


الحاسب
وتقنية المعلومات





Computer Science Computer Literacy

 مقدمة 



الفهرس
أتعلم من التقنية

(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)

Electronic information Resources

Educational Device

Educational Programs

 



واجهتي للعالم
(خدمات ا�نترنت وبناء المواقع)



موضوعات الوحدة:
١.مقدمة في استثمار التقنيات الحديثة في التعليم.

٢.ا�جهزة التعليمية.

٣.أمثلة لبعض ا�جهزة التعليمية.

٤.البرامج التعليمية.

٥.أنواع البرامج التعليمية.

٦.أدوات التعليم المفتوحة عبر االنترنت.

٧.تدريبات عملية على استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)

موضوعات الوحدة:
١.مقدمة في استثمار التقنيات الحديثة في التعليم.

٢.ا�جهزة التعليمية.

٣.أمثلة لبعض ا�جهزة التعليمية.

٤.البرامج التعليمية.

٥.أنواع البرامج التعليمية.

٦.أدوات التعليم المفتوحة عبر االنترنت.

٧.تدريبات عملية على استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)





Hardware

Data Show

 مقدمة 

(Educational Devices) جهزة التعليمية ا



:(Smart Board)  السبورة الذكية     

     جهاز الحاسب: 



Sensor
Interface

:(Visual Presenter)  الكاميرا الوثائقية     

:(Digital sensors)  المستشعرات الرقمية     



Galaxy Tab IPad

(Qwerty

:(Tablet)  جهزة اللوحية     ا

Tablet

Laptop

 (sensors)



(Educational Programs) البرامج  التعليمية 

(Braille Sense U2 Mini

Kurzweil Reading Machine



     برامج التدريس الخصوصي:

     برامج التدريب والممارسة:

     برامج المحاكاة:



     برامج العاب التعليمية:

أدوات التعليم المفتوحة عبر ا�نترنت



     أنظمة إدارة التعلم:

Edmodo

Dabbleboard

     أدوات التعاون االفتراضي:

 Learning Management System
(LMS)

moodle
acaDOX



(Google)

Google
Google

     أدوات متنوعة:

منصات الدروس الجماعية ا�لكترونية-مووك    
:(Massive Open Online Courses (mooc's))



  (Fode)
(Paper.li) 

animoto
wevidio

وصفها اسم ا�داة ا�دوات



(www.khanacademy.org/contribute



مشروع الوحدة 



خارطة الوحدة 



المفاهيم الرئيسةمفردات الوحدة

hardware

دليل الدراســة



(moodle) animoto

تمرينات

أدوات تعلم عبر ا�نترنتبرامج تعليميةأجهزة تعليمية



اختبــــار



.animoto fode 



تدريبات الوحدة:
التدريب ا�ول: استخدام االلعاب التعليمية.

التدريب الثاني:  استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)



تدريبات الوحدة:
التدريب ا�ول: استخدام االلعاب التعليمية.

التدريب الثاني:  استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)

تدريبات الوحدة:
التدريب ا�ول: استخدام االلعاب التعليمية.

التدريب الثاني:  استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)

تدريبات الوحدة:
التدريب ا�ول: استخدام االلعاب التعليمية.

التدريب الثاني:  استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم.

أتعلم من التقنية
(توظيف التقنية للتعلم والتعليم)



استخدام ا�لعاب 

التعليمية

Grammar Bubbles

Grammar Bubbles



مقدمة  التدريب

Grammar Bubbles
Falling Cloud

Grammar Bubbles
gamestolearnenglish

 متطلبات التدريب 

خطوات التدريب

Grammar Bubbles

Games to learn english 

Grammar Bubbles
Grammar

Bubbles
(http://gamestolearnenglish.com

Download online



Download

Desktop
Versions

Grammar Bubbles



submit

file exit

(skip)



المهارة
درجة ا�تقان

لم يتقنأتقن

Grammar Bubbles

جدول المهارات

تمرينات

Falling Clouds (gamestolearnenglish.com)



استخدام أنظمة 

المحاكاة في التعليم



مقدمة  التدريب

.(Phet colorado.edu

 متطلبات التدريب 

إضـــاءة



.(Play with sims

Translated Sims

خطوات التدريب

إضـــاءة

(Java) 



Run Now



المهارة
درجة ا�تقان

لم يتقنأتقن

جدول المهارات

تمرينات



مصطلحات الكتاب



1

2

3

4





 مقدمة 

  (Electronic information Resources) مصادر المعلومات ا�لكترونية



Spider

(Search Engines)

DVD

مصادر المعلومات على شبكة ا�نترنت:



Google

(Digital Library)

Yahoo Google
Google



(Information Databases)

.(www.uqu.edu.sa/lib)



(Electronic Encyclopedias)

www.kaahe.org/ar-sa



(Electronic Dictionaries)

ar.wikipedia.org)

www.
al-islam.com



Blogs
Instagram Twitter Facebook

(Social Network)

ar.wiktionary.org



أهم آليات البحث الجيد في شبكة ا�نترنت:



Google
Yahoo

(www.yahoo.com



“ “

تقييم مصادر المعلومات على شبكة ا�نترنت:





مشروع الوحدة 



خارطة الوحدة 



المفاهيم الرئيسةمفردات الوحدة

Yahoo Google Spider

.(www.uqu.edu.sa/lib)

(https://www.sdl.edu.sa)

www.al-islam.com)

ar.wiktionary.org)

(Facebook.com

دليل الدراســة



DVD

تمرينات



(Facebook)

اختبــــار



1. خدمات ا�نترنت.

2. طرق التواصل عبر ا�نترنت.

3. تبادل المعلومات واالشتراك في الموارد.

4. التعامالت ا�لكترونية.





 مقدمة 

Internet Services

:(Internet Services) خدمات ا�نترنت

      التواصل عبر ا�نترنت:



gmail.com@hasoby3

(@)

Facebook Twitter
Blogs

(Electronic Mail (Email))

(Social Networks)



skype

(Conversations and Videoconferencing)



      تبادل المعلومات وا�شتراك في الموارد:

(Server)

(Browsers)
(www.moe.gov.sa)

(Web Sites)

..
sa.gov.moe.www

Saudi ArabiaGovernmentMinistry of Education World Wide Web



(www.google.com.sa)  

(Cloud Storage

(www.drive.google.com

(Search)

(Share Files)



      التعامالت ا�لكترونية:



(E-Commerce)

E-Gogernment)



مشروع الوحدة 



خارطة الوحدة 



دليل الدراســة



تابع - دليل الدراسة



تمريناتتمرينات

.(www.amazon.com) 



Com@Adel.Gmail

googleCom.www.sa.



sa  @ www

www.moe.gov.sa www.alexa.com
www.drive.google.com www.google.com.sa

اختبــــار



تدريبات الوحدة:
التدريب ا�ول: إنشاء الموقع ا
لكتروني.

التدريب الثاني: التعامل مع الصفحات.

التدريب الثالث: إدراج الوسائط المتعددة، وإنشاء الجداول.

التدريب الرابع: االرتباطات التشعبية، ونشر الموقع.

واجهتي للعالم
(خدمات ا�نترنت وبناء المواقع)



إنشاء الموقع ا�لكتروني

.(Microsoft Expression Web4



مقدمة  التدريب

(Microsoft Expression Web4) 

Microsoft Expression Web4 

 متطلبات التدريب 

خطوات التدريب

Microsoft Expression Web4

Microsoft Ex-) (Microsoft Expression)
(pression Web4





(New Site) Site

Templates

Organization1
Browse

 My Web)
(Sites

Ok



(default.html)



(New Site) Site

General
(Empty Site)
(Browse)

 .(my Site1)

Ok



File
HTML New

(Page Properties)



File
Save

(Right-to-left)
Ok

(my site1)

(Change title)

(Ok) 
 (Save) 



Close Site



جدول المهارات

1

2
3
4
5

.(Expression Web4) 



تمرينات



التعامل مع الصفحات



مقدمة  التدريب

(Microsoft Expression Web4

 متطلبات التدريب 

خطوات التدريب

Site
(Open Site)



Browse

Open
Open



(x-large)

.(Traditional Arabic)



Formatting
Back-)

.(ground picture
Browse

Open
OK

(Page Properties)



File
(Preview in Browser)

(Formatting)  (Page Properties)

.(Background)

OK

Ok

إضـــاءة

إضـــاءة



تمرينات

(Traditional Arabic)

جدول المهارات

1

2
3
4



إدراج الوسائط المتعددة، 

وإنشاء الجداول



مقدمة  التدريب

 (Microsoft Expression Web4) 

 متطلبات التدريب 

خطوات التدريب

.(Page Properties)



.(Internet Explorer

.(General)
Backround)

(Browse)

(Open)

(Forever)
Ok

Ok
Ok



(Ok)

 (Insert)
(From File) (Picture)



 (Insert)

Ok

إضـــاءة



Insert
Media

Windows Media Player

Insert

Media
.(Windows Media Player)

إضـــاءة



 .(Internet Explorer)

(Ok)

Ok



(Allow blocked content)



(Table)
 (Insert Table)

الحدثالتاريخ
مصطلح (إنترنت) يستخدم �ول مرة.١٤٠٢هـ
انتشار التسوق على ا�نترنت.١٤١٤هـ
المملكة العربية السعودية ترتبط با�نترنت.١٤١٩هـ



(Modify)
(Table AutoFormat)

Ok (colorful1)



جدول المهارات

تمرينات

1

2
3
4



االرتباطات التشعبية،

ونشر الموقع



مقدمة  التدريب

 (Microsoft Expression Web4) 

 متطلبات التدريب 

خطوات التدريب



Hyperlink

Ok

(Hyperlink

Address
Ok www.google.com.sa



Insert
(Interactive Button)

Button

Browse

Ok
Ok



Ok



Site
Publishing

(  Add a Publishing destination)

(File System)

Browse

Select

Add



Site
.(Publishing)

 Add a Publishing
 destination

FTP

Add

إضـــاءة



جدول المهارات

تمرينات

1

2
3
4



مصطلحات الكتاب

مصطلحات الوحدة الثالثة

Educational Devices

Smart Board

Visual Presenter

Digital Sensors

Sensor

Interface

Tablet

Educational Programs

Moodle

Dabbleboard

Massive Open Online Courses

مصطلحات الوحدة الرابعة

Electronic Information Resources

Search Engines

Digital Library

Information Databases

Electronic Encyclopedias

Electronic Dictionaries

Social Network



مصطلحات الوحدة الخامسة

Internet Services 

Electronic Mail

Social Networks

Conversations and Videoconferencing

Twitter

Facebook

Blogs

Skype

Websites

Server

Browsers

Government

World Wide Web

Search

Share Files

Cloud Storage

E-Commerce

E-Gogernment


