �شكالً زخرفياً م�شتخدماً تغيري لون 

وحجم القلم.
ويتم  الكويِت  دولة  خريطَة  يت�شمن  برناجماً  �شمم   -
واآخر  معلم  كل  بني  خطًا  وار�شم  املعامل  اأهم  بني  التنقل 

ويظهر ر�شالة با�شم املعلم.

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم



القلم
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عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:
     ت�شميم برنامج م�شتخدمًا لبنات القلم.

     ر�شم �شكل زخريف.

ة مرات.     اأطبع كائنًا ِعدَّ







اخلريطة الذهنية

النجاُح هو حالُة ذهنيُة فاإِذا اأردَت النجاَح ابداأ 

بتخيِل نف�شَك اإن�شانًا ناجحًا.

مقولة



اخلريطة الذهنية
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من  اأمثلة  باإعطاء  التايل  ال�شكل  اأكمل 
التطبيقات املوجودة على جهازك الذكي.

التجوال

الربط

املكتبية

التخزين

املونتاج

التي الرتفيه والتطبيقات  الربامِج  من  العديُد  يوجُد  باأنه  تعلُم  هل 
ا�شتذكاِر  يف  وت�شاعدك  وحياِتك  اأفكاِرك  ترتيِب  من  تكنك 

املواِد الدرا�شيِة.

ال�شتـك�شـــاف
هل لديك و�شيلة ميكن من خاللها 

تنظيم اأفكارك؟



اخلريطة الذهنية
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عزيزي -املتعلم- ابحث عن تعريف اخلريطة الذهنية، و�شجل ما تو�شلت اإليه هنا، واعر�شه على معلمك.

الب�شريِة  الذاكرِة  على  الذهنيُة  اخلريطُة  تعتمد 
بقواعد  والتذكر  املراجعة  �شهل  تو�شيحي  ر�شم  يف 

وتعليمات مي�شرة.

وهي كذلك ت�شتخدم ف�شي الدماغ الأمين، والأي�شر 
فرتفع من كفاءة التعلم. 

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

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

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

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

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

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

اذكر مو�شوعات خمتلفة من حياتك ميكن ترتيبها بوا�شطة اخلريطة الذهنية.

تعلم معنا
اخلريطة الذهنية

Mind Map
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ميكنك ا�شتخداَم العديِد من مواقعِ الإنرتنت 
اأو الربجميات �شواء على جِهاز احلا�شوِب اأو 
خرائَط  لإنتاج  والكفيِة  اللوحيِة  الأجهزِة 

ذهنيٍة.

كيف يتم عمل 
خريطة ذهنية؟

ر�شم �شكل ميثل الفكرة اأو املو�شوع الرئي�شي

ميكن و�شع �شور رمزية على كل فرع تثل معناه

ار�شم فروعا لالأفكار الرئي�شية املتعلقة بهذا املو�شوع

املختلفة  الألوان  ا�شتخدام  ميكن 
للفروع املختلفة

لحظ

mind map

m
in
d 
m
ap

m
in
d 
m
ap

لحظ

2

1 3

لحظ

فروع  اإىل  فرع  كل  تفريع 
ثانوية تثل اأفكار هذا الفرع
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�شمم خريطًة ذهنيًة عن ا�شتخداماِت الأجهزِة الرقميِة.

لحظ: تفريعاِت اخلريطِة الذهنيِة ت�شبه اخلاليا الع�شبيِة.

ومن اأهِم الربامِجِ التي ت�شتخدُم لت�شميِم اخلرائِط الذهنيِة 
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HOTEL

حتديد الوجهه

امل�شروفات
حجز الفندق

تذاكر الطريان
جوازات ال�شفر

جتهيز احلقائب

الأن�شــطـة

ا�شتكمل اخلريطة الذهنية اخلا�شة بالتجهيز لرحلة يف اإجازة ال�شيف، واأ�شف اإليها ماتراه من اأ�شكال.
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ار�شم خريطًة ذهنيًة تو�شُح قيمَة الوقِت.

ورقة عمل 1

ـطبـيـق التاريخ:التَّ
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ار�شم خريطًة ذهنيًة تو�شُح اأركاَن ال�شالِة.

ورقة عمل 2
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ار�شم خريطة ذهنية لأحد املو�شوعات يف اأي جمال درا�شي جتد اأنك بحاجة لعمل خريطة 
ذهنية له ثم اعر�شها على معلمك.

ورقة عمل 3
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نواجت التعلم

يفيف وقت فراغك به  تقوم  ما  فيها  تلخ�ض  ذهنية  خريطة  ار�شم   -
)رحلة اإىل الرب(.   

الرقمية  الأجهزة  فيها  تلخ�ض  ذهنية  خريطة  ار�شم   -
)اأنواعها - اأهميتها(.   

- ار�شم خريطة ذهنية تلخ�ض فيها اأنواع الأجهزة الذكية 
)الكفية واللوحية(.   

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

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

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

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

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

م�شادر التعلم
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عرب عن -راأيك-

ل اأعرفمتو�شطممتاز

مالحظات ويل الأمر

مالحظات املعلم

اأ�شتطيع:
ت�شميم خريطة ذهنية لأحد املو�شوعات التي اأدر�شها.

ت�شميم خريطة ذهنية ت�شاعدين يف تنظيم الوقت.





امل�شاريع

دائما  اأبحث  فاإنني  فريق،  ببناء  اأقوم  عندما 

عن اأُنا�ض ُيحبون الفوَز.

رو�ض بروت
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الهدف من امل�شروع

مو�شوع امل�شروع

التي تم دراستها وتطبيقها من خالل أوراق  إنتاج املرشوع هو االستفادة من املهارات      إن اهلدف األسايس من 
العمل باإلضافة إىل تنمية  مهارات العمل اجلامعي التعاوين، والقدرة عىل جتميع الوسائط الالزمة إلنتاج املرشوع 

وفق أسس حتليل النظم والربجمة والقدرة عىل تنمية االبتكار.

إحدى  ختدم  برامج  إلنتاج  دراستها  متت  التي  املهارات  من  الفائدة  حيقق  بام  املرشوع  موضوع  اختيار  يمكن      
املوضوعات التالية:

• رشح أحد املفاهيم العلمية التي تدرسها يف املواد األخرى مثل )اللغة العربية، الرياضيات ...(.
• قصة أو لعبة تنمي جمموعة من القيم مثل )بر الوالدين - حب الوطن - الصدق -  .......(.

• موضوع مبتكر يتم االتفاق مع معلمك إلنتاجه.
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01

02

03

05

07

08
09

10

11

06

04

اجتماع فريق العمل 
مع املعلم

حتديد الهدف من 
اإن�شاء امل�شروع من خالل 

مناق�شة املعلم

حتديد �شكل خمرجات 
امل�شروع

حتديد الكائنات 
وخلفيات املن�شة

حتديد وظيفة كل كائن

حتديد اللبنات التي 
حتقق وظيفة كل كائن

توزيع املهام على فريق 
العمل لإثراء امل�شروع

اإِعداد امل�شروع وبرجمة 
الكائنات

اختبار امل�شروع والتاأكد 
من �شحة التعليمات 

الربجمية

ت�شحيح الأخطاء 
الربجمية اإِن وجدت

اإعداد خريطة تدفق 
لت�شهيل العمل وحتديد 

مهام امل�شروع

مراحل اإعداد امل�شروع

ُتَعدُّ هذه املرحلة من أهم مراحل إعداد املرشوع، 
حيث إن الدقَة يف احلصوِل عىل املعلوماِت عن 
املرشوِع ستساعدنا يف التخطيِط اجليد إلنتاجه، 
ويمكن أن نذكر مراحل إعداد املرشوع فيام ييل:

حتديد الهدف من امل�شروع 
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عنوان امل�شروع

اأع�شاء الفريق

مهمتي يف الفريق


