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كتاب املهارات الرقمية هو كتاب موحد معد للربنامج امل�شرتك لتعليم املهارات 
الرقمية للمرحلة االبتدائية العليا يف العام الدرا�شي1443هـ ، ويتوافق الكتاب مع 
املعايري واالأطر الدولية وال�شياق املحلي، �شيزود الطالب باملعرفة واملهارات الرقمية 
الالزمة يف القرن احلادي والع�شرين. يت�شمن الكتاب اأن�شطة نظرية وعملية خمتلفة 
وحديثة  متنوعة  ومو�شوعات  التعليمية  التجربة  الإثراء  مبتكرة  باأ�شاليب  تقدم 
املواطنة  القرار،  واتخاذ  امل�شكالت  حل  اجلماعي،  والعمل  التوا�شل  مهارات  مثل: 
احلا�شوبي،  التفكري  املعلومات،  اأمن  واالجتماعية،  ال�شخ�شية  وامل�شوؤولية  الرقمية 

الربجمة والتحكم بالروبوتات.

كة تطوير للخدمات التعليمية : �ش النا�ش

كة تطوير للخدمات التعليمية  كة Binary Logic SA و�ش ن �ش  تم الن�ش بموجب اتفاقية خاصة ب�ي
ي المملكة العربية السعودية

)عقد رقم 2021/0010( لالستخدام �ن

Binary Logic SA 2021 © حقوق الن�ش

جاع البيانات أو نقله  ي أنظمة اس�ت
جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه �ن

ي من  ي أو التسجيل أو غ�ي ذلك دون إذن كتا�ب
ونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضو�ئ بأي شكل أو بأي وسيلة إلك�ت

ين.  النا�ش

كة Binary Logic. ورغم  دار من قبل �ش
ُ
: يحتوي هذا الكتاب عىل روابط إىل مواقع ويب ال ت ُير�ب مالحظة ما يىلي

كة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها ومالءمتها، إال أنها ال تتحمل  أنَّ �ش
المسؤولية عن محتوى أي مواقع ويب خارجية.

كات المذكورة هنا قد تكون عالمات تجارية أو عالمات تجارية  إشعار بالعالمات التجارية: أسماء المنتجات أو ال�ش
 Binary Logic كة ي �ش

لة وُتستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية النتهاك الحقوق. تن�ن ُمسجَّ
. ُتعد Microsoft و Windows و  ن وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العالمات التجارية المعني�ي
 Bing و OneDrive و Skype و OneNote و PowerPoint و Excel و Access و Outlook و Windows Live
و Edge و Internet Explorer و Teams و Visual Studio Code و MakeCode و Office 365 عالمات 
 Chrome و Gmail و Google وُتعد .Microsoft Corporation كة لة ل�ش تجارية أو عالمات تجارية ُمسجَّ
و Google Docs و Google Drive و Google Maps و Android و YouTube عالمات تجارية أو عالمات 
كة Google Inc. وُتعد Apple و iPad و iPhone و Pages و Numbers و Keynote و  لة ل�ش تجارية ُمسجَّ
كة  لة ل�ش كة Apple Inc. وُتعد LibreOffice عالمة تجارية ُمسجَّ لة ل�ش iCloud و Safari عالمات تجارية ُمسجَّ
عالمات   WhatsApp و   Instagram و   Messenger و   Facebook وُتــعــد   .Document Foundation
.Twitter، Inc كة كات التابعة لها. وُتعد Twitter عالمة تجارية ل�ش كة Facebook وال�ش  تجارية  تمتلكها �ش

 .Scratch لـــــفـــــريـــــق  تــــــجــــــاريــــــة  عـــــــالمـــــــات   Scratch Cat و   Scratch وشـــــــعـــــــار   Scratch اســــــــــم  يـــــعـــــد 
كـــــة لـــــ�ش مــــســــجــــلــــة  تــــــجــــــاريــــــة  عــــــــالمــــــــات  أو  تــــــجــــــاريــــــة  عــــــــالمــــــــات   Python وشــــــــــعــــــــــارات   "Python"  تـــــعـــــد 

 .Python Software Foundation
 micro: bit وشعار micro: bit هما عالمتان تجاريتان لمؤسسة Micro: bit التعليمية. Open Roberta هي 
ي خدمة  ن أو عالم�ت ن تجاريت�ي عالمة تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS. ُتعد VEX و VEX Robotics عالمت�ي

.Innovation First, Inc. كة ل�ش

كات أو المنظمات المذكورة أعاله هذا الكتاب أو ترصح به أو تصادق عليه. وال ترىع ال�ش

حاول النا�ش جاهدا تتبع مالك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٍّ منهم سهًوا فسيكون من دواىعي 
ي أقرب فرصة.

�ور النا�ش اتخاذ التداب�ي الالزمة �ن
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الوحدة األولى: عرضي التقديمي

8



حان الوقت للتعب�ي عن نفسك. 
يكون  ما  عند ستفعل  ا  ذ ما
ع�  عرضها  وتريد  فكرة  لديك 
تجمع  كيف  �مله؟  بأ الصف 
ومقاطع  والصور  النصوص  ن  ب�ي
الفيديو واألصوات؟ حان الوقت 
فت  سو يكرو ما ف  ستكشا ال

باور��ي�ت.

أهداف التعلم
ي هذە الوحدة:

س�تعلم �ن
. ن >  إ�شاء عرض تقديمي حول موض�ع مع�ي

>  استخدام النصوص والصور للتعب�ي عن 
أف�ارك.

ات الحركة. > استخدام االنتقاالت وتأث�ي

ي 
>  استخدام مقاطع الفيديو واألصوات �ن

العروض التقديمية.

األدوات
>  مايكروسوفت باور��ي�ت 

(Microso� PowerPoint)

(Apple Keynote ) أبل �ي نوت <

�س  >  لي�� أوف�س إم��
(LibreOffice Impress )
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ائح التقديمية الدرس األول: ال�ش

ائح الهدف من استخدام ال�ش
ح أفكارك و�ظهارها عل شكل مقاطع فيديو وصور وأصوات؛  ي الصف وتريد �ش

إذا كان لديك فكرة وتريد تقديمها إىل زمالئك �ف
 . . مايكروسوفت باوربوينت هو برنامج يعطيك كل ما تحتاجه إلنشاء عرض تقديمي فإن الخيار األمثل هو إنشاء عرض تقديمي
يحة هي ”صفحة“ حيث يمكنك إضافة النص والصور واألصوات أو ح�ت  ائح. وكل �ش يتكون عرض باوربوينت التقديمي من �ش

مقاطع الفيديو إليها.

الخطوة األو� إل�شاء عرضك 
التقديمي �ي فتح برنامج 
مايكروسوفت باور��ي�ت:

1  .)Start) اضغط عل زر ابدأ  <
2 يط التطبيقات لألسفل  >  مرر �ش
واضغط عل مايكروسوفت 

باور��ي�ت
3  .)Microso� PowerPoint)

4 > اخ�ت عرض تقديمي فارغ. 

يحة جديدة: إلضافة �ش

يط  >  من عالمة تبويب ال�ش
الرئ��ي (Home)، ومن 

 )Slides) ائح مجموعة ال�ش
اضغط عل السهم الذي �ش�ي 

يحة جديدة لألسفل لزر �ش
1  .)New Slide)

ي تريد  يحة ال�ت >  اخ�ت نوع ال�ش
استخدامها اعتماًدا عل ما تريد 

تقديمه واضغط عليها، عل 
س�يل المثال العنوان والمحتوى

2  .)Title and Content)

ائح جديدة إ�شاء عرض تقديمي باستخدام �ش
يحة. ائح يعتمد عل الموضوع الذي تريد تقديمه. من الجيد عدم وضع الكث�ي من التفاصيل عل كل �ش لنبدأ باألساسيات: عدد ال�ش

2

1

4

3

1

2
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تخصيص العرض التقديمي الخاص بك
ائح الخاصة بك. ي تريدها عن طريق اختيار الموضوع ولون ال�ش يمنحك باوربوينت القدرة عل تصميم العرض التقديمي بالطريقة ال�ت

األلوان (Colors) تقوم بتغي�ي مجموعة 
األلوان للموض�ع المحدد.

الخط (Fonts) تغ�ي نمط الخط الخاص 
بنص المجموعة المحددة.

ائح: لتغي�ي �سق ال�ش

>  من عالمة التبويب تصميم
(Design)، ومن مجموعة 
سق (Themes) يمكنك 

ُ
�

ي  رؤية جميع الُنسق ال�ت
يمكن تطبيقها، ولم�يد من 
الُنسق اضغط عل السهم 

1 الذي �ش�ي لألسفل. 

>  اضغط عل التنسيق 
الذي يعجبك، عل س�يل 

وس�يكت  المثال ري�ت
2  .)Retrospect)

1

2
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حفظ عرضك التقديميحفظ عرضك التقديمي

: لحفظ عرضك التقديمي

>   من عالمة التبويب ملف
(File)، اضغط عل حفظ

1  .)Save as) باسم

>  اضغط استعراض
2  .)Browse)

>  حدد المكان الذي تريد 
حفظ العرض التقديمي 

3 فيه. 

>  اكتب اسًما لعرضك 
4  . التقديمي

>  اضغط عل حفظ
5  .)Save)

2

1

5

4

من مجموعة 
أش�ال مختلفة
 )Variants)
ستجد أزرار 

األلوان والخطوط 
ات  والتأث�ي

وأساليب الخلفية. 
اضغط عليها 

لتعديل الموضوع 
الخاص بك.

أنماط الخلفية 
(Background styles)

غ�ي نمط الخلفية الخاصة 
بموضوعك.

ات (Effects) تغ�ي  التأث�ي
التأث�ي الذي �ستخدمه 
الموض�ع ليكون أ��� 

جاذبية.

3
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فتح عرض تقديميفتح عرض تقديمي

لفتح عرض تقديمي محفوظ 
بجهاز الحاسب الخاص بك:

>  من عالمة التبويب ملف
(File)، اخ�ت فتح

1  .)Open)

>  اضغط استعراض
2  .)Browse)

>  حدد العرض التقديمي 
الخاص بك، ثم اضغط فتح

3  .)Open)

1

2

3
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ي هذه الوحدة، سنقوم بإنشاء عرض تقديمي حول 
. �ف يحة األوىل من العرض التقديمي عل عنوان العرض التقديمي تحتوي ال�ش

. األطعمة الصحية وغ�ي الصحية. لنبدأ بإضافة عنوان عرضنا التقديمي

إذا ضغطت خارج مربــع 
ي 

النص قبل الكتابة سيخت�ف
المربــع. المربــع موجود لكنه 

. اضغط داخل مربــع  ي
غ�ي مر��

النص وسيظهر مرة أخرى.

إلدراج النص:

>  اضغط داخل صندوق 
1  .)Text Box) النص
ا  سيصبح المؤ�ش خط�

وامًضا ) | ).
2 > اكتب النص. 

ي باوربوينت، لذلك يمكن 
مربــع النص هو مجرد شكل من األشكال المتوفرة �ف

تطبيق أوامر تعديل األشكال عل مربعات النصوص. 

نصيحة ذكية

1

2
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إضافة المحتوى
قد يحتوي العرض التقديمي عل نصوص أو صور أو ح�ت 

مقاطع فيديو.

يحة  . �ش ف إىل عرضنا التقديمي يحت�ي سنقوم اآلن بإضافة �ش
لألطعمة الصحية وأخرى لألطعمة غ�ي الصحية.

 من فقرات، فالتعداد �ساعدنا عل تنظيم أفكارنا.
ً

ي نقاط ذات تعداد نق�ي أو رقمي بد�
من األفضل تنظيم النص �ف

يحة األطعمة غ�ي الصحية. دعنا نضيف التعداد النق�ي إىل �ش

ي 
استخدم أزرار المحاذاة �ن

مجموعة الفقرات لمحاذاة 
العنوان الخاص بموضوعك.

يحة األطعمة غ�ي الصحية. دعنا نضيف التعداد النق�ي إىل �ش

إلضافة تعداد نق�ي إ� 
النص:

يحة األطعمة  >  حدد �ش
1 غ�ي الصحية. 
2 >  حدد النص. 

ي مجموعة فقرة
>  �ف

 ،(paragraph)
اضغط عل تعداد 
 )bullets) نق�ي

وحدد نوع التعداد الذي 
3 تريد استخدامه. 

3

2

1
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إضافة الم�يد ع� النص
يحة فارغة بدون مربــع نص فيمكنك إضافة مربــع نص: إذا كنت تستخدم �ش

يمكنك تحديد مربــع النص 
بالضغط عل حدوده. سوف 

تظهر حدود رمادية مع ”مقابض“ 
. ف ي كل زاوية وعل الجانب�ي

�ف

2

3
1

4

5

يمكنك تحديد مربــع النص 

إلدراج مر�ــع نص:

>  اضغط عل الصورة 
ي تريد  يحة ال�ت المصغرة لل�ش

1 إدراج النص فيها. 

>  من عالمة التبويب إدراج
(Insert) ومن مجموعة 

نص (Text)، اضغط عل 
2  .)Text Box) مر�ــع نص

>   لتكب�ي مربــع النص؛ حدد 
مربــع النص ثم ضع المؤ�ش 
عل أحد المقابض واضغط 

باستمرار عل زر الفأرة 
3 األ�� واسحبه. 

4 >  اآلن يمكنك بدء الكتابة. 

>  لتحريك مربــع النص إىل 
؛ حدد مربــع النص  ف اليم�ي

ثم اضغط باستمرار عل زر 
الفأرة األ�� مع السحب 

5  . ف لليم�ي

ي 
>  يمكنك تنسيق الخط �ف

مربــع النص الخاص بك 
من حيث نوع وحجم ولون 

النص.
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WordArt
استخدم  جاذبية  ك�ث  أ النص  لجعل 

ي نصك.
WordArt �ف

:WordArt إلدراج

>  اضغط عل الصورة 
ي  يحة ال�ت المصغرة لل�ش

WordArt تريد إدراج
1 فيها. 

 >  من عالمة التبويب 
 )Insert) إدراج

ومن مجموعة نص
(Text) اضغط عل 

2 .WordArt

>  اخ�ت الشكل الذي 
3 يعجبك. 

>  سيظهر مربــع نص 
يحة مع عبارة  عل ال�ش

4 )النص هنا) كعينة. 

يحة،  >  اكتب عنوان ال�ش
عل س�يل المثال، 

5  . الطبق الص�ي

11

من عالمة التب�يب ت�سيق 
(Format) يوجد  مجموعات 

Shape) أنماط األش�ال
WordArt) و أنماط (Styles

ي يمكنك استخدامها 
Styles) ال�ت

إلضافة الخطوط الملونة 
 ،(colored outlines)

.(effects) ات والتأث�ي

2

3

1

4

5

ي العرض 
ال تستخدم أنماط مختلفة من WordArt لكل كلمة �ف
التقديمي الخاص بك؛ ألن ذلك يربك القارئ.

نصيحة ذكية
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إضافة نص

طابق كل صورة مع وصفها.

لنطبق مًعا 
تدريب 1

ن العمودين بما هو مطلوب صل ب�ي

مربــع نص

WordArt

عنوان

18



عنوان ومحتوى

فارغ

عنوان فقط

عنوان المقطع

ي التقديمي
تصميم عر�ن

تدريب 2

إليجاد اسم التخطيط:  �

ي  �
 افتح عرض تقديمي فارغ جديد �ف

باوربوينت.

� .)Layout( اذهب إىل تخطيط

يحة مع تخطيطها. طابق كل �ش

4

3

2

1
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العنوان: األطعمة الصحية
: اسمك العنوان الفرعي

 )Basis) األساس  تنسيق  بتطبيق  قم 
."Arial" عل العرض التقديمي والخط "عل العرض التقديمي والخط

المتوازن  ي 
الغذا�� النظام  لك  يوفر  النص: 

الطاقة و�ساعدك عل البقاء قوًيا وصحًيا.

الخط  بتغي�ي  وقم  العنوان  انقل 
ائح الخاصة بك  النصي وتنسيق ال�ش

ي تريدها. بالطريقة ال�ت

وقم  باوربوينت  مايكروسوفت  برنامج  افتح 
بإنشاء عرض تقديمي جديد.

نوع من  جديدة  يحة  �ش بإدراج  قم 
 ”عنوان ونص“ .
العنوان: الوصف

المتوازن  ي 
الغذا�� النظام  لك  يوفر  النص: 

إ�شاء عرض تقديمي

تدريب 3
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: إدراج الصور ي
الدرس الثا�ن

إلدراج صورة من ملف:

>  اضغط عل الصورة المصغرة 
ي تريد إدراج الصورة فيها  يحة ال�ت لل�ش

1 لتحديدها. 

 )Insert) من عالمة التبويب إدراج   <
 )Images) ومن مجموعة الصور
2  .)Pictures) اضغط عل صور

>  اضغط عل هذا الجهاز 
3  .)This Device)

4  )Pictures) من مجلد صور  <
ي تريد إضافتها  حدد الصورة ال�ت

يحتك. ثم اضغط عل فتح إىل �ش
5  .)Open)

6 يحة.  ي ال�ش
>  ستظهر الصورة �ف

2

1

4

3

5

6

الهدف من استخدام الصور
ائح. الصورة تخت� الكث�ي من الكلمات، فمن خالل الصور  ، أضف بعض الصور إىل ال�ش ف للحصول عل عرض تقديمي مم�ي

يمكنك تقليل النص المستخدم.
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ي أو 
إلدراج صورة من الماسح الضو��

ي أو 
ا، استخدم الماسح الضو�� الكام�ي

ا لنقل الصورة إىل جهاز  برنامج الكام�ي
الحاسب الخاص بك. احفظ الصورة ثم 

أدخلها باتباع اإلرشادات المذكورة.

ي أو 
إلدراج صورة من الماسح الضو��

نت:  إلدراج الصور ع�� اإلن�ت

يحة  >  اضغط عل الصورة المصغرة لل�ش
1 ي تريد إدراج الصورة فيها لتحديدها.  ال�ت

>  من عالمة التبويب إدراج (Insert) ومن 
مجموعة الصور (Images) اضغط عل 

2  .)Pictures) صور

نت >  اخ�ت صور ع�� اإلن�ت
3  .)Online picture)

نت  >  ستظهر نافذة صور ع�� اإلن�ت
(Online picture)، واكتب كلمة أو 

ي مربــع البحث واضغط عل 
عبارة �ف

4  .Enter

>  اخ�ت مربــع صور إبداعية فقط
5  .)Crea�ve Commons only)

ي تريدها ثم اضغط عل  >  حدد الصورة ال�ت
6  .)Insert) إدراج

>  سوف تظهر الصورة مع رابط المصدر 
7 يحة الخاصة بك.  عل ال�ش

Ctrl وحدد  إلضافة صور متعددة اضغط مع االستمرار عل زر 
. Insert ي تريد إدراجها ثم اضغط  الصور ال�ت

نصيحة ذكية

3

1

4

2

5

6

7
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 لتغي�ي حجم صورة:
1 > اضغط عل الصورة. 

>  ضع مؤ�ش الفأرة فوق أي من 
"الزوايا" األربــع. س�تحول 

2 المؤ�ش إىل سهم مزدوج. 

>  اضغط مع االستمرار عل الفأرة 
واسحب ح�ت تحصل عل 

3 حجم الصورة الذي تريده. 
>  أطلق زر الفأرة.

4 >  تم تغي�ي حجم الصورة. 

ي العرض التقديمي 
تغي�ي حجم، نقل وتدوير العنا� �ن

: ي الدروس السابقة، وهي كالتاىلي
يحة. تذكر كيف قمنا بذلك �ف ي ال�ش

ي أي مكان �ف
يمكنك نقل، تغي�ي حجم، أو تدوير الصورة �ف

يمكن استخدام التقنيات 
نفسها للصور ع�ب 

نت ومربعات النص. اإلن�ت

Ctrl أثناء سحب مقبض التحجيم. ي نفس الموقع، اضغط مع االستمرار 
 لالحتفاظ بتوسيط الصورة �ف

نصيحة ذكية

2

3

4

1

3

الھرم الغذائيالھرم الغذائيالھرم الغذائي
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يؤدي استخدام المقابض 
الجان�ية عند تغي�ي حجم 

الصورة إىل تشويه الصورة إذا 
لم تكن حذًرا. إذا كنت ترغب 
ي االحتفاظ بنسب الصور 

�ف
استخدم دائًما مقابض الزاوية.

لتحريك الصورة:

األ��  الفأرة  بزر  >  اضغط 
1 عل الصورة باستمرار. 

س�تحول المؤ�ش إىل سهم 
رباعي االتجاه. 

>  أثناء الضغط باستمرار عل 
الصورة  الفأرة اسحب  زر 

2 إىل الموقع المطلوب. 
>  قم بتحرير زر الفأرة.

3 > تم نقل الصورة. 

1

3

2
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تطبيق نمط الصورة
ي عرضك التقديمي يمكنك تطبيق نمط صورة. أنماط الصورة هي مجموعات من خيارات التنسيق المختلفة 

لجعل الصور بارزة �ف
ات الصورة. مثل حدود الصورة وتأث�ي

لتطبيق نمط الصورة:

ي تريد  >  اضغط عل الصورة ال�ت
1 تنسيقها. 

>  من عالمة التبويب ت�سيق 
 )Picture Format) الصورة

ومن مجموعة أنماط الصور
(Picture Styles) تستطيع 
أن ترى جميع أنماط األشكال 

2 ي يمكنك تطبيقها.  ال�ت

>  لم�يد من أنماط الصور 
اضغط عل السهم الذي 

3 �ش�ي لألسفل. 

>  اخ�ت نمط الصورة الذي 
4 يعجبك. 

إذا لم تتمكن من رؤية عالمة 
التبويب ت�سيق الصورة 

ي  (Picture Format) فهذا يع�ف
أنك لم تضغط عل الصورة.

23

1

4
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لتدوير صورة:
1 > اضغط عل الصورة. 

>  اضغط عل مقبض 
التدوير، وهو عبارة 

ي الجزء 
عن دائرة تقع �ف

2 العلوي من الصورة. 
س�تحول المؤ�ش إىل 

سهم دائري. 

>  اسحب بالقدر الذي تريد 
3 تدوير الصورة فيه. 

يمكنك تحريك جميع العنا� 
يحة. ي ال�ش

الموجودة �ف
يحة. اتبع خطوات إنشاء ال�ش

Z  + Ctrl يمكنك الضغط عل 
. كما  اجع عن تطبيق التأث�ي لل�ت
يمكنك القيام بذلك من خالل 

. الضغط عل زر تراجع 

WordArt انقل   <
ي الزاوية 

الموجود �ف
1 يحة.  اليم�ف من ال�ش

اد الصورة من  >  قم باست�ي
2 حاسبك. 

>  أضف مربعات نص 
3 جديدة واكتب النص. 

>  حرك مربعات النص 
ي المكان الصحيح من 

�ف
4 الصورة. 

2

1

2

1

4

3

3
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لنطبق مًعا 

يحة ي ال�ش
أهمية الصورة �ن

تدريب 1

طابق كل رمز مع اسمه.

ن األعمدة بما هو مطلوب صل ب�ي

مربــع نص

WordArt

صورة

تدوير

تغي�ي الحجم
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تدريب 2

ي المفضلة
رياض�ت

يحة العنوان اكتب كلمة "الرياضات "كعنوان  � ي �ش
 �ف

. واسمك كعنوان فرعي

بالرياضة  � نت ذات صلة  اإلن�ت بإدراج صورة ع�ب   قم 
المفضلة لديك.

ي أدرجتها. �  قم باعطاء نمط للصورة ال�ت

يحة. � ف ال�ش  اجعل الصورة أك�ب وحركها إىل أسفل ويم�ي

يحة جديدة. � قم بإضافة �ش

 اكتب نص صغ�ي حول رياضتك المفضلة. �

افتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت وقم بإنشاء عرض تقديمي جديد.
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ات  لجعل العرض التقديمي أك�ث جاذبية للقارئ يمكنك إضافة بعض التأث�ي
ي يوفرها برنامج مايكروسوفت باوربوينت. الب�ية الرائعة ال�ت

االنتقاالت
. وهي عبارة عن  ائح عرضك التقديمي ات االنتقال إىل �ش يمكنك إضافة تأث�ي
يحة  ائح) عندما تنتقل من �ش ي تحدث )أثناء عرض ال�ش ات الحركة ال�ت تأث�ي

. إىل أخرى أثناء العرض التقديمي

ائح:   لتطبيق انتقاالت ال�ش

>  اضغط عل الصورة المصغرة 
ي تريد تطبيق تأث�ي  يحة ال�ت لل�ش

1 انتقال عليها. 
>  من عالمة التبويب انتقاالت

(Transi�ons) ومن مجموعة 
يحة نقل إ� هذە ال�ش

 )Transi�on to This Slide)
ات  يمكنك رؤية جميع تأث�ي

ي يمكنك تطبيقها.  االنتقال ال�ت
ات اضغط عل  لم�يد من التأث�ي

2 السهم الذي �ش�ي لألسفل. 

>  اخ�ت التأث�ي الذي تريده. س�تم 
ف  تطبيق التأث�ي أثناء االنتقال ب�ي

يحة  يحة السابقة وال�ش ال�ش
تها.  ي اخ�ت ال�ت

3  )Preview) من معاينة  <
ات انتقال  يمكنك معاينة تأث�ي

يحة.  ال�ش

ات الحركة الدرس الثالث: االنتقاالت وتأث�ي

3

2

1

 (Apply to All) عند اختيار تطبيق ع� ال�ل
من مجموعة التوقيت (Timing)، س�تم تطبيق 

ائح. نفس تأث�ي االنتقال ع� جميع ال�ش
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اضية. عل  كل تأث�ي انتقاىلي له مدته االف�ت
س�يل المثال بالنسبة لتأث�ي االنتقال مسح

اضية إىل ثانية  ف المدة االف�ت (Wipe) يتم تعي�ي
واحدة وانتقال انقسام (Split) إىل 1.5 ثانية.

ض�ط التوقيت
ائح. ات الحركة، ستقوم اآلن بضبط توقيت عرض ال�ش بعد أن تعرفت عل كيفية تحديد االنتقاالت وتأث�ي

ات الحركة عل العنا�، يتم تفعيلها تلقائًيا لتبدأ بمجرد الضغط عل الفأرة. ولكن إذا كنت تريد أن يظهر العن�  عند تطبيق تأث�ي
. ي وقت واحد ستحتاج إىل ضبط توقيت التأث�ي

ات لتشغيلها �ف يحة أو إذا كنت تريد دمج عدة تأث�ي تلقائًيا عند عرض ال�ش

ن مدة االنتقال: لتعي�ي
>  من عالمة التبويب انتقاالت (Transi�ons) ومن مجموعة نقل إ� هذە 

يحة االنتقال. يحة (Transi�on to This Slide)، حدد �ش ال�ش
>  من عالمة التبويب انتقاالت (Transi�ons) ومن مجموعة التوقيت

ا عل  اضي� (Timing) يمكنك رؤية أن المدة (Dura�on) يتم ضبطها اف�ت
1 02.00 ثانية. 

2 >  اضغط عل معاينة (Preview) لمعرفة مدة االنتقال. 

يمكنك تجربة 
ي حددتها  المدة ال�ت
للتأث�ي الذي تريده.

يمكنك تغي�ي المدة عن طريق 
ي صندوق الوقت أو 

ال�تابة �ن
باستخدام األسهم المجاورة له.

1

2
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ات الحركة تأث�ي
ات واالنتقاالت المتوفرة إظهار  ، حيث تتيح التأث�ي ي عرضك التقديمي

ات الحركة إىل النصوص والصور �ف يمكنك إضافة تأث�ي
، أو تغي�ي لونها، واالنتقال من األعل لألسفل  يحة أو جعلها أصغر أو أك�ب يحة، أو استدارة ال�ش ي ال�ش

العنا� أو إخفائها تدريجًيا �ف
أو العكس.

إلضافة تأث�ي الحركة:
1 > حدد المكون )مربــع نص او صورة) الذي تريد إضافة تأث�ي حركة عليه وذلك بالضغط عليه. 

2 ومن مجموعة حركة (Anima�on)، يمكنك رؤية جميع   )Anima�ons) من عالمة التبويب حركات  <
3 ات اضغط فوق السهم الذي �ش�ي لألسفل.  ي يمكنك تطبيقها. للم�يد من التأث�ي ات الحركة ال�ت تأث�ي

4 يحة.  ي ال�ش
>  اخ�ت التأث�ي الذي تريده. يمكنك إضافة مؤثرات أخرى إىل مربــع )مربعات) النص األخرى �ف

يحة.  ي قمت بتطبيقها عل ال�ش ات الحركة ال�ت 5 لمعاينة جميع تأث�ي  )Preview) اضغط عل معاينة  <

يمكنك معاينة تأث�ي حركة النص بطريقة أ�ع وذلك بتمرير مؤ�ش الفأرة وت�ب�ته 
ة لثانية واحدة دون الضغط. أعل التأث�ي مبا�ش

نصيحة ذكية

1

43

2 5
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يمكنك تجربة المدة 
ي حددتها من أجل  ال�ت

إنشاء التأث�ي الذي تريده.

ن توقيت تأث�ي الحركة: لتعي�ي
1 >  حدد مربــع نص يحتوي عل تأث�ي حركة. 

 )Anima�ons) من عالمة التبويب حركات  <
 ،(Timing) ومن مجموعة التوقيت

يمكنك رؤية أن المدة (Dura�on) يتم 
ا إىل ثانية واحدة ويتم ضبط  اضي� ضبطها اف�ت

2 ا إىل صفر.  اضي� التأخ�ي (Delay) اف�ت
يمكنك تغي�ي هذه األرقام عن طريق الكتابة 

أو باستخدام األسهم.

ة  تظهر األرقام الصغ�ي
ي الجانب األيمن 

�ف
من مربعات النص 

تيب  يحة بال�ت ي ال�ش
�ف

الذي ستحدث فيه 
ات الحركة. تأث�ي

ن المدة  ع� س�يل المثال، إذا قمت بتعي�ي
(Dura�on) إ� 2.00 ثانية والتأخ�ي 

ي أن تأث�ي 
، هذا يع�ن ي

(Delay) إ� 3.00 ثوا�ن
ن  " س�ستمر لمدة ثان�ت�ي �تصغ�ي "تكب�ي
يحة. وس��دأ بعد 3 ثوان من ظهور ال�ش

1

2

Move) ا
ً
ات الحركة عن طريق تحديد الرقم والضغط عل نقل سابق يمكنك تغي�ي ترتيب تأث�ي

 ،(Reorder Anima�on) ي إعادة ترت�ب الحركة
ا (Move Later) �ف

ً
Earlier) أو نقل الحق

.)Timing) ومن مجموعة التوقيت (Anima�ons) من عالمة التبويب حركات

نصيحة ذكية
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لنطبق مًعا 
تدريب 1

تقديمي مفصل  لتقديم عرض  الوقت  حان 
س�يل  عل  الصحية.  األطعمة  تناول  عن 
المثال، يمكنك الكتابة عن فوائد اتباع نظام 
المختلفة  ات  التأث�ي استخدم  . ص�ي ي 

غذا��
بضبط  وقم  الحركة،  ات  وتأث�ي واالنتقاالت 
 . ي

ائح تتغ�ي بشكل تلقا�� الوقت واجعل ال�ش
من المهم أال ت�يد مدة العرض التقديمي عن 

5 دقائق.

خالله  من  تقدم  ائح  �ش  5 من  تقديمي  عرض  بإنشاء  قم 
هم عن بعض المعلومات  ي الصف وتخ�ب

نفسك لزمالئك �ف
ات الحركة واالنتقاالت  عنك وعن اهتماماتك. استخدم تأث�ي
لجعل عرضك يبدو أفضل، ثم قّدم العرض التقديمي أمام 

ي الصف.
زمالئك �ف

تدريب 2
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مقاطع الفيديو
ي العرض التقديمي الخاص بك. 

يمكنك إدراج مقطع فيديو �ف
ويمكنك إضافة فيديو من ملف أو من موقع ويب أو يمكنك 

.)Clip Art Video) ي
ياستخدام مقطع فيديو ف�ن
استخدام مقطع فيديو ف�ن

إلدراج فيديو من ملف:

يحة عنوان فقط >  قم بإضافة �ش
1 (Title Only) جديدة. 

>  من عالمة التبويب إدراج
(Insert) ومن مجموعة 

الوسائط (Media)، اضغط 
2 ثم اخ�ت   )Video) عل فيديو

هذا الجهاز 
3  .)This device)

>  من نافذة إدراج فيديو
(Insert Video) اخ�ت ملفات 

4  .)Videos) الفيديو

>   حدد الفيديو الذي تريد إضافته 
5 يحة.  إىل ال�ش

6  .)Insert) اضغط عل إدراج <

>  سيظهر مقطع الفيديو داخل 
7 يحة.  ي ال�ش

صندوق �ف

>   غ�ي حجم الفيديو ليناسب 
8 يحة الخاصة بك.  ال�ش

يمكنك �شغيل الفيديو لمعاي�ته ق�ل تقديم 
العرض، وذلك بالضغط ع� زر ال�شغيل.

2

3

1

4

7

8

5

6
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إذا لم يكن لديك ملفات فيديو عل جهاز الحاسب الخاص 
ي تريدها من  بك يمكنك العثور عل مقاطع الفيديو ال�ت

.)Video) من القائمة فيديو (ClipArt) ي
مقطع ف�ن

كيفية �شغيل العرض التقديمي
 F5 اضغط عل  الملف  فتح  بعد  ائح،  ال�ش ي عرض 

�ف البداية  من  تقديمي  >  لبدء عرض 
يحة األوىل عل الشاشة. وستظهر ال�ش

 أو اضغط بزر- الفأرة أو   أو  Enter  أو  يحة التالية اضغط عل  >  لالنتقال إىل ال�ش
.  Spacebar اضغط 

.  أو  يحة السابقة اضغط عل  Backspace  أو  > للرجوع إىل ال�ش

يمكنك إيقاف 
العرض التقديمي 
ي أي وقت عن 

�ف
طريق الضغط 

. Esc عل 

يمكنك بدء عرض تقديمي من 
البداية باستخدام زر عرض 
 .) Slide Show) ائح ال�ش
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ائح بالش�ل الصحيح ترت�ب ال�ش
ي العرض التقديمي بطريقة تسلسلية. تأكد من 

ائح �ف يجب أن تظهر ال�ش
ي 

ائح صحيًحا. إذا لم تكن كذلك فيمكنك نقلها ووضعها �ف أن ترتيب ال�ش
تيب الصحيح. ال�ت

يحة: لتحريك �ش

يحة  ائح (Slide Show)، حدد ال�ش ي عرض ال�ش
>  �ف

1 يحة5.  ي تريد نقلها، عل س�يل المثال ال�ش ال�ت

>  اضغط باستمرار عل زر الفأرة األ�� واسحب 
يحة إىل المكان المطلوب، عل س�يل المثال  ال�ش

2 يحة4.  ي موقع �ش
�ف

3 يحة.  >  حرر زر الفأرة. وبذلك تم نقل ال�ش

3

2

1
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مالحظات
بعد أن تعلمت الخطوات األساسية إلنشاء عرض تقديمي كامل يحتوي عل نص وصور فقد حان الوقت لتقديمه. إن تشغيل 

ي وضع ملء الشاشة من أجل تقديم أفكارك للجمهور.
يحة �ف ي أن تعرض كل �ش عرض تقديمي يع�ف

تساعدك مالحظات المتحدث عل تذكر ما ستقوله عند تقديم العرض. اطبعها أو استخدم طريقة عرض مقدم العرض 
ائح فقط. لمشاهدة مالحظاتك، ب�نما يرى الجمهور ال�ش

ء تعتقد أنه سيكون  ي
ا�تب أي �ش

ي قسم 
مفيًدا لعرضك التقديمي �ن

المالحظات.
اضغط ع� مالحظات (Notes) أسفل 

النافذة وابدأ بكتابة المالحظات.

1

الستخدم طريقة عرض مقدم العرض:
1  .)Slide Show) ائح > اضغط عل عرض ال�ش

يحة واخ�ت  >   اضغط عل زر الفأرة األيمن عل ال�ش
إظهار طريقة عرض مقدم العرض

2  .)presenter view)
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نصائح لتقديم عرض رائع
> ال تستخدم أنواع مختلفة من الخطوط ألنها قد تكون مربكة للقارئ.

ا وواضًحا ح�ت يتمكن الجميع من قراءة النص. ً > استخدم خًطا كب�ي
> ال تستخدم الكث�ي من األلوان. 

> إذا كنت تشعر بالملل فإن الجمهور �شعر بالملل أيًضا. كن مقدم عرض متفاعل.
ا ومختً�ا. ً > اجعل العرض التقديمي الخاص بك قص�ي

ائحك  ال تمأل �ش
بالتفاصيل. اكتب فقط 
بعض الكلمات األساسية 

المهمة للحفاظ عل 
اهتمام الجمهور.

هنا ترى مالحظاتك. هذا ما يراە الجمهور

2
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: ضع عالمة  أمام الجملة الصحيحة فيما يلي

؟ ي
هل عرضك التقديمي منط�ت

لنطبق مًعا 
تدريب 1

1. يتضمن العرض التقديمي الجيد أنواع مختلفة من الخطوط.

ة وواضحة أثناء العرض التقديمي ليتمكن الجميع من قراءتها بوضوح.  2. استخدم خطوًطا كب�ي

. ي العرض التقديمي
3. من الجيد استخدام الكث�ي من األلوان �ف

 ح�ت ال يمل جمهورك.
ً

4. كن مقدًما متفاعل

ي صلب الموضوع.
ا و�ف ً 5. اجعل عرضك قص�ي

. ي العرض التقديمي
6. استخدم أك�ب عدد ممكن من الصور �ف

يحة األوىل. ائح العرض التقديمي باستثناء ال�ش 7. يمكنك إعادة ترتيب �ش

8. يمكنك تشغيل أو إيقاف عرض تقديمي بالضغط عل نفس المفتاح.

، كان ذلك أفضل لك. ي العرض التقديمي
9. كلما زادت التفاصيل �ف

ائح. ي ال�ش
وري إدراج المالحظات �ف 10. ليس من ال�ف
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تدريب 2

1.  إذا كنت تريد تشغيل عرض تقديمي فاضغط عل:

 F4 F4  F5 F5  F6 F6

يحة السابقة اضغط: 2.  لالنتقال إىل ال�ش





BackspaceBackspace

3.  يجب أن يحتوي العرض التقديمي الجيد عل:

ائح العديد من ال�ش فراغ ائح موجزة �ش

يحة التالية اضغط: 4.  لالنتقال إىل ال�ش

BackspaceBackspaceEnter Enter  EscEsc

ي إيقاف عرض تقديمي فاضغط عل:
5.  إذا كنت ترغب �ف

BackspaceBackspaceEnter Enter  EscEsc

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.
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افتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت.�

 حول كل واحد منهم.�
ً
يحة منفصلة واكتب جملة ي �ش

ا جديًدا حول أفراد عائلتك. قدم كل فرد �ف قدم عرًضا تقديمي�

�.“ ي احفظ عملك باسم ”عائل�ت

ي الصف.�
اآلن قدم عرضك التقديمي �ف

ي
عائل�ت

تدريب 3

هيا نقدم الرياضات

تدريب 4

ي الصف؟
ما رياضاتك المفضلة؟ هل تريد تقديم عرض تقديمي حولها أمام زمالئك �ف

لديك  المفضلة  الرياضات  حدد 
. وابدأ عرضك التقديمي
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طلب معلمك من مجموعتك تقديم عرض عن ثالث رياضات من اختيارك باستخدام باوربوينت.

اخ�ت ثالثة من الرياضات أدناه: �

الرياضات

ركوب الخيل كرة السلة السباحة كرة اليد

ي
التنس األر�ف الكاراتيه كرة القدم ركوب الدراجة

قم بإنشاء عرض تقديمي جديد. �
ي تقديمها. �

ي ترغب �ف يحة الثانية، اكتب الرياضات الثالث ال�ت ي ال�ش
يحة األوىل، أضف اسم مجموعتك، و�ف ي ال�ش

�ف

حان الوقت اآلن لتقديم كل رياضة. يجب عليك:

ائح جديدة واحدة لكل رياضة. � إضافة ثالث �ش

يحة. بشكل أك�ث تحديًدا، عليك: � إضافة نص إىل كل �ش

إضافة عنوان. �

إضافة نص لوصف: �

لنقدم كل رياضة

ي  � ائح وتنسيق النص بالطريقة ال�ت  قم بإضفاء الطابع الشخصي عل عرضك التقديمي عن طريق تغي�ي سمة ال�ش
تريدها.

. ف 1. عدد الالعب�ي

2. الهدف من الرياضة.

ي تقوم بتدريبها. 3. أجزاء الجسم ال�ت
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هل تريد أن يكون عرضك التقديمي حول رياضاتك المفضلة جذاًبا للقارئ؟ هناك طريقة سهلة للقيام بذلك وهي 
ائح هذا العرض. ات حركية إىل �ش إضافة انتقاالت وتأث�ي

ات الحركة إضافة االنتقاالت وتأث�ي

نت من خالل نفس برنامج البوربوينت للعثور عل الصور واأليقونات المتعلقة  � ي الصور ع�ب اإلن�ت
 ابحث �ف

ي تقدمها. بالرياضة ال�ت

ي تريدها إىل العرض التقديمي الخاص بك. � أضف الصور ال�ت

ات الحركة. � ات الحركة إىل النص والصور الخاصة بك. كن حذًرا عند تحديد ترتيب تأث�ي أضف تأث�ي

ي ال تعجبك فيه. � ا، اعرض العرض التقديمي لتصحيح األمور ال�ت ً أخ�ي

ي كل خطوة. �
ال تنس حفظ عملك �ف

ي الصف. �
عندما يصبح عرضك جاهًزا، قدمه لزمالئك �ف

يحة رقم ال�ش أسماء االنتقاالت
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آبل �ي نوت
(Apple Keynote for iOS)

ي تقديم عرض تقديمي �يــــع عل 
إذا كنت ترغب �ف

.Keynote فاستخدم ،iPhone أو iPad جهاز

�س   لي�� أوف�س إم��
(LibreOffice Impress)

إذا كنت تريد تقديم عرض تقديمي ولم يكن لديك  
مايكروسوفت باوربوينت فاستخدم لي�ب اوفيس 
نامجان إىل حٍد كب�ي وكالهما  �س، يتشابه ال�ب إم�ب

سهل االستخدام.

برامج أخرى
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جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
1. إنشاء عرض تقديمي جديد.

يحة. 2. كتابة وتنسيق النص عل ال�ش

نت. 3. إدراج صورة أو صور من ملف أو من اإلن�ت

ائح. ات الحركة إىل ال�ش 4. إضافة تأث�ي

ائح. 5. إضافة اإلنتقاالت إىل ال�ش

ي العرض التقديمي الخاص بك.
6. إدراج مقطع فيديو �ف

7. تقديم العرض التقديمي بطريقة صحيحة.

ي الختام
�ن

عمل جما�ي
م�ان العطلة�

ش�ل فريق مع مجموعة من زمالئك إلعداد عرض تقديمي حول م�ان العطلة المفضل لدي�م. 
ن حول الم�ان المفضل، ثم ابحثوا عن معلومات  يحت�ي ي الفريق ب��شاء �ش

سيقوم كل عضو �ن
ات حركية  ائح. �سقوا العرض واضيفوا تاث�ي وصور عن الم�ان الذي تفضلونه وأضيفوها إ� ال�ش
ي الصف. 

وانتقالية ليظهر العرض التقديمي �ش�ل جذاب. بعد ذلك قدموا العرض القص�ي �ن
ي اعت�اركم أن العرض التقديمي يجب أال �ستغرق أ��� من ١٠ إ� ١٥ دقيقة.

ضعوا �ن

المصطلحات
Presenta� onعرض تقديميInsertإدراج
Resizeتغي�ي الحجمMoveنقل

نت RotateتدويرOnline picturesصور ع�ب اإلن�ت
يحةPicturesصور Slide�ش

OpenفتحPresentتقديم
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الوحدة الثان�ة: العمل على األرقام  
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األدوات
>  ما�كروسوفت إ�سل 
(Microso� Excel)

>  برنامج ما�كروسوفت إ�سل 
لنظام آي أو إس

(Microso� Excel for iOS)

>   دوكس تو جو لنظام جوجل 
أندرو�د 

Docs to Go for Google)
(Android

>  لي�� أوف�س �الك 
(LibreOffice Calc )

 �ك
ً

أه�
�مكنك استخدام جداول الب�انات للق�ام �العمل�ات الحساب�ة وتنظ�م المعلومات وذلك 

�استخدام الخال�ا والصفوف واألعمدة.

أهداف التعلم 
� هذە الوحدة:

س�تعلم ��
> استخدام جدول الب�انات.

>  ك�ف�ة تنظ�م المعلومات والب�انات 
�استخدام جداول الب�انات.

� جداول 
>  ك�ف�ة إجراء العمل�ات الحساب�ة ��

الب�انات.
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� تحتوي ع�  ة ال�� إن جدول البيانات هو ملف رق�� �شبه ورقة العمل المسطرة، �حتوي ع� ال�ث�� من الصناديق الصغ��
البيانات. �ستخدم جداول البيانات �ش�ل أسا�� لتنظيم البيانات والمعلومات، وت�يح للحاسب القيام �كث�� من العمليات 

� تحليل المعلومات و��شاء الرسوم البيانية والمخططات.
الحسابية لمعالجة هذە البيانات، و�ساعد ��

ء  جرا إ ن  �ا  �
لما�� ا  �

��
ع�  الحسابية  لعمليات  ا
مع  واآلن  ا،  �دوي� الورق 
لدينا  أصبح   � التق�� التطور 
مثل  �ستخدمها  دوات  أ
�سل إ فت  سو و �كر ما

.(Microso� Excel)

� جدول الب�انات �مكنك إدخال األرقام والنصوص، �ل هذە 
هذا مثال ع� جدول ب�انات. ��

المعلومات �س� الب�انات. �مكنك هنا االطالع ع� أسماء الطل�ة وأ�ام األسب�ع والساعات 
 �  ر�ان درس لمدة ساعت��

ً
� �درسها الطل�ة ومجموعها خالل أ�ام األسب�ع الخمسة. مث�

ال��
� األسب�ع.

، إلخ. ر�ان درس لمدة 12 ساعة �� � يوم األحد، ولمدة 3 ساعات يوم اإلثن��

الدرس األول: جدول الب�انات
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أول برنامج لجداول البيانات ألجهزة الحاسب �ان VisiCalc. تم إ�شاؤە 
نامج  � عام 1979 وهو ال��

�� Bob Frankston و Dan Bricklin بواسطة
األول الذي حّول الحاسب الصغ�� من هوا�ة إ� أداة أعمال جادة.

لمحة تار�خ�ة

هذە خل�ة.

هذا صف.

�ل صف له رقم (1، 2،...) 
ع� الجانب األ�من إذا �ان 
 � اتجاە الصفحة من ال�م��

لل�سار. هذە األرقام �� أسماء 
الصفوف.

هذا عمود.

�حتوي �ل عمود ع� 
حرف كب�� 

� األع�. 
�� (...B، A)

هذە الحروف �� 
أسماء األعمدة.
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ل�ل خل�ة عنوان 
ف��د يتكون من 
حرف العمود 

ورقم الصف (ع� 
س��ل المثال عنوان 
هذە الخل�ة هو:  

.(B3

عندما تضغط 
فوق الخل�ة تصبح 

�شطة وتصبح 
حدودها سم�كة. 

ا رؤ�ة  �مكنك دائم�
عنوان الخل�ة 

� الزاو�ة 
ال�شطة ��

العل��ة ال��ى من 
جدول الب�انات.

�مكنك االنتقال من خلية إ� أخرى �استخدام 
 � لوحة المفاتيح. اضغط 

مفاتيح األسهم ��
لالنتقال خلية واحدة لألع�.

اضغط  لتنتقل خلية واحدة إ� ال�سار.
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ا  لنطبق مع�

الجمل   �
الخطأ �� ا�حث عن 

أخرى  مرة  وا�تبها  التالية 
�الط�يقة الصحيحة.

تدر�ب 1

� جداول البيانات.
1.  �مكنك إدخال بيانات رقمية فقط ��

______________________________________________________________________

� جداول البيانات.
2. ال  �مكنك إضافة رسومات بيانية ��

______________________________________________________________________

� تنظيم ومعالجة النصوص فقط ��عة و�دقة.
3. ُ�ستخدم جداول البيانات ��

______________________________________________________________________

� جدول البيانات �األرقام 3،2،1،.... 
4. يرمز إ� األعمدة ��

______________________________________________________________________

امأل الفراغات ��لمة مناسبة من ال�لمات التالية: 

تدر�ب 2

� الجانب العلوي ________________ من جدول البيانات.
ا رؤية عنوان الخلية النشطة �� 1. �مكنك دائم�

� األع�.
� جدول البيانات �حتوي ع� ________________ ��

2. �ل عمود ��

3. �مكنك االنتقال من خلية إ� أخرى �استخدام أزرار ________________ ع� لوحة المفاتيح.

ا.
�
4. عند الضغط ع� الخلية تصبح ________________ وتظهر �حدود أ��� سم�

5. ل�ل ________________ عنوان ف�يد ال يتكرر. 

األسهمحرف�شطةاأل��خلية

51



1. تحرك خلية واحدة إ� ال�سار.

� إ� األسفل. 2. تحرك خليت��

3. تحرك خلية واحدة إ� ال�سار.

� لألع�. 4. تحرك خليت��

5. تحرك خلية واحدة إ� ال�سار.

6. تحرك ثالث خال�ا لألسفل.

7. تحرك خلية واحدة إ� أسفل.

. � � لليم�� 8. تحرك خليت��

9. تحرك خلية واحدة لألع�.

. � 10. تحرك خلية واحدة إ� اليم��

. � هيا نع�� ع� ال���
افتح المجلد الفر�� "أ�شطة_G4.S3.2.1" من مجلد المس�ندات، 

." .G4.S3.U2_ � ثم افتح ملف اإل�سل " xlsx. ال���
اتبع التعليمات �دقة. تحرك داخل جدول البيانات �استخدام مفاتيح 

. �
� المخ�� � لوحة المفاتيح ح�� تع�� ع� ال���

األسهم ��

؟  � أين ال���
ا�تب عنوان الخلية: 

تدر�ب 3
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تدر�ب 4

ضع عالمة  أمام العبارة الصحيحة، 
وعالمة  أمام العبارة الخاطئة.

الخال�ا  

خطأ صح

.(3B أو B3 مثل) كون لها عنوانان�

�ل خلية:

� الزاوية العل�ية ال��ى 
إذا �انت �شطة، سيظهر عنوانها ��

من جدول البيانات.

أ���  حدودها  وتصبح  عليها،  الضغط  عند  �شطة  تصبح 
ا.

�
ُسم�

� ورقة العمل.
لها عنوان ف�يد ال يتكرر ��
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تدر�ب 5

الخال�ا  

� الخال�ا المناسبة لتهجئة 
ا، لنلعب لعبة. عليك أن تضع الحروف �� � أسماء الخال�ا؟ حسن� هل �ستطيع تمي��

� جدول البيانات أدناە.
الرسالة ال�ية ��

هل �مكنك تخمينها؟

خّمن ما �� الرسالة ال�ية.

: � جدول البيانات �ما ���
ضع الحروف ��

E6 الخلية �
"س" �� B3 الخلية �

"ل" �� A2 الخلية �
"ا" ��

C4 الخلية �
"ح" �� D5 الخلية �

"ا" �� F7 الخلية �
"ب" ��
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صل العمود األ�من �ما يناس�ه من العمود األ�� حسب الجدول أعالە:

ظ A5 الخلية 

س D5 و A2 الخليتان  

ط E8 الخلية 

ش E6 و C1 الخليتان 

ا F2 الخلية

ت�ملة التدريب الخامس.

الخال�ا  
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: إدخال الب�انات و�جراء العمل�ات الحساب�ة ال�س�طة �
الدرس الثا��

� ت�يد أن تكتب بها  � جدول بيانات. ما عليك سوى أن تقوم �الضغط ع� الخلية ال��
ا إدخال األرقام والنصوص �� من السهل جد�

وتقوم �كتا�ة ما ت�يد ثم تنتقل إ� خلية أخرى.

 
ً

� ال�تا�ة وسنقوم أو�
� جدول البيانات ال �د من تغي�� اتجاە ورقة العمل لت�ناسب مع اللغة المستخدمة ��

إلدخال البيانات ��
بتغي�� اتجاە ورقة العمل.

لتغي�� اتجاە ورقة العمل:

>  من عالمة التب�يب تخطيط الصفحة 
� مجموعة

�� 1  (Page Layout)
 خيارات الورقة (Sheet Options) اخ�� ورقة من 

2  .(Sheet Right-to-Le�) إ� ال�سار � اليم��

1

2
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ل�تا�ة نص: 
> افتح جدول بيانات جد�د.

>  انتقل إ� الخلية A1 وا�تب �لمة 
1 المدرسة. 

B1 للذهاب إ� خلية  >  اضغط 
2 � الفصل أ. 

وا�تب عدد الطلبة ��

C1 للذهاب إ� خلية  >  اضغط 
3 � الفصل ب. 

وا�تب عدد الطلبة ��

D1 للذهاب إ� خلية  >  اضغط 
4 وا�تب المجم�ع.

>  انتقل اآلن إ� الخلية A2 وا�تب 
A3 5 ثم إ� خلية عبارة المدرسة ١

6 وا�تب عبارة المدرسة ٢. 

1

�الضغط ع� مفتاح Enter �مكنك 
من االنتقال للخلية السفلية ب�نما أسهم 

لوحة المفاتيح تنقلك �اتجاە السهم 
المختار.

ال تقلق إذا ارتكبت خطأ. حدد الخلية 
مرة أخرى �الضغط عليها وا�تب 
ب�ساطة الرقم أو النص الصحيح.

3 2

6 5

4

. � تتم محاذاة أي نص تكت�ه إ� ال�سار وجميع األرقام إ� ال�م��
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� المدرسة 1 هو 
مجم�ع عدد الطل�ة ��

� الخل�ة D2 من 
20 طالب، وس�ظهر ��

.=B2+C2 خالل كتا�ة الص�غة

ب والقسمة داخل خال�ا  ى كيف �مكنك إجراء حسا�اٍت �سيطة. �مكنك إجراء عمليات الجمع والط�ح وال�� حان الوقت ل��
جدول البيانات.

1
أضف األرقام:

>  ا�حث وافتح جدول البيانات الذي 
1 � المهمة السا�قة. 

أ�شأته ��

>  كيف �مكن أن تجد عدد الطلبة 
� المدرسة ١؟ انتقل إ� الخلية 

��
D2 وا�تب B2+C2= واضغط 

2  . Enter 

>  اضغط ع� الخلية D3 وا�تب 
B3+C3=. �جب أن �ظهر الرقم 

3  .D3 الخلية �
�� 24

2

3

2

ل�تا�ة األرقام:
1  .C2 و B2 الخال�ا �

>  ا�تب 10 ��
2  .C3 و B3 الخال�ا �

>  ا�تب 12 ��
>  اآلن احفظ جدول البيانات.

1
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� الخلية D2 �جب أن تضغط ع� Enter لعرض الن�يجة. ول�ن إذا �ان المؤ�ش �شط داخل الخلية D2 وتم 
عند كتا�ة الصيغة ��

الضغط ع� أي من أسهم لوحة المفاتيح فلن يتم إجراء العملية الحسابية.

C2 أو B2 الخال�ا �
قم بتغي�� الق�م ��

وراقب ك�ف تتغ�� محت��ات الخل�ة 
D2. �مكنك إجراء الحسا�ات وعمل 

التعد�الت ع� الق�م والصيغ ومشاهدة 
ا �ش�ل فوري. � تتغ�� تلقائ��

النتائج ال��

� تحتوي ع� الص�غة يتم 
� الخل�ة ال��

��
عرض ن��جة الص�غة فقط. ولرؤ�ة 

 �
الص�غة تحتاج إ� تحد�د الخل�ة ال��

�ط  تحتوي ع� الن��جة والتحقق من ��
الص�غة (Formula Bar) �جوار م��ــع 
�ط  العنوان. �مكنك الضغط ع� "��

الص�غة" لتح��ر الص�غة، أو اضغط ع� 
� الخل�ة ال�شطة 

F2  لتح��ر الص�غة ��

�ط الص�غة". �دً� من "��

إذا قمت �كتا�ة نص أ��� مما �مكن عرضه داخل الخلية فسيظهر جزء 
ا، وإلظهارە �مكنك  من النص ول�ن ما تب�� ال �ضيع �ل �كون مخفي�

سحب الحد األ�� من عنوان العمود لتغي�� عرض ذلك العمود. 
�مكنك تطبيق خطوات مشابهة لتغي�� ارتفاع الصف.

� خلية 
�مكنك تنسيق النص أو األرقام ��

� ما�كروسوفت وورد �استخدام 
�ما ��

يط الرئ���  عالمة التب�يب ال�ش
.(Home)

اسحب لتغي�� 
الحجم. 

�مكنك استخدام الرموز التال�ة إلجراء العمل�ات الحساب�ة األخرى:
س�يل  ع�  األرقام  لط�ح   (-) الط�ح  عالمة 

=B2-C2 المثال

ب األرقام ع� س�يل  عالمة النجمة (*) ل��
=B2*C2 المثال

المائلة (�) لقسمة األرقام ع� س�يل  طة  ال�ش
=B2�C2 المثال

59



لماذا �ستخدم جداول 
البيانات؟

� جداول الب�انات.
الحسا�ات الورق�ة مقا�ل الحسا�ات ��

تدر�ب 1

 من مجلد المس�ندات، ثم افتح ملف إ�سل "G4.S3.2.2_افتح المجلد الفر�� "أ�شطة
."G4.S3.U2.L2_ �

"xlsx.حسا�ا��  

هل تم حساب السعر اإلجما�� �ش�ل صحيح؟

.Enter لنقم �التج��ة اآلن، حاول تغي�� سعر التفاح واضغط ع� مفتاح

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

...................................................................
؟ ماذا حصل للسعر اإلجما��

استخدم تاجر الفوا�ه  جدول البيانات لحساب السعر اإلجما�� لفوا�ه معينة. دعنا نرى كيف يتم إجراء 
ا : � ما�كروسوفت إ�سل. �ش�ل أ��� تحد�د�

العمليات الحسابية ��

ا  لنطبق مع�
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تدر�ب 2

أدناە.  الصورة   �
�� ب��شاء جدول �ما  قم 

استخدم أدوات التنسيق الختيار األلوان 
واجعل النص �الخط الع�يض. من عالمة 
يط الرئ��� (Home) ومن  التب�يب ال�ش
استكشف   (Styles) أنماط  مجموعة 

.(Cell Styles) أنماط الخلية
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تدر�ب 3

وجهات السفر المفضلة

حت الوجهات الخمس التالية للطلبة: � نها�ة العام الدرا�� واق��
تنظم مدرستك رحلة ��

كيف ننظم البيانات؟

� الجدول أدناە.
قام معلمك ب�جراء �حث حول تفضيالت الطلبة وكتب إجا�اتهم ��

(�مكن ل�ل طالب اختيار وجهة واحدة فقط).

الفصل ب الفصل أ

3 طلبة �فضلون الذهاب إ� مدائن صالح. طالب �فضل الذهاب إ� مدائن صالح.

3 طلبة �فضلون الذهاب إ� قلعة مارد. 9 طلبة �فضلون الذهاب إ� قلعة مارد.

7 طلبة �فضلون الذهاب إ� ق� المصمك. 3 طلبة �فضلون الذهاب إ� ق� المصمك.

7  طلبة �فضلون الذهاب إ� الدرعية التاريخية. 7  طلبة �فضلون الذهاب إ� الدرعية التاريخية.

6 طلبة �فضلون الذهاب إ� حصن نجران. طالبان �فضالن الذهاب إ� حصن نجران.

حصن 
نجران

الدرعية 
التاريخية

ق� 
المصمك قلعة مارد

مدائن 
صالح
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خطأ صح حدد الجملة الصح�حة والخاطئة:

� النص.
� الخلية، فس�تم فقدان �ا��

ا أ��� مما �مكن احتواؤە �� إذا أدخلنا نص�

�مكن تغي�� عرض العمود �سهولة من خالل سحب الحد األ�� لرأس العمود.

�مكن تغي�� عرض العمود ول�ن ال �مكن تغي�� ارتفاع الصف.

: � جدول بيانات، عليك القيام �ما ���
إلدراج البيانات ��

.فتح جدول بيانات جد�د   
س�تألف الجدول الجد�د من األعمدة التالية:

الوجهة•
الفصل أ•
الفصل ب•
.الجدول إ� ال�سار �

 أدخل البيانات �ما هو موضح ��

كيف تتم محاذاة النص الذي أدخلته؟ ........................................................................................

� أدخلتها؟.......................................................................................... كيف تتم محاذاة األرقام ال��

� عمود "الوجهة" 
النص �� المطبقة ع�  المحاذاة  ضع عالمة 

أعالە.

� جدول بيانات.
إدراج نص وأرقام ��

وجهات السفر المفضلة

ت�ملة التدريب الثالث.

تدر�ب 4
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 التدريب السابق الخاص بوجهات السفر المفضة �اتباع �
� تنسيق جدول البيانات الذي أ�شأته ��

 ا�دأ اآلن ��
اإلرشادات التالية: 

.ا � الصف األول واجعله غامق�
قم بتكب�� حجم خط النص ��

.الصف األول �
�� لون النص ��

ّ
غ

 .غ��ّ لون التعبئة ل�ل وجهة إ� اللون الذي يناسبها

.جميع خال�ا عمود " الوجهة" إ� الوسط �
حاول تطبيق محاذاة النص ��

.ال تنَس أن تحفظ عملك

تنسيق جدول بياناتك.

تدر�ب 5

ت�سيق الجداول

� العمود المقا�ل
طابق الرموز مع إجراءاتها ��

تغي�� عرض العمود.

تغي�� لون خلفية خلية محددة.

جعل النص المحدد غامق.

تغي�� لون النص.
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. �ح��  � � ميداني�� تقوم مدرستك ب�نظيم رحلت��
ب�نما �ح��  واحدة  ميدانية  األول رحلة  الصف 
ت�لفة �ل  تختلف  األخرى.  الرحلة   �

الثا�� الصف 
أدناە  البيانات  جدول  ب��شاء  قم  ميدانية.  رحلة 
�جميع المعلومات حول الرحالت الميدانية. ثم 
انظر إ� األسئلة وقم ب�جراء العمليات الحسابية 

إل�مال الخال�ا الفارغة.

تدر�ب 6

�م عدد الطل�ة
� � المدرست��

��
؟

ً
إجما�

�م عدد الطل�ة 
 �

� فص�� (أ) ��
��

؟ � المدرست��

�م عدد الطل�ة 
� أ و  � الفصل��

��
� المدرسة 

ب ��
رقم ٢؟

�م س�دفع 
جميع الطل�ة 
 � � المدرست��

��
لرحلتهم الم�دان�ة؟

�م س�دفع جميع 
طل�ة المدرسة 
رقم ٢ لرحلتهم 

الم�دان�ة؟

�م عدد الطل�ة 
 �

� فص�� (ب) ��
��

؟ � المدرست��

�م س�دفع جميع 
طل�ة المدرسة 
رقم ١ لرحلتهم 

الم�دان�ة؟
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تدر�ب 7

� جداول الب�انات
الحسا�ات ��

هل �مكنك إجراء الحسا�ات؟

ا، تمعن الجدول أدناە �عنا�ة واستعد لإلجا�ة عن األسئلة التالية: هل تعرف كيفية القيام �الحسا�ات؟ حسن�

خطأ صح : حدد الجملة الصح�حة مما ���

العملية (B3*C3=) ُ�س� �الصيغة و�س� الرقم 6 الن�يجة.

يط الصيغة. � �ش
�مكن أن ترى الصيغة �جوار عنوان الخلية ��

إذا حس�ت (B2+B6=) ستكون الن�يجة 2.

إذا حس�ت (B6*C5=) ستكون الن�يجة 3.6.

.(=B3*3) ال �مكن حساب ن�يجة العملية

إذا حس�ت (B3*3=) ستكون الن�يجة 9.

ِصل �ل صيغة بنتيجتها المناسبة.
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تدر�ب 8

� جداول الب�انات
إجراء الحسا�ات ��

� ورقة العمل الخاصة �ك.
إجراء الحسا�ات ��

 وقم ،"G4.S3.2.2_الرحلة" افتح ملف  المس�ندات،  � مجلد 
��  "G4.S3.2.2_أ�شطة" الفر��  المجلد   من 

ب�جراء الحسا�ات الالزمة من أجل الوصول إ� اس�نتاجات مفيدة. و�التحد�د:

 .عمود جد�د �
احسب إجما�� األصوات ل�ل وجهة ��

."ة للعمود "الفصل أ � الخلية األخ��
احسب العدد اإلجما�� ��

."العمود "الفصل ب �
ء ذاته �� �

دعنا نغ�� افعل ال�ش
األرقام.

ما وجهة السفر األ��� شعبية لدى الطلبة؟

 �
� تحسب العدد اإلجما�� للطلبة ��  ما الصيغة ال��

الفصل أ؟

� الفصل ب؟
ما العدد اإلجما�� للطلبة ��

ا أن وجهة سفرهما المفضلة  � الفصل أ، وكنت تعلم مسبق�
� يوم إجراء البحث �ان هناك طالبان غائبان ��

تخّيل أنه ��
. � السؤال التا��

� جدول بياناتك ثم اخ�� اإلجا�ة الصحيحة ��
ات المناسبة �� �� حصن نجران. قم ب�جراء التغي��
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 : لقد أعلنت مدرستك أن ت�لفة هذە الرحلة ستكون 400 ر.س ل�ل طالب، ولذلك �جب عليك القيام �ما ���

 المبلغ الذي �جب تحصيله من �ل فصل. احسب  المبلغ اإلجما��  � الصف األخ�� من الجدول، احسب 
�� 

� أ�شأتها  اإلجما�� الذي سيقدمه الفصالن. إذا أل�� عدد من الطلبة رحلتهم الميدانية، كيف ستغ�� الصيغة ال��
� المثال أعالە؟

��

� جداول الب�انات
إجراء الحسا�ات ��

� هذە الخلية فقط.
ّ الرقم �� تغ��

عدد  بتغي��  قيامك  عند 
�فضلون  ين  لذ ا لطلبة  ا
كوجهة  ن  نجرا حصن 

للسفر:

الذين  الطلبة  أ و�جما�� عدد  الفصل   �
الطلبة �� تغ��ّ إجما�� عدد 

ا. �فضلون حصن نجران كوجهة سفر تلقائي�

� الفصل أ.
� تحسب العدد اإلجما�� للطلبة �� تغ�� محتوى الصيغة ال��

خطأ صح حدد الجملة الصح�حة والخاطئة:

Backspace تحد�د الخلية واستخدام مفتاح
لحذف المحتوى ثم كتا�ة العملية الحسابية 

المناسبة. الط�يقة الصحيحة لتغي�� 
� تحسب ت�لفة  الصيغة ال��

السفر للفصل أ �� ...
يط الصيغة، ثم قم  حدد الخلية واضغط ع� �ش

ب�جراء الحساب.

لنغ�� ع� 
الصيغة.

ت�ملة التدريب الثامن.
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ما�كروسوفت إ�سل لنظام آي أو إس
(Microso� Excel for iOS)

ما�كروسوفت إ�سل لنظام آي أو إس عبارة عن برنامج 
جداول بيانات �سيط ألجهزة أ�ل أيباد وأ�فون. يبدو مثل 

ما�كروسوفت إ�سل ويغ�� �ل العمليات األساسية.

دوكس تو جو لنظام أندرو�د
(Docs to Go for Google Android)

دوكس تو جو لنظام أندرويد هو برنامج جداول بيانات 
ألجهزة جوجل أندرويد ومنصات أخرى كذلك.

لي�� أوف�س �الك
(LibreOffice Calc)

برنامج  و�شبه   �
مجا�� برنامج  أوف�س �الك  لي��  برنامج 

هذا  يل  � ت�� �مكن   . حد كب�� إ�  إ�سل  ما�كروسوفت 
نت ع� جهاز الحاسب. نامج من اإلن�� ال��
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جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن

� برنامج ما�كروسوفت إ�سل.
1. إدخال البيانات ��

� الجدول.
2. تحد�د عناوين الخال�ا ��

� جدول البانات.
3. التنقل ��

� الجدول.
4. تنسيق البيانات ��

ب، والقسمة. 5. إجراء العمليات الحسابية مثل الجمع، الط�ح، ال��

� الختام
��

عمل جما��
ا �اخت�ار إحدى قارات  � الصف، ثم قوموا مع�

ش�ل ف��ق مكون من مجموعة من زمالئك ��
� �ل دولة. قوموا ب�دخال 

� هذە القارة وتعداد الس�ان ��
ال�رة األرض�ة وال�حث عن الدول ��

تلك الب�انات إ� جدول ب�انات �اسم تلك القارة، ثم احسبوا مجم�ع عدد الس�ان فيها، 
� تولت ال�حث عنها المجموعات 

وقارنوا مجم�ع عدد الس�ان مع القارات األخرى ال��
ا  ا، أض�فوا عمود� � � العالم. أخ��

� الصف وحددوا ذات العدد األ��� للس�ان ��
األخرى ��

� ورقة العمل.
ا، ودونوا عاصمة �ل �لد �� جد�د�

70



المصطلحات

يط الصيغةActive cellالخلية النشطة Formula bar�ش

GridالشبكةCalculationالحساب

RowالصفCellالخلية

Spreadsheetجدول البياناتColumnالعمود

Formulaالصيغة
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الوحدة الثالثة: مقدمة في علم الرو�وت
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األدوات
تا الب  >  أو�ن رو���

(Open Roberta Lab)

أهداف التعلم
� هذە الوحدة:

س�تعلم ��

المقصود �الرو�وت.> 

إم�ان�ات الرو�وت.> 

 <.(Open Roberta Lab) تا الب المقصود ب�يئة العمل أو�ن رو���

 < .(Simula�on View) المقصود �عرض المحا�اة

 <.(Open Roberta Lab) تا الب � ب�ئة العمل أو�ن رو���
الفئات المختلفة ��

برمجة الرو�وت للتقدم لألمام أو الرج�ع للخلف.> 

برمجة الرو�وت لالنعطاف.> 
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تا  حان وقت استخدام أو�ن رو���
 (Open Roberta Lab) الب 
مستعد  أنت  هل  مرة.  ألول 
للتعرف ع� الرو�وتات المرئ�ة؟ 
للتحرك  وك�ف �مكنك برمجتها 

ا، لن�دأ! مجة؟ حسن� � ب�ئة ال��
��
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الرو�وت
� تمــت برمجتهــا بهــا.  الرو�ــوت آلــة صنعهــا اإل�ســان لتــؤدي العد�ــد مــن المهــام �شــ�ٍل مســتقل، وذلــك مــن خــالل تنف�ــذ األوامــر الــ��

. تختلــف أشــ�ال الرو�وتــات، وت�ــدو عــادًة �المرك�ــات أو اآلالت، أو حــ�� �ال�ــ��

� ال �مكــن لإل�ســان  � المصانــع، ح�ــث �مكنهــا الق�ــام �مهــام مختلفــة، وخاصــة تلــك المهــام الــ��
ُ�ســتخدم الرو�وتــات �شــ�ٍل واســع ��

� تح�ــط بهــا مــن خــالل أجهــزة  � حركتهــا عــ� المحــر�ات، وتتفاعــل مــع الب�ئــة واألشــ�اء الــ��
الق�ــام بهــا لخطورتهــا. تعتمــد الرو�وتــات ��

ــزة بهــا، وت�يــح لهــا القــدرة عــ� اإلحســاس واالســتجا�ة واتخــاذ القــرارات المناســ�ة. ون�ــة ُمجهَّ اس�شــعار إل���

� علم الرو�وت
الدرس األول: مقدمة ��

رو�وت ل�جو مايند ستورم 
(LEGO® MINDSTORMS® EV3)

إن رو�وت ل�جو مايند ستورم 

أحــد  (LEGO® MINDSTORMS® EV3 )
مجــة والحركــة.  لل�� القا�لــة  الرو�وت�ــة  التطب�قــات 
�متلــك هــذا الرو�ــوت عجــالت ومحــر�ات ُتمكنــه 
مــن التحــرك �مرك�ــة، و�حتــوي �شــ�ٍل أســا�� عــ� 
 � والــ�� الرئ�ســة،  الوحــدة  وهمــا   � رئ�ســ��  � ُم�ونــ��
�ســ� وحــدة التح�ــم (EV3 robot brick)، و��ئــة 
جهــاز  عــ�  ت�ب�تهــا  يتــم   � والــ�� الرو�ــوت،  برمجــة 

الحاســب.

الزر 
شاشة الرئ�س

العرض

زر 
الرج�ع

 � � أزار االتجاە لل�م��
ال�سار�األع��األسفل

� الضغط ع� زر الرج�ع.  � الضغط ع� الزر الرئ�س ل�شغ�ل الرو�وت، أما إلغالقه فيتع�� يتع��
ُ�ستخدم األزرار ال�م�� وال��ى واألع� واألسفل للتنقل ع�� خ�ارات وحدة التح�م.
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ترت�ــط وحــدة تح�ــم رو�ــوت ل�جــو ماينــد ســتورم (LEGO® MINDSTORMS® EV3) �المحــر�ات لتمنحهــا القــدرة عــ� الحركــة. 
�مكــن كذلــك توص�ــل العد�ــد مــن المس�شــعرات بوحــدة التح�ــم لجعــل الرو�ــوت يتحســس و�تفاعــل مــع الب�ئــة المح�طة.

� االتجاە عن ط��ق تح��كه 
تجعل الرو�وت يتحرك لألمام وللخلف وتتح�م ��

ا. ا أو �مين� �سار�
ة المحر�ات ال�ب��

�خفض أو يرفع ذراع الرو�وت. المحرك المتوسط
�ك�شف العوائق أمام الرو�وت. مس�شعر الموجات فوق الصوت�ة

�ك�شف األلوان أو الضوء. مس�شعر األلوان
�ق�س مدى �عة دوران الرو�وت. سكوب مس�شعر الج��

� االرتطام. �ستج�ب للضغط عل�ه أو تح��رە، أو ح�� مس�شعر اللمس

محرك 
متوسط

مس�شعر الموجات 
فوق الصوت�ة

مس�شعر 
األلوان

مس�شعر 
سكوب الج��

مس�شعر اللمس

© The LEGO Group

ة  محر�ات كب��
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:(Open Roberta Lab) تا الب فتح أو�ن رو���
1  ،(Microso� Edge) متصفح ما�كروسوفت إ�دج �

>  من نافذة جد�دة ��
2  .h�ps:��lab.open-roberta.org :ا�تب

3  .EV3 اخ�� نظام <
4  .EV3 leJOS 0.9.1 اخ�� �سخة  <

1

3

2

4

(Open Roberta Lab) تا الب ب�ئة أو�ن رو���
تا الب. ا من خالل المحا�اة، ح�ث يتم ذلك من خالل ب�ئة أو�ن رو��� اض�� و�مكن برمجة هذا الرو�وت اف��

مجــة ومحــا�اة الرو�ــوت �ط��قــة مرئ�ة مــن خالل  مج�ة، �ســمح ب�� تــا الب �� ب�ئة برمج�ــة قائمــة عــ� اللبنــات ال�� ب�ئــة أو�ــن رو���
. �مكنك ��ل ســهولة  �

� عــدم الحاجة إ� ت�ب�ــت أي برنامج عــ� الحاســب، أو ح�� امتــالك رو�وت حق��� متصفح ال��ب، ممــا �ع��
. �

ا�� تــا (Open Roberta) �اســتخدام رو�وت افــ�� � أو�ــن رو���
اخت�ار برامجــك ��

 ب�شــغ�ل هــذە الب�ئــة إل�شــاء برنامــج 
ً

� عــدة تطب�قــات. ســ��دأ العمــل أو�
تــا الب لمحــا�اة الرو�ــوت �� س�ســتخدم ب�ئــة أو�ــن رو���

جد�ــد. تأ�ــد مــن اخت�ــار رو�ــوت EV3 لمحــا�اة الرو�ــوت.

المحا�اة �� عمل�ة إعادة اإل�شاء 
� ب�ئة واقع�ة خاضعة للتح�م.

��
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تا الب ب�ب���ات وأدوات متنوعة. تظهر واجهة أو�ن رو���

اخت�ار رو�وت آخر

التح��رالمساعدة

أ�قونة المستخدم وضع المحا�اة

منطقة 
مجة ال��

اللبنات 
مج�ة ال��

 �
نامج �� �دء ال��

وضع المحا�اة
اض�ة للرو�وت،  استعادة المواضع االف��

والعوائق، ومسح جميع الرسومات.

تحم�ل صورة خلف�ة تغي�� المظهر

� أسفل 
�ستخدم األزرار الظاهرة ��

الزاو�ة ال��ى من نافذة عرض المحا�اة
 �

(Simula�on view) للتح�م ��
المحا�اة، و�طلق عليها اسم أزرار التح�م.
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مج�ة بنات ال��
�
الل

� �مكن استخدامها إل�شاء برنامج. مج�ة ال�� مج�ة مجموعة متنوعة من اللبنات ال�� � الب�ئة ال��
توجد ��

مج�ــة �األلــوان المختلفــة حســب فئتهــا واســتخدامها. ســ�تعرف �التفص�ل عــ� الفئــات الثــالث األ���  � جميــع اللبنــات ال�� يتم تميــ��
ا.  اســتخدام�

(Ac�on) فئة الحدث <

تتضمــن هــذە الفئــة لبنــات الحركــة 
�مكــن   � الــ�� واألصــوات  واإلضــاءة 

تنف�ذهــا.  �
ا�� االفــ�� للرو�ــوت 

يتم ر�ط اللبنات ب�عضها وتنف�ذها بواسطة 
ت�بها. ُ�عرف هذا المفهوم �اسم  ا ل�� الرو�وت وفق�
"العمل�ة الم�سلسلة"، ح�ث يتم تنف�ذ اللبنات 

نامج. ا فقط عند �شغ�ل ال�� المرت�طة مع�

الخلف�ة
ا إ�شاء خلفيتك الخاصة. ها وتح��رها أو حذفها �ال�امل. �مكنك أ�ض� الخلف�ة �� ”المظهر“ الخاص �المنصة. ُ�مكن تغي��
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(Control) فئة التح�م  <
تحتوي هذە الفئة ع� �افة 

اللبنات الخاصة ب�سلسل 
نامج. � ال��

التح�م ��

(Sensors) فئة المس�شعرات   <
تحتوي هــذە الفئــة عــ� اللبنات 
ت  لمس�شــعرا �ا صــة  لخا ا
.EV3 رو�ــوت  لنظــام  الق�اســ�ة 
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ء من التفص�ل. �
� هذە الوحدة اللبنات من فئة الحدث (Ac�on)، وس�تعرف عليها ���

س�ستخدم ��

(Simula�on view) عرض المحا�اة
 �

� تجار�نا. عندما �ســتخدم عرض المحــا�اة ��
� �مكننــا اســتخدامه ��

 تكون المحــا�اة أداة مف�ــدة عندما ال �كــون لدينا رو�ــوت حق���
تا الب، �مكننــا اســتخدام األدوات لتعد�ل المشــهد مثــل: حــذف و�ضافة �ائنات �لــون مختلف. أو�ــن رو���

والخلــف،  األمــام  إ�  للحركــة  الرو�ــوت  برمجــة  �مكنــك 
وتحد�ــد �عتــه �اســتخدام لبنــة مســافة الق�ــادة �الســ�تمي�� 
�عــة  ض�ــط  و�تــم    (dr ive d istance cm )
 . (s p e e d ) ل�عــة  ا مــل  معا ســطة  بوا لرو�ــوت  ا
هــذە  تنف�ــذ  انتهــاء  �مجــرد  ــا  تلقائ�� المحــر�ات  تتوقــف 

لســ�تمي�� �ا دة  لق�ــا ا فة  مســا لبنــة  وتتح�ــم  للبنــة،  ا
� آٍن واحــد، ح�ــث تنطبــق اإلعــدادات 

� ُمحــر�� الرو�ــوت ��
��

� هــذە اللبنــة عــ� ُمحــر�� الرو�ــوت.
� يتــم تحد�دهــا �� الــ��

لبنــة   �اســتخدام  الرو�ــوت و�عتــه  اتجــاە  برمجــة  �مكنــك 
.  (steer distance cm) �الســ�تمي��  التوج�ــه  مســافة 

يتــم برمجــة الرو�ــوت للتوج�ــه �شــ�ٍل منعطــف مــن خــالل 
� �عــات مختلفــة لمحرك�ــه األ�مــن واأل�ــ�. تعيــ��

ال�عة

المسافة
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فتح وضع معاينة الحركة:
1 مجة.  � نافذة ال�� > اضغط ع� زر  س�م (SIM) �م��

2 > ستظهر نافذة من�ثقة خاصة �عرض المحا�اة.

2
1

� وضع المحا�اة:
األدوات الالزمة للتعد�ل ��

إضافة عائق (مثلث أو م��ــع أو دائرة) إ� المشهد.

تل��ن منطقة محددة.

اخت�ار لون للعائق المحدد � تل��ن منطقة.

حذف العائق المحدد � المنطقة الملونة.

ورة تحد�د العائق � المنطقة الملونة لتغي�� لونها أو حذفها. ال ت�س ��

نص�حة ذك�ة
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1
إ�شاء حسا�ك الخاص:

1 ومن  > من أ�قونة المستخدم، 
القائمة الم�سدلة، اخ�� �سج�ل 

2  .(login) الدخول

>  س�ن�ثق نافذة �سج�ل الدخول
 (new) اخ�� جد�د ،(login)

3 إل�شاء حساب جد�د. 

>  ا�تب اسم المستخدم، ثم ا�تب 
� النافذة الجد�دة، 

�لمة المرور ��
4 وكرر �لمة المرور مرة أخرى. 

>  اضغط ع� ال�سج�ل اآلن
5  .(Register now)

إ�شاء حسا�ك الخاص
وعك. لن�دأ ب��شاء الحساب. � عل�ك إ�شاء حساب لحفظ م�� يتع��

4

 �
و�� �د اإلل��� ال ُ�عدُّ ال��

ا ور�� ��

�مجرد �سج�ل دخولك. 
س�تغ�� لون أ�قونة 

المستخدم إ� اللون األزرق

2

3

5

تا الب، �مكنك فقط إدخال اسم  � أو�ن رو���
إذا �ان لد�ك �الفعل حساب ��

المستخدم و�لمة المرور والضغط ع� موافق (OK) ل�سج�ل الدخول.
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3

4

التحرك لألمام:
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <

أضف لبنة الق�ادة (drive) مع 
معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  قم �ض�ط ال�عة (Speed) إ� 
3  .30

>  اض�ط المسافة �الس�تمي��
4 (distance cm) إ� 100. 

 (script area) مجة منطقة ال��
� تتم فيها إضافة  �� المنطقة ال��

نامج. اللبنات إل�شاء ال��

21

(Open Roberta Lab) تا الب � أو�ن رو���
مجة �� ال��

نامــج يتحــرك إ� األمــام لمســافة "100"  � هــذا ال��
تــا الب. ســتجعل الرو�ــوت �� � أو�ــن رو���

ســتقوم اآلن ب��شــاء برنامجــك األول ��
ســم، ثــم إ� الخلــف مســافة "100" ســم أخــرى، و��عــة "30".  ه�ــا لت�ــدأ برنامجــك.

Delete من لوحة المفاتيح. � عرض المحا�اة وهو اخت�ار ال�ائن ثم الضغط ع� زر الحذف
هناك خ�ار آخر لحذف �ائن ��

نص�حة ذك�ة
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5

4

تا الب تلم�حات حول ب�ئة عمل أو�ن رو���
(Open Roberta Lab)

� اللوحة ال��ى.
مجة �� تظهر لبنات ال��

. � المحا�اة أسفل الزاو�ة ال��ى من اللوحة ال�م��
توجد أزرار التح�م ��

� األ�عاد.
ا رو�وت ثنا�� � الب�ئة المحددة حال��

تعرض اللوحة ال�م�� ��

وري أن تحذف هذا الم��ــع، ول�ن حذفه  ل�س من ال��
ي�يح الحصول ع� خلف�ة رسوم�ة جم�لة وواضحة.

�مكنك النقر هنا عدة مرات لتغي�� صورة الخلف�ة 
ا أثناء تحركه. � يرسم الرو�وت فيها خط�

إ� تلك ال��

2

عرض المحا�اة:

>  اضغط ع� زر تغي�� المظهر مرة 
1 واحدة. 

2 ثم اضغط ع� زر  >  اخ�� الم��ــع 
3  .(Delete) الحذف

4 >  اضغط ع� زر �دء المحا�اة. 
5 لمعاينة هذا الجزء من الحركة. 

1 3
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ا. ا فوق الخط الموجود حال�� ا ثان�� سم خط�  إ� األمام ثم إ� الخلف، ل��
ً

لتض�ف اآلن اللبنة الثان�ة. س�تحرك الرو�وت أو�

 (SIM) توجد ط��قة أخرى إلعادة عرض المحا�اة و�� الضغط ع� زر س�م
إلغالق نافذة عرض المحا�اة ثم الضغط مرة أخرى لفتحها. يؤدي هذا 

اض�ة للرو�وت ومسح جميع  اإلجراء إ� استعادة المواضع والعوائق االف��
ا مثلما تضغط ع� رمز الموقع من قسم أزرار التح�م. الرسومات تمام�

21

3
4

6

5

تدر�ب 3

تدر�ب 4

التحرك لألمام ثم للخلف:

1 أضف   ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
لبنة الق�ادة (drive) مع معامل المسافة 

2  .(distance cm) ��الس�تمي�

>  من القائمة الم�سدلة اخ�� الخلف
3 .(backwards)

4 > اض�ط ال�عة (speed) إ� 30.
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 100.

>  اضغط ع� زر �دء المحا�اة لمعاينة هذا 
6 الجزء من الحركة.
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وع حفظ الم��
� �دا�ة الدرس.

نامج �مكنك حفظه. و هذا هو س�ب ق�امك ب��شاء حساب �� �عد االنتهاء من ال��

عند �سج�ل الدخول و�سم�ة 
ات  برنامجك، �مكنك حفظ التغي��

نامج �استخدام save (حفظ).  ع� ال��
ا �استخدام  نامج أ�ض� �مكن حفظ ال��

الموجود أسفل الشاشة. زر 

1

2

وع: حفظ الم��
1   ،(edit) من قائمة تح��ر  <

ومن القائمة الم�سدلة، اخ�� 
2  .(save as) حفظ �اسم

>  س�ن�ثق نافذة الحفظ �اسم
(save as)، ا�تب االسم الذي 

3 وعك.  ت��دە لم��
4  .(OK) اضغط ع� موافق <

3

4
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وع تحم�ل م��
ا. وع حفظته سا�ق� عل�ك ات�اع الخطوات أدناە لفتح م��

1

2

3

خطأ  مجة.  صح   تا الب �� إحدى لغات ال�� 1. أو�ن رو���

تا الب برمجة الرو�وت �ط��قة مرئ�ة  �استخدام 2.  ت�يح ب�ئة أو�ن رو���
خطأ   متصفح ال��ب.   صح  

ها �لون محدد  � 3.  ت�ت�� �ل لبنة برمج�ة إ� فئة معينة، و�تم تمي��
خطأ  لتلك الفئة.  صح  

4.  �مكنك برمجة �عة الرو�وت ووقته �استخدام لبنة "مسافة الق�ادة
خطأ  " .  صح    �الس�تمي��

5.     �مكن للرو�وت االنعطاف �استخدام المحرك األ�من أو األ��،
خطأ  ".  صح   وذلك من خالل لبنة "مسافة التوج�ه �الس�تمي��

اخ�� اإلجا�ة الصح�حة بوضع 
� الم�ان المحدد.

عالمة  ��
تدر�ب 1

ا  لنطبق مع�

وع:  فتح الم��
1  ،(edit) من قائمة تح��ر  <

ومن القائمة الم�سدلة اخ�� 
2  .(my programs) � برام��

>  اضغط بزر الفأرة األ�� ع� 
وع المطلوب فتحه من  الم��

3 القائمة.
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خطأ  صح   � فئة "الحدث" . 
1. تقع اللبنة ��

خطأ  صح   2.  يتحرك الرو�وت إ� األمام ��عة 60.  

خطأ  صح   3. سوف يتوقف الرو�وت عن الحركة �عد 30 سم.  

خطأ  صح   4. سوف يتحرك الرو�وت إ� الخلف ��عة 30. 

تدر�ب 2

تدر�ب 3

أجــب عــن األســئلة التال�ــة بوضــع عالمــة  أمــام �لمــة 
(صــح) أو (خطــأ) بنــاًء عــ� خصائــص اللبنــة الظاهــرة 

أمامــك. �مكنــك االســتعانة �الحاســب إذا لــزم األمــر.

ا �جعل الرو�وت يتحرك لألمام ��عة 50 � برنامج� أ���
ولمسافة 50 سم. ثم اطلب من الرو�وت مواصلة التقدم 

لألمام مع تغي�� �عته إ� 100 لمسافة 50 سم.
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: انعطاف الرو�وت �
الدرس الثا��

2

1 وع   إل�شاء م��
جد�د:

>  من قائمة تح��ر
1 اخ��   (edit)

2  .(new) جد�د

الق�ام �الحر�ات األساس�ة
� الــدرس الســابق ك�ف�ــة اســتخدام لبنــة 

 تعلمــت ��
إ�  الرو�ــوت  لتح��ــك  �الســ�تمي��  الق�ــادة  مســافة 

األمــام.

 �
�� س�ســتخدمها   � الــ�� األو�  اللبنــة  فــإن  لــذا   

الق�ــادة  مســافة  لبنــة  ــا  أ�ض� ســتكون  نامــج  ال�� هــذا 
. لســ�تمي�� �ا

اضغط ع� الزر إلعادة ض�ط عرض المحا�اة إذا 
�انت لد�ك رسومات سا�قة.

وع جد�د إ�شاء م��
اآلن �عــد أن تعلمــت ك�ف�ــة اســتخدام لبنــة مســافة الق�ــادة �الســ�تمي��

(drive distance cm) للتحرك لألمام وللخلف، ســتقوم �استخدامها 
مــع لبنــة مســافة التوج�ــه �الســ�تمي�� (steer distance cm) لتنف�ــذ 

االنعطافــات وعمــل أشــ�ال وخطــوط �الرو�ــوت. 

� حــ�� يتمكــن الرو�ــوت مــن رســم الشــ�ل  مــ�� لنقــم ب��شــاء المقطــع ال��
� الصــورة.

الموجــود ��
وع جد�د. � ال�دا�ة إ� إ�شاء م��

ستحتاج ��

. لســ�تمي�� �ا

>  من فئة الحدث (Ac�on)، أضف 
لبنة مسافة الق�ادة �الس�تمي��

1  .(drive distance cm)
2 > اض�ط ال�عة (speed) إ� 50. 
�الســـــــــــــ�تمي�� المســـــــــــــافة  >  اض�ـــــــــــــط 

3 (distance cm) إ� 80. 

2

3
1



90

التح�م �اتجاە الرو�وت
 � مــ�� ال�� ال�سلســل  إ�  أخــرى  لبنــة  وســتض�ف   ،  . � لل�مــ�� ينعطــف  ثــم  لألمــام  يتحــرك  الرو�ــوت  لجعــل   � لب�تــ�� س�ســتخدم 
و�� لبنــة مســافة التوج�ــه �الســ�تمي��  (steer distance cm). ت�شــا�ه هــذە اللبنــة مــع لبنــة مســافة الق�ــادة �الســ�تمي�� 
� �شــ�ل مســتقل. لــ�� ينعطــف  � حركــة محــر�� الرو�ــوت الرئ�ســ��

� إم�ان�ــة التح�ــم ��
ول�نهــا تختلــف �� (drive distance cm)

، �حتــاج المحــرك األ�ــ� إ� العمــل �شــ�ل أ�ع مــن المحــرك األ�مــن، وذلــك �ض�ــط �عتــه إ� 100، ب�نمــا  � الرو�ــوت إ� ال�مــ��
. تكــون �عــة المحــرك األ�مــن إ� 50 و�مســافة 65 ســ�ت�م��

2

1

3

4

5

. تكــون �عــة المحــرك األ�مــن إ�  و�مســافة  ســ�ت�م��

: � االنعطاف إ� ال�م��
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 100. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 50. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 65.

نامج الخت�ار ك�ف�ة تأث�� �ل لبنة جد�دة ع� حركة  ، �مكنك �شغ�ل ال�� � م�� � �ل مرة تض�ف لبنة جد�دة إ� المقطع ال��
��

� للرو�وت ومسح المشهد �الضغط ع� زر إعادة الض�ط.
ا�� الرو�وت. تذكر أنك �حاجة إ� استعادة الموضع االف��
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ا لعمل المحرك األ�من والمحرك األ�� �صورة مستقلة، �مكنك  نظر�
برمجتهما للتحرك ��عات مختلفة ل�� ينعطف الرو�وت.

ذك�ة نص�حة 

� ولمسافة 80 سم. وح�� ��مل الرو�وت الحركة �الش�ل المطلوب؛ ال�د أن يتحرك لألمام مع �عة 50 ل�ال المحرك��

2

1

4
3

5

التحرك لألمام:
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 50. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 50. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 80. 
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� مرًة أخرى مع ض�ط �عة  � الختام، وح�� ��مل الرو�وت عمل الش�ل المطلوب. ال�د أن ينعطف الرو�وت إ� ال�م��
��

المحرك األ�� إ� 60، و�عة المحرك األ�من إ� 25، والمسافة إ� 50 سم.

2

1

4
3

5

: � االستدارة إ� ال�م��
1  ،(Ac�on) من فئة الحدث  <
 (Steer) أضف لبنة التوج�ه
مع معامل المسافة �الس�تمي��

2  .(distance cm)

>  اض�ط �عة المحرك األ��
3 (�speed le) إ� 60. 

>  اض�ط �عة المحرك األ�من
4 (speed right) إ� 25. 
>  اض�ط المسافة �الس�تمي��

5 (distance cm) إ� 50. 
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تدر�ب 1

ا  مج�ة مع الش�ل لنطبق مع� طابق اللبنات ال��
: الناتج عن حركة الرو�وت ف�ما ���

1

2

3
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� ب�ئة أو�ن 
ا �� � برنامج� أ���

تا الب �جعل الرو�وت  رو���
يرسم دائرة �املة. استخدم 

لبنة مسافة التوج�ه 
. �الس�تمي��

تدر�ب 2

؟ � � اللب�ت�� ما وجه االختالف ب��
ن إجابتك �األسفل. دوِّ

تدر�ب 3

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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تدر�ب 4

ت�بها الصحيح، �ح�ث يرسم  مج�ة ب�� م اللبنات ال��
ِّ
َرق

نامج. الرو�وت األش�ال التال�ة عند �شغ�ل ال��

نامج. ا وقم بتج��ة ال�� ا جد�د� وع� � م�� أ���

1
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يتكــون  ــا.  م��ع�  
ً

شــ�� يرســم  الرو�ــوت  �جعــل  ــا  برنامج�  � أ�ــ��
ولذلــك  م�ســاو�ة،  زوا�ــا  ــع  ـ وأر�ـ جوانــب  أر�عــة  مــن  ــع  ـ الم��ـ
ســ�حتاج الرو�وت إ� التحرك إ� األمام واالنعطاف أر�ــع مرات 
ــع. لجعــل الرو�ــوت �ســتدير �المقــدار الصحيــح،  ـ ل�شــك�ل الم��ـ
ال�عــة  عــ�  والعثــور  الرو�ــوت  اخت�ــار  إ�  تحتــاج  فإنــك 
خصائــص  لض�ــط  المناســ�ة  المســافة  وتحد�ــد  الصح�حــة، 

ســل�مة. �صــورة  اللبنــة 

 س�تحرك الرو�وت إ� األمام من موضع ال�دا�ة.
ً

أو�

وع الوحدة م��

عندمــا �صــل الرو�ــوت إ� نها�ــة الجانــب األول ســ�نعطف 
. � إ� ال�مــ��

ثــم ســ�تحرك الرو�ــوت إ� األمــام ل�صــل إ� نها�ــة الجانــب 
� مــرة أخــرى. � ثــم ينعطــف لل�مــ��

الثــا��
. � � إضافيت�� س�كرر نفس الحر�ات لمرت��



المصطلحات

Sensorsالمس�شعراتMotorsمحر�ات
Simula� on viewعرض محا�اةRobot baseقاعدة الرو�وت

�Robotرو�وت
ا�� Virtual robotرو�وت اف��
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وع، �مكنــك اســتخدام لبنــة مســافة  مــن أجــل تنف�ــذ هــذا المــ��
الق�ــادة �الســ�تمي��  (drive distance cm)، ولبنــة مســافة 
التوج�ــه �الســ�تمي��  (steer distance cm). بنــاًء عــ� مــا 
� هذە الوحدة، اخ�� اللبنة المناســ�ة ل�ل حركة �قوم بها 

تعلمته ��
الرو�ــوت.

جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
� يتم توص�لها �الرو�وت لجعله يتفاعل مع الب�ئة المح�طة. � المس�شعرات ال�� � ب�� > التمي��

مج�ة �حسب فئتها واستخدامها. � اللبنات ال�� � ب�� > التمي��

تا الب. � أو�ن رو���
> إ�شاء حساب ��

تا الب. � ب�ئة برمجة أو�ن رو���
> استخدام عرض المحا�اة ��

> برمجة الرو�وت للتحرك إ� األمام ثم إ� الخلف.

> برمجة الرو�وت لالنعطاف و��شاء أش�ال.

� الختام
��
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خطأ صح : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي

. سق العرض التقديىمي
ُ
1. يمكن تغي�ي ن

ي باوربوينت.
2. ال يمكن تعديل WordArt �ف

. ائح من العرض التقديىمي 3. ال يمكن حذف الرسش

ات الحركة. ات االنتقال �ي نفسها تأث�ي 4. تأث�ي

5. يمكن تحديد مدة عرض الرسوم المتحركة.

6. يمكن أن يرى الجمهور مالحظات مقدم العرض.

السؤال األول
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ي
السؤال الثا��

لجعل عرضك أك�� تشويًقا وجاذبية 
ات الحركية  يتم تطبيق بعض التأث�ي

واإلنتقالية، حدد نوع التأث�ي بكتابة الحرف 
ات التالية: الذي يمثله النوع أمام التأث�ي

االنتقال 

الحركة

ي 
تالسش

دفع 

ظهور

دوالب

ستائر 

ريــــح 

وميض

نمو وتحول 

A

B
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السؤال الثالث

يحة  طابق كل رسش
مما يىلي مع نوعها.

صورة مع تسمية توضيحية العنوان والعنوان الفر�ي1 2

عنوان فقط مقارنة3 محتويات4 فارغ5 6
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خطأ صح : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي

1. مايكروسوفت إكسل هو برنامج جداول بيانات.

ة. ي تحتوي عىل الكث�ي من المربعات الصغ�ي ة ال�ت 2. جدول البيانات يشبه الورقة الكب�ي

3. ُتستخدم جداول البيانات بشكل أساسي لتنظيم المعلومات.

ي تحليل المعلومات وإنتاج الرسوم البيانية والمخططات 
4.  تساعد جداول البيانات �ف

الدائرية.

ي جدول بيانات.
5. ال يمكنك إدخال نص �ف

ي جدول البيانات تسىم بيانات.
6. جميع المعلومات الموجودة �ف

.VisiCalc 7. إن أول برنامج جداول بيانات ألجهزة الحاسب هو

ي الخاليا.
ي جدول البيانات نقوم بإدخال البيانات �ف

8. �ف

ي الجانب األيرس.
ي مايكروسوفت إكسل، لكل صف رقم )1، 2، ...( �ف

9. �ف

ي أعىل صفحة الجدول، 
ي مايكروسوفت إكسل، لكل عمود حرف كب�ي )B ،A، ...( �ف

10.  �ف
وهو اسم كل عمود.

السؤال الرابع
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خطأ صح : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي

ي مايكروسوفت إكسل، كل خلية لها عنوان فريد يتكون من حرف العمود ورقم الصف 
1.  �ف

.)B3 مثل(

ي خاليا جدول البيانات.
ز عن با�ت 2. عند الضغط عىل خلية، فإنها ال ت�ب

ي الزاوية اليرسى العلوية من جدول البيانات.
3.  يمكنك دائًما رؤية عنوان الخلية النشطة �ف

ي جدول البيانات، يمكنك الضغط عىل Enter أو استخدام 
4.  لالنتقال إىل خلية أخرى �ف

ي لوحة المفاتيح.
مفاتيح األسهم الموجودة �ف

ي خلية جدول بيانات، فال يمكنك تصحيحها.
5. إذا ارتكبت خطأ �ف

ي مايكروسوفت إكسل، أي نص تكتبه يكون مضبوًطا إىل اليسار وجميع األرقام 
6.  �ف

. ف مضبوطة إىل اليم�ي

ي مايكروسوفت وورد 
ي خلية كما �ف

ي مايكروسوفت إكسل، يمكنك تنسيق نص أو أرقام �ف
7.  �ف

. يط الرئيسي باستخدام عالمة التبويب الرسش

ي مايكروسوفت إكسل بعالمة يساوي )=(.
8. يجب أن تبدأ جميع الصيغ �ف

ب األرقام فقط. ي مايكروسوفت إكسل يمكنك �ف
9. �ف

ي مايكروسوفت إكسل، يمكنك استخدام عالمة الطرح )-( لطرح األرقام.
10. �ف

ي مايكروسوفت إكسل، يمكنك استخدام عالمة النجمة )*( إلضافة أرقام.
11. �ف

طة المائلة )/( لقسمة األرقام. ي مايكروسوفت إكسل، يمكنك استخدام الرسش
12. �ف

السؤال الخامس
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خطأ صح : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي

1. الروبوت هو آلة تؤدي المهام بشكل مستقل، دون مساعدة من أي شخص.

ي الروبوت.
تا الب هو برنامج نستخدمه للتحكم �ف 2. أوبن روب�ي

ي فقط.
ا�ف ي حركة الروبوت االف�ت

3.  تتضمن فئة "الحدث" لبنات التحكم �ف

4.  يمكنك برمجة الروبوت للتحرك لألمام وللخلف وضبط رسعته باستخدام لبنة "مسافة 
." القيادة بالسنتمي�ت

5.  يمكنك برمجة اتجاه الروبوت ورسعته باستخدام لبنة "مسافة التوجيه بالسنتمي�ت ".

ي 
6.  عندما تستخدم لبنة "مسافة التوجيه بالسنتمي�ت "، يمكنك برمجة الروبوت للقيادة �ف

ف األيمن واأليرس. منح�ف عن طريق ضبط الرسعات المختلفة للمحرك�ي

تا الب. ي أوبن روب�ي
وعك �ف 7.  يجب عليك إنشاء حساب عندما تريد حفظ مرسش

. ي اللوحة اليم�ف
مجة �ف 8. تظهر لبنات ال�ب

9. تبدأ المحاكاة عندما تضغط عىل زر بدء المحاكاة.

السؤال السادس
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اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

ي المستشفيات.
�ف

 1.  ُتستخدم معظم 
الروبوتات:

ي المصانع.
�ف

ي البحر.
�ف

فئة المستشعرات.

2.  تنتىمي لبنة "مسافة 
القيادة" إىل:

فئة التحكم.

فئة الحدث.

الرسعة والوقت. ي "مسافة  3.  تتحكم لبن�ت
القيادة بالسنتمي�ت " 
و " مسافة التوجيه 

ي 
بالسنتمي�ت " �ف

معامالت:

الرسعة والمسافة.

الوقت والمسافة.

محرك واحد.

4.  يمتلك الروبوت 
: ي

ا�ف االف�ت
. ف محرك�ي

أربعة محركات.

السؤال السابع
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