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تــقــديــم

صــلاح	التربــوي	باأنــه	المدخــل	العقلانــي	العلمــي	النابــع	مــن	ضــرورات	الحالــة،		المســتند	اإلــى	واقعيــة	النشــاأة،	ال�أمــر	الــذي	 يتصــف	ال�إ

انعكــس	علــى	الرؤيــة	الوطنيــة	المطــورة	للنظــام	التعليمــي	الفلســطيني	فــي	محــاكاة	الخصوصيــة	الفلســطينية	وال�حتياجــات	ال�جتماعيــة،	

والعمــل	علــى	اإرســاء	قيــم	تعــزز	مفهــوم	المواطنــة	والمشــاركة	فــي	بنــاء	دولــة	القانــون،	مــن	خــلال	عقــد	اجتماعــي	قائــم	علــى	الحقــوق	

والواجبــات،	يتفاعــل	المواطــن	معهــا،	ويعــي	تراكيبهــا	واأدواتهــا،	ويســهم	فــي	صياغــة	برنامــج	اإصــلاح	يحقــق	ال�آمــال،	ويلامــس	ال�أمانــي،	

ويرنــو	لتحقيــق	الغايــات	وال�أهــداف.			

ولمــا	كانــت	المناهــج	اأداة	التربيــة	فــي	تطويــر	المشــهد	التربــوي،	بوصفهــا	علمــاً	لــه	قواعــده	ومفاهيمــه،	فقــد	جــاءت	ضمــن	خطــة	متكاملــة	

عــداد	لجيــل	 عالجــت	اأركان	العمليــة	التعليميــة	التعلميــة	بجميــع	جوانبهــا،	بمــا	يســهم	فــي	تجــاوز	تحديــات	النوعيــة	بــكل	اقتــدار،	وال�إ

قــادر	علــى	مواجهــة	متطلبــات	عصــر	المعرفــة،	دون	التــورط	باإشــكالية	التشــتت	بيــن	العولمــة	والبحــث	عــن	ال�أصالــة	وال�نتمــاء،	وال�نتقــال	

اإلــى	المشــاركة	الفاعلــة	فــي	عالــم	يكــون	العيــش	فيــه	اأكثــر	اإنســانية	وعدالــة،	وينعــم	بالرفاهيــة	فــي	وطــن	نحملــه	ونعظمــه.			

ومــن	منطلــق	الحــرص	علــى	تجــاوز	نمطيــة	تلّقــي	المعرفــة،	وصــول�ً	لمــا	يجــب	اأن	يكــون	مــن	اإنتاجهــا،	وباســتحضار	واٍع	لعديــد	

المنطلقــات	التــي	تحكــم	رؤيتنــا	للطالــب	الــذي	نريــد،	وللبنيــة	المعرفيــة	والفكريـّـة	المتوّخــاة،	جــاء	تطويــر	المناهــج	الفلســطينية	وفــق	رؤيــة	

ــة	المتطلبــات	الكفيلــة	 ــا،	وتلبي محكومــة	باإطــار	قوامــه	الوصــول	اإلــى	مجتمــع	فلســطيني	ممتلــك	للقيــم،	والعلــم،	والثقافــة،	والتكنولوجي

بجعــل	تحقيــق	هــذه	الرؤيــة	حقيقــة	واقعــة،	وهــو	مــا	كان	لــه	ليكــون	لــول�	التناغــم	بيــن	ال�أهــداف	والغايــات	والمنطلقــات	والمرجعيــات،	

فقــد	تاآلفــت	وتكاملــت؛	ليكــون	النتــاج	تعبيــراً	عــن	توليفــة	تحقــق	المطلــوب	معرفيــاً	وتربويــاً	وفكريــاً.

ثّمــة	مرجعيــات	تؤطـّـر	لهــذا	التطويــر،	بمــا	يعــزّز	اأخــذ	جزئيــة	الكتــب	المقــررّة	مــن	المنهــاج	دورهــا	الماأمــول	فــي	التاأســيس؛	لتــوازن	اإبداعــي	

طــار	جــاءت	المرجعيــات	التــي	تــم	ال�ســتناد	اإليهــا،	وفــي	طليعتهــا	وثيقــة	 خــّلاق	بيــن	المطلــوب	معرفيــاً،	وفكريــاً،	ووطنيــاً،	وفــي	هــذا	ال�إ

ضافــة	اإلــى	وثيقــة	المنهــاج	الوطنــي	ال�أول؛	لتوّجــه	الجهــد،	وتعكــس	ذاتهــا	علــى	مجمــل	 ال�ســتقلال	والقانــون	ال�أساســي	الفلســطيني،	بال�إ

المخرجات.

ــق،	 ــة،	والتدقي ــف	والمراجع ــرق	التاألي ــن	ف ــا؛	م ــة	جميعه ــم	العامل ــدو	اإزجــاء	الشــكر	للطواق ــن	الجهــد،	يغ ــة	م ــع	اإنجــاز	هــذه	المرحل وم

شــراف،	والتصميــم،	وللجنــة	العليــا	اأقــل	مــا	يمكــن	تقديمــه،	فقــد	تجاوزنــا	مرحلــة	الحديــث	عــن	التطويــر،	ونحــن	واثقــون	مــن	تواصــل	 وال�إ

هــذه	الحالــة	مــن	العمــل.     

وزارة التربية والتعليم العالي 

مــركــز	الــمـنـاهـج	الفلسطينية
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مــقــدمــة

طــار	العــام	والتوجــه	الشــامل	لــوزارة	التربيــة	والتعليــم،	ورؤيتهــا	فــي	تطبيــق	الثانويــة	العامــة،	واســتكمال�ً	للبنــاء	التراكمــّي	فــي	 ضمــن	ال�إ

المهــارات	والمعــارف،	والكفايــات	التكنولوجيّــة	فــي	المنهــاج	الرســمي،	الــذي	ُيعــّد	مــن	اأهــم	خصائصــه	ومكوّناتــه،	وفــي	الصــف	الثانــي	

عشــر	الــذي	ُيمثـّـل	نهايــة	مرحلــة	التعليــم	الثانــوي	مــن	نظــام	التعليــم	العــام،	نكــون	قــد	اأّهْلنــا	الطالــب	لتحقيــق	مــا	يصبــو	اإليــه	مــن	قــدراٍت	

ــل	اأعبــاء	العصــر	الحديــث،	ونضُعــه	فــي	مكانــة	يســتطيع	مــن	خلالهــا	ال�لتحــاق	بالتعليــم	الجامعــي.	نســتمّر	 وكفايــات،	تســانده	فــي	تحمُّ

_فــي	هــذا	الكتــاب_	فــي	طــرح	المحــاور	الثلاثــة	المعتَمــدة	للمرحلــة	الثانويــة	وهــي:	تطبيقــات	الهاتــف	المحمــول،	والتحكــم	ال�آلــّي،	

والروبــوت	وتصميمــه	بواســطة	الرســم	بالحاســوب،	والواقــع	ال�فتراضــي،	ومواقــع	التواصــل	ال�جتماعــي	الــذي	اأصبــح	اأساســيّاً	فــي	ال�تصــال	

نجــاز	مشــاريَع	 والتواصــل	عبــر	الشــبكة	العنكبوتيــة،	مــع	التركيــز	علــى	التعلــم	مــن	خــلال	التطبيــق	العملــي،	وتشــجيع	العمــل	الجماعــي	ل�إ

اإبداعيّــة. نوعيّــٍة	و

رّكــزت	الَوحــدة	ال�أولــى	فــي	الكتــاب	علــى	اأنظمــِة	تشــغيل	الهواتــف	المحمولــة،	وتطبيقــاٍت	عمليّــة	حياتيّــة	مختلفــة؛	لتمّكــَن	الطالــب	

مــن	عمــل	تطبيــق	خــاص	بــه	يحقــق	اأهدافــه	الشــخصية،	فيمــا	اســتمرت	الوحــدة	الثانيــة	بالتركيــز	علــى	التحكــم	ال�آلــي،	والرســم	

بالحاســوب؛	لتعميــق	الفهــم،	واإمكانيّــة	تصميــم	محوســب	بشــكل	اإبداعــّي،	بحيــث	يترجــم	الطالــب	مــن	خــلال	ذلــك	اأفــكاره	ومواهبــه.	

ومــع	مــا	نلاحظــه	مــن	تقــّدم	كبيــر	فــي	العالــم	ال�فتراضــي	وتطبيقاتــه	المختلفــة	جــاءت	الَوحــدة	الثالثــة	لتضــع	الطالــب	فــي	تصــّوٍر	كامــل	

عــن	هــذا	العالــم،	بحيــث	تُمّكنــه	مــن	بنــاء	عالــم	افتراضــي	خــاص	به.وحيــث	اإّن	مبحــث	التكنولوجيــا	مبحــٌث	متجــّدد،	ويتــم	تحديثــه	

وتطويــره	لمواكبــة	التطــورات	والمســتّجدات	الســريعة	فــي	العالــم	التكنولوجــي	باســتمرار؛	فــاإّن	هــذا	يســتوجب	اأن	تكــون	ُكتــُب	المرحلــة	

	مرجعــاً	اأساســيّاً،	لكنّــه	ليــس	الوحيــد. الثانويــة	العليــا	ديناميكيــة	اأيضــاً،	وتواكــب	التطــورات	الدائمــة،	كمــا	تُعــدُّ

ــلات	 ــة	تنفيذهــا،	واإجــراء	التعدي ــة،	وســوف	يتــم	رصــد	عملي ــره	نســخة	تجريبي نقــّدم	فــي	هــذا	الكتــاب	مجهــود	فريــق	العمــل،	ونعتب

ــة/	مركــز	 ــة	للمناهــج	العلمي دارة	العام ــلاإ ــة	اأن	يرســلوا	ل ــا	الطلب ــن	والمعلمــات،	واأبنائن ــا	المعلمي ــه	نرجــو	مــن	زملائن ــة	عليهــا؛	وعلي اللازم

المناهــج	فــي	وزارة	التربيــة	والتعليــم	العالــي	الفلســطينيّة	المقترحــات	والملاحظــات	والتعليقــات	كافــًة؛	حتــى	نتمكــن	مــن	التعديــل	

ــر. ــث	والتطوي والتحدي

وزارة التربية والتعليم العالي 
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           تطبيقات الهاتف الذكّيتطبيقات الهاتف الذكّي
الَوحدة
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اإضاءات في عالم ال�أجهزة الذكّية
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 التعرف	اإلى	ميزات	نظم	تشغيل	الهواتف	الذكيّة.

	المقارنة	بين	اأنظمة	تشغيل	الهواتف	الذكيّة.	

	تطوير	بعض	تطبيقات	هواتف	ذكيّة.

شــّكل	انتشــار	ال�أجهــزة	الذكيــة	تحديـّـاً	اأمــام	الشــركات	المختصــة	فــي	تطويــر	تطبيقاتهــا،	ونُُظــم	تشــغيلها،	واأشــهر	هــذه	

	منهــا؛	حيــث	تتنافــس	الشــركات	فــي	اإنتــاج	مــا	يلبّــي	حاجــات	 النظــم	Android	IOS,،	وهنــاك	ميــزات	عديــدة	لــكلٍّ

	منهــا،	واآخــر	مــا	 نجــازات	فــي	هــذا	المجــال،	ولعــل	التعــرف	اإلــى	اآخــِر	اإصــدار	فــي	كلٍّ المســتخدمين،	وتســارعت	ال�إ

توّصلــت	اإليــه	الشــركات	المختلفــة	اأصبــح	ضروريـّـاً؛	ل�أنــه	مــن	متطلبــات	التعامــل	مــع	هــذه	ال�جهــزة،	كمــا	اأن	الدخــول	

اإلــى	عالــم	البرمجــة،	وممارســتها	فــي	اإنتــاج	تطبيقــات	تعمــل	علــى	هــذه	ال�أجهــزة	اأصبــح	ضروريّــاً	اأيضــاً،	والعديــد	مــن	

الخريجيــن	فــي	مجــال	البرمجــة	يعملــون	فــي	بيوتهــم،	وعلــى	شاشــات	اأجهزتهــم	لكســب	ال�أربــاح،	حتــى	اأصبحــت	مــن	

اأفضــل	فــرص	العمــل،	واأنســبها	ل�أبنــاء	شــعبنا	فــي	ظــّل	الحصــار،	والبطالــة	التــي	ترتفــع	نســبتها	يومــاً	بعــد	يــوم.	

فــي	هــذه	الَوحــدة	نســتعرض	ميــزات	اأنظمــة	تشــغيل	ال�أجهــزة	الذكيــة،	واأنــواع	التطبيقــات،	وبرمجــة	تطبيقــات	متقدمــة	

فــي	التحكــم	فــي	دارات	اإلكرونيــة	عــن	بعــد

اأهداف الوحدة
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 الدرس ال�ول  

اأنظمة تشغيل الهاتف الذكي
ــات	 ــي	تقني ــرة	ف ــي	الســنوات	ال�أخي ــاً	ف ــا	تطــوراً	ملحوظ ــة	اأشــكالها	واأنواعه ــة	بكاف ــزة	الذكيّ شــهدت	ال�أجه

ــل	 ــتخدُم	للاتصــال	فحســب،	ب ــة	تُس ــف	الذكيّ ــِد	الهوات ــم	تُع ــا،	ول ــات	المســتخدمة	فيه ــع،	والتطبيق التصني

ــا. ــا،	ووظائفه ــت	ميزاته تنوّع

نظام اأندرويد
نظــام	اأندرويــد	مفتــوح	المصــدر	يســمح	للمطّوريــن	بكتابــة،	وتعديــل	الشــيفرة	المصدريـّـة	لنظــام	التشــغيل		بلغــة	

ــن	مــن	التحكــم	بــاأداء	الهاتــف،	واإضافــة	ميــزات	جديــدة	علــى	النظــام،	اأو	ال�ســتفادة	مــن	 جافــا،	والتــي	تُمكِّ

الطبقــات	البرمجيّــة	ذات	المســتوى	القريــب	جــداً	مــن	المكونــات	الصلبــة.	

يقــدم	نظــام	اأندرويــد	ميــزات	عديــدة،	منهــا	مــا	يتعلــق	بتوفيــر	الطاقــة،	وتســهيل	ال�تصــال،	وخيــارات	متعــددة	

ــع	 ــع	ال�فتراضــي،	والواق ــادل	الملفــات	مــع	ال�أجهــزة	ال�أخــرى،	ودعــم	الواق ــي	تب ــر،	وتســهيلات	ف ــي	التصوي ف

المعــزّز،	وميــزات	اأخــرى	عديــدة.

	 تعمــل	ال�أجهــزة	الذكيّــة	بُنظــم	تشــغيٍل	واإصــداراٍت	متنوعــة،	فمــا	اأشــهر	هــذه	النظــم؟	ومــا	اآخــر	اإصــدار	لــكلٍّ

اإذا	توفــر	لديــك	جهــاز	ذكــّي،	فمــا	نظــام	التشــغيل	المســتخَدم	فيــه؟	ومــا	اإصــداره؟	ومــا	الميــزات	التــي	 منهــا؟		و

يتمتــع	بهــا؟

ميزات نظام ال�ندرويد نشاط )1(   

انتشــرت	اأجهــزة	الهواتــف	الذكيّــة	فــلا	يــكاد	بيــت	يخلــو	منهــا،	بــل	تعــددت	وتنوّعــت	فــي	البيــت	

جــراء	دراســة	علــى	مــدى	انتشــارها	ونظــم	التشــغيل	المتوفــرة	فيهــا،	صّمــْم	اســتبانًة	علــى	الــورق	 الواحــد،	ول�إ

ــة	مــن	قســمين:	 مكوّن

لكتروني(	 القسم ال�أول:	معلومات	شخصية	)ال�سم	،	الصف،	الشعبة،	المعّدل،	البريد	ال�إ
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القسم الثاني:	معلومات	حول	الهواتف	الذكيّة	في	بيتك.

	منها؟ ما	اأسماء		الشركات		المصنعة	ل�أجهزة	الهواتف	الذكيّة	في	بيتك؟	ما	اأسماء	اأنظمة	التشغيل	في	كلٍّ

تحليل ال�ستبانة  نشاط )2(   

صّمــْم	ال�ســتبانة	الســابقة	علــى	Drive	google	،	ووزّْعهــا	علــى	الطلبــة	الذيــن	يمتلكــون	هواتــف	ذكيــة	

	.gmail	حســاب	ولديهــم	بيوتهــم،	فــي

ــل	النتائــج،	واحســب	نســب	 ــة	الــذي	يتضمــن	نتيجــة	ال�ســتبانة.	حلّ لكتروني افتــح	ملــف	الجــداول	ال�إ

الطلبــة	بنــاًء	علــى	الفئــات	ال�آتيــة:	

	.gmail	بريدي	حساب	لديهم	الذين	 ١

	الذين	يمتلكون	هواتف	ذكية	في	بيوتهم.	 ٢

	الذين	يمتلكون	هواتف	اأندرويد.	 ٣

	مثّل	النتائج	بيانيّاً	في	البرنامج.	 ٤

ميزات نظام اأندرويد ال�أكثر انتشارًا  نشاط )3(    

ابحــث	عــن	ثــلاث	ميــزات	ذكيــة	لهــذا	النظــام	مــن	خــلال	ال�أجهــزة	الذكيــة	المتوفــرة،	اأو	مــن	خــلال	

نترنــت،	وامــلاأ	الجــدول	ال�آتــي:	 البحــث	فــي	ال�إ

فائدة	الميزةخطوات	تفعيل	الميزةالميزة
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من الميزات المتوفرة في الهواتف التي تعمل بنظام اأندرويد: 

	التصويــر	المــزدوج:	تشــغيل	الكاميــرا	ال�أماميــة	والخلفيــة	معــا؛	بحيــث	تظهــر	صــورة	صغيــرة	مــن	الكاميــرا	 ١

ال�أماميــة	داخــل	صــورة	الكاميــرا	الخلفيــة.		

٢ التمريــر	الذكــّي:	عنــد	ضبــط	هــذه	الخاصيــة	يتــم	اســتعراض،	وتمريــر	محتــوى	الشاشــة	بحــركات	الــراأس	
اإلــى	اأعلــى،	واأســفل،	اأو	باإمالــة	الهاتــف	بهــذه	ال�تجاهــات.	

	ال�تصــال	المباشــر:	عنــد	ظهــور	جهــة	ال�تصــال	ســواء	فــي	الرســائل،	اأو	جهــات	ال�تصــال،	وعنــد	وضــع	 ٣
الهاتــف	علــى	ال�أذن	يتــم	اإجــراء	ال�تصــال.	

طار	المتعدد:	تشغيل	اأكثر	من	تطبيق	على	شاشة	الهاتف	معاً.	 	ال�إ ٤

	البحث	الصوتي:	تطبيق	ياأتي	مع	النظام،	عند	تشغيله	والتحدث	بكلمة	ما		يتم	البحث	عنها.	 ٥
 

 
	ابحث	عن	ميزات	اأخرى	في	نظام	ال�أندرويد	في	الهواتف	الذكية.

هنــاك	طــرق	عــدة	لنقــل	الملفــات	والصــور	مــن	هاتــف	اإلــى	هاتــف	اآخــر،	اأو	اإلــى	جهــاز	الحاســوب.	نتعــرف	
ــي: اإليهــا	مــن	خــلال	النشــاط	ال�آت

نقل الملّفات في اأجهزة اأندرويد  نشاط )4(     
	اإعداد	عرض	تقديمي	مدعٌم	بالصور،	لجميع	الطرق	المعتمدة	في	نقل	الملفات. ١

	نقــل	الملفــات	باأكثــر	مــن	طريقــة	مــن	جهاز	 ٢

اإلــى	جهــاز	حاســوب	 ذكــّي	اإلــى	اآخــر،	و

فــي	مختبــر	الحاســوب.	

نقل الملفات في اأندرويد: 
يتّم	نقل	الملفات	بعدة	طرق	منها:	

.USB	كابل	 ١

.Bluetooth	البلوتوث	 ٢

.Wi-Fi	فاي	الواي	 ٣
لكتروني. 	التخزين	السحابي	iCloud،	ومواقع	التواصل	ال�جتماعي،	والبريد	ال�إ ٤
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الواقع ال�فتراضي ونظام اأندرويد: 

نســاني	 الواقــع	ال�فتراضــي	تقنيّــة	رقميّــة	تحاكــي	بيئــة	حقيقيــة،	اأو	متعــددة	ال�أبعــاد،	تعمــل	علــى	نقــل	الوعي	ال�إ

اإلى	تلك	البيئة،	والتفاعل	معها.

الفيديــو	 مشــاهد	 هــو	 ال�فتراضــي	 الواقــع	 تقنيّــة	 علــى	 ال�أمثلــة	 واأبــرز	

المصــورة	بتقنيّــة	°360،	التــي	تضــع	المســتخدم	افتراضيّــاً	فــي	المــكان	

ــة	 ــع،	ولمعاين ــذا	الواق ــن	ه ــه	ضم ــًة،	وكاأنّ ــا	كافّ ــن	الزواي ــره	م ــه،	ليختب عْين

ــع	 ــزم	اســتخدام	نظــارات	خاصــة	بالواق ــا	يل ــذه	المشــاهد	والتفاعــل	معه ه

.)Cardboard VR( ال�فتراضــي	

توفــر		 حــال	 فــي	 ال�فتراضــي	 الواقــع	 تقنيّــة	 الذكيّــة	 الهواتــف	 تدعــم	

	: ال�آتيــة	 	)Sensors( الِمجّســات	

ــر	فــي	ســرعة	حركــة	الجهــاز	باتجــاه	المحــاور	 	التســارع	)Accelerometor(:	ِمجــّس	يستشــعر	التغيّ ١

ــة	z	y,	x,	،	كمــا	يقيــس	التســارع	الخطــّي	فــي	حركتــه. الثلاث

٢ الدوران	)Gyroscope(:	يقيس	ميل	الجهاز	وزوايا	التحرك	من	خلال	تحديد	موقعه	عبر	المحاور	الثلاثة.

	المغناطيسيّة	)Magnetometer(:	يستشعر	المجال	المغناطيسّي	الناتج	عن	اأّي	معدن.	 ٣

تعمــل	الّمجّســات	الثلاثــة	الســابقة	معــاً؛	لتحقيــق	واقــٍع	يحاكــي	البيئــة	الحقيقيــة،	التــي	تحتــاج	اإلــى	تقنيّــة	

اإيقافهــا	فــي	وقــت	 تصويــر	°360،	اأي	التصويــر	باســتخدام	مجموعــة	كاميــرات	علــى	حامــل	يتــم	تشــغيلها،	و

ــة	المشــهد	 ــّم	تغطي ــة	محــددة؛	بحيــث	يت ــرا	مــزّودة	بعــدة	عدســات،	كّل	واحــدة	تغطــي	زاوي واحــد،	اأو	كامي

بشــكٍل	كــروّي	كامــل.

كاميرا	بثلاث	عدسات	،	وحامل	لخمس	كاميرات.
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الكشف عن المِجّسات في هاتفك ال�أندرويد: نشاط )5(   

		ابحــث	عــن	تطبيــق	لفحــص	هاتفــك	اإن	كان	يدعــم	الواقــع	ال�فتراضــي	اأم	ل�،	وقــْم	بتثبيتــه،	وافحــص	

هاتفــك،	ودّوْن	النتائج.	

		ابحــث	عــن	تطبيــق	اآخــر	فــي	متجــر	ال�أندرويــد	يكشــف	عــن	الِمجســات	فــي	هاتفــك،	ويعطيــك	

قائمــة	بهــا.	

	قائمــة	بالِمجّســات	المتوفرة.هــل	المجســات	اللازمــة	 		اعمــل	علــى	تثبيــت	التطبيــق،	وتشــغيله،	واأعــدَّ

للواقــع	ال�فتراضــي	متوفــرة	فــي	جهــازك؟	

تقنية الواقع المعزّز ونظام اأندرويد

تعتمــد	تقنيّــة	الواقــع	المعــزّز	علــى	تعــرّف	النظــام	اإلــى	ربــط	معالــم	مــن	الواقــع	الحقيقــي	بالعنصــر	ال�فتراضــي	

ــة،	اأو	معلومــات	عــن	المــكان،	اأو	فيديــو	 المناســب	لهــا،	والمخــزّن	مســبقاً	فــي	ذاكرتــه،	كاإحداثيــات	جغرافيّ

ــة	معلومــات	اأخــرى	تعــزز	الواقــع	الحقيقــي،	وتعتمــد	برمجيــات	الواقــع	المعــزز	علــى	اســتخدام	 تعريفــي،	اأو	اأيّ

كاميــرا	الهاتــف	المحمــول،	اأو	الكمبيوتــر	اللوحــي	لرؤيــة	الواقــع	الحقيقــي،	ثــم	تحليلــه	تبعــا	لمــا	هــو	مطلــوب	

مــن	البرنامــج،	والعمــل	علــى	دمــج	العناصــر	ال�فتراضيــة	بــه.	

ــي	 ــر	ف ــي،	والمتوف ــا	)Aurasma(	المجان ــق	اأورازم ــزّز	تطبي ــع	المع ــي	تدعــم	اإنشــاء	الواق ــات	الت ــن	التطبيق م

المتجــر،	والــذي	يعمــل	علــى	اإنشــاء	واقــع	معــزّز	تعليمــي.	عنــد	فتــح	التطبيــق	يتم	فتــح	كاميرا	الهاتــف	المحمول	

لرؤيــة	الواقــع	الحقيقــي،	ثــم	تحليــل	الصــورة،	ويتــّم	عــرض	عنصــر	الواقــع	ال�فتراضــي	)فيديــو	توضيحــّي،	صــورة	

نشــاء.	 توضيحيـّـة(		المقتــرن	بــه	عنــد	ال�إ

اإنشاء واقع معزز تعليمي   نشاط )6(   

باســتخدام	تطبيــق	اأورازمــا،	اعمــل	علــى	اإنشــاء	اأورازمــا	لصــورة	روبــوت	ال�أندرويــد	الموجــودة	فــي	بدايــة	

الــدرس،	بحيــث	يتــم	عــرض	فيديــو	عنــد	فتــح	التطبيــق	علــى	صــورة	الروبــوت.	

خطوات العمل:

١ 	تشغيل	التطبيق	Aurasma		)اأورازما(،	فتظهر	شاشة	التطبيق	ال�آتية:
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٢  الضغــط	علــى	زر	اأيقونــة	البرنامــج	اأســفل	وســط	الشاشــة،المتواجدة	داخــل	المربــع	ال�أحمــر،	فتظهــر	

الشاشــة	ال�آتيــة:	

الضغط	على	اأداة	اإضافة			+		،المشار	اإليها	بالمربع	ال�أحمر.	

حضــار	الفيديــو	 الضغــط	علــى		الخيــار	DEVICE		المحــاط	بالمربــع	ال�أحمــر	اأســفل	الشاشــة،	ل�إ

التوضيحــي.		
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١ الضغط	على	اأداة	اإضافة			+		اأعلى	يمين	الشاشة	المتواجدة	داخل	المربع	ال�أحمر.

٢ الضغط	على	خيار	Library	من	القائمة)	Library	camera،	(،	ل�ستعراض	الفيديوهات.	

٣ تظهر	خيارات	)صورة	،	فيديو(،	اختر	الفيديو	المناسب	من	تطبيق	ال�أستوديو.	

			يطلب	تسمية	المنتج،		ثم	اضغط	الزر	finish	،	ثم	اضغط	على	نعم.	

٤ تظهــر	الخلفيــة	تحــت	الهاتــف،	تســلط	الهاتــف	علــى	صــورة	الروبــوت،	ثــم	اضغــط	علــى	زر	المســح	

،	ثــم	علــى	زر	ال�ختيــار	ياأتيــك	الفيديــو	فــوق	صــورة	الروبــوت.	اضغــط	زر	التقــدم.	

	.finish	الزر	اضغط	ثم	خاّصاً،	اأو	عاّماً،	كان	اإْن	وحّدْد		المنتج،	 ٥ سمِّ

عنــد	فتــح	تطبيــق	اأورازمــا،	وتوجيــه	الهاتــف	اإلــى	صــورة	روبــوت	ال�أندرويــد	يتــم	فتــح	الفيديــو	تلقائيّــاً،	

وعنــد	اإزاحــة	الهاتــف	عــن	الصــورة	يتــم	توقُّــف	الفيديــو.	

نترنت،	ابحث	عن	تطبيقات	اأخرى	تدعم	اإنشاء	واقع	معزّز.  مستخدماً	ال�إ
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IOS  نظام التشغيل

نظــام	التشــغيل	مــن	اإنتــاج	شــركة	اأبــل،	وخــاص	باأجهزتهــا،	وغيــر	مفتــوح	المصــدر،		ويوفــر	مزايــا	اأمنيــة	كثيــرة،	

منهــا	الفحــص	التــام،	والمســتمر	للتطبيقــات	قبــل	الموافقــة	علــى	اإضافتهــا	اإلــى	المتجــر	Store	Apple	الــذي	

تتحكــم	بــه	الشــركة	بشــكل	قــوي.	

جراءات	التي	تتعلق	بال�أمان،		التي	ظهرت	اأثناء	عمليّة	التثبيت؟	 هل	سبق	وقمت	بتثبيت	تطبيق	من	متجر	اأبل؟	ما	ال�إ

ــة	 ــي	عملي ــان،	ومســاعدة	ف ــة	بال�أم ــام	IOS	متعلق ــي	نظ ــة	ف ــزات	ذكي ــر	مي تتوف

ــة.	 عاق ــذوي	ال�إ ــا	ل ــة،	ومزاي ــر	الطاق ال�تصــال،	وتوفي
نقاش: 

 : IOS ميزات نظام

١ ال�أمان:	يتم	تنزيل	التطبيقات	من	متجر	اأبل	فقط،	حيث	تقوم	الشركة	باإنتاجها	وفحصها.	

٢ القيــود:	اإخفــاء	تطبيقــات	معينــة	بكلمــة	مــرور،	اإخفــاء	store	app	؛	بحيــث	ل�	يســتطيع	اأحــد	العبــث	

فــي	التطبيــق،	اأو	تنزيــل	برامــج.	

٣ الرفع للتنبيه )raise to wake (:	عند	رفع	الجهاز	يتم	تشغيل	الشاشة	واإضاءتها.	

٤ ميزة True Tone: شاشة	الهاتف	تتحّسس	الطقس،	وتعّدل	األوان	الشاشة	حسب	اإضاءة	الجو	المحيط.	

 	.IOS	نظام	في	اأخرى	ميزات	عن	ابحث	نترنت مستعينا	بال�إ

:IOS نقل الملفات في نظام
يوفـّـر	نظــام	IOS	خاصيّــة	نقــل	الملفــات	بيــن	هاتفيــن	يعمــلان	بنظــام		IOS،	ومــن	هاتــف	IOS	اإلــى	جهــاز	

حاســوب	وبالعكــس،	والخطــوات	ال�آتيــة	توّضــح	ُطــرَُق	نقــل	البيانــات	بينهــا:

	اســتخدام	التخزيــن	الســحابي	Icloud		فــي	نقــل	البيانــات	بيــن	جهــازّي	IOS،	وبيــن	الحاســوب	واأجهــزة	 ١

.IOS

	اســتخدام	برنامــج	Itunes	:	فــي	نقــل	البيانــات	مــن	الحاســوب	اإلــى	اأجهــزة	IOS،	مــع	اســتخدام	كابــل	 ٢

USB،	ودون	برامــج	مــن	جهــاز	IOS	اإلــى	الحاســوب	مــع	التوصيــل	بالكابــل.

٣ استخدام	مواقع	التواصل	ال�جتماعي	والبريد	ال�لكتروني	في	نقل	البيانات	بين	اأجهزة	IOS	واأجهزة	الحواسيب.	
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 IOS نقل الملفات في نظام نشاط )8(  

١ اإعداد	عرض	تقديمي	حول	نقل	الملفات	مدعم	بالصور.	

٢ نقل	صورة	من	هاتف	بنظام	IOS		اإلى	جهاز	حاسوب،	وبالعكس.

تطبيقات الهواتف الذكية

تتنوّع	تطبيقات	الهواتف	الذكية	من	حيث	طريقة	اإعدادها،	والبيئة	التي	تعمل	فيها:

ــٍة،	 ــاٍت	برمجيّ ــّم	تصميُمهــا	وبرمجُتهــا	بلغ ــي	ت ــة )Native(:	هــي	التطبيقــات	الت ــات ال�أصيل ١ التطبيق

لتعمــَل	فــي	بيئــة	نظــام	تشــغيل	واحــد،	ومتواجــدة	فــي	المتجــر	الخــاص	بالنظــام،	ول�	تعمــل	فــي	بيئــة	اأي	

نظــام	تشــغيل	اآخــر.

الجــدول	ال�آتــي	يبيـّـن	لغــات	البرمجــة	المســتخدمة	فــي	بنــاء	التطبيقــات	ال�أصيلــة،	وامتــدادات	الملفــات	

التنفيذيــة	الخاّصــة	بهــا:	

نظام ويندوز فوننظام IOSنظام اأندرويدعنصر البناء

)Native(		ال�صيلة	البرمجة	لغاتJAVA,	C++	C,	C++VB.NET,	C#.NET

apk.app.xap.الملفات	التنفيذية

٢ التطبيقــات الهجينــة)Hybrid(:	التطبيقــات	التــي	تــّم	تصميُمهــا،	وبرمجتهــا،	لتعمــَل	فــي	اأكثــر	مــن	

بيئــة	نظــام	تشــغيل،	ومتواجــدة	فــي	متاجــر	عديــدة،	وتســتخدم	مهــارات	تطويــر	الويــب

				)،css	script	java	html5،(	في	بنائها	وبرمجتها.	
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اأسئلة الدرس
	قارن	بين	نظامّي	التشغيل	اأندرويد	وIOS		،	باإكمال	الجدول	ال�آتي: ١س

IOSاأندرويد البند 

لغات	البرمجة	المبني	عليها	

مفتوح	المصدر	

الشركة	المطورة

اإعادة	تدوير	الذاكرة	)جمع	القمامة	(

الحماية	من	الفيروسات

نسان،	الواردة	في	كتب	ال�أحياء.	 	صّمْم	واقعاً	معزّزاً	يدعم	الصور	التي	تتعلق	باأجزاء	جسم	ال�إ ٢س

عداد. 	قارن	بين	التطبيقات	الهجينة	والتطبيقات	ال�أصيلة،	من	حيث	البرمجة	وال�إ ٣س
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الدرس الثاني

تطبيقي الخاص على هاتفي

بعد	التعرف	اإلى	اأنظمة	تشغيل	ال�أجهزة	الذكية،	وميزات	

ــا،	 ــات	المســتخدمة	فيه ــواع	التطبيق ــى	اأن ــرف	اإل ــا،	والتع 	منه كلٍّ

نتاجهــا،	واســتكمال�ً	لمــا	مــّر	معــك	فــي	الصــف	 والخبــرات	اللازمــة	ل�إ

ــا،	 ــة	وتطويره ــف	الذكي ــات	للهوات ــاج	تطبيق ــن	اإنت الحــادي	عشــر	م

سنســتعرض	فــي	هــذا	الــدرس	بعــض	ال�أمثلــة	وال�أنشــطة	علــى	انتــاج	

تطبيقــات	اأكثــر	تقدمــا	للهواتــف	المتنقلــة	وتطويرهــا.		

نشاط )1(   المدن الفلسطينية واأهم ال�آثار فيها 

	يصعــب	الوصــول	اإلــى	العديــد	مــن	المــدن	الفلســطينية	المحتلـّـة	التــي	تمتلــك	العديــد	مــن	ال�آثــار	والمعالــم	

ــة	 ــث	تكــون	شاش ــا،	بحي ــي	به ــق	تعريف ــل	تطبي ــة،	ولِعم التاريخي

التطبيــق	خارطــة	فلســطين،	وعليهــا	مجموعــة	نقــاط	تشــّكل	مواقــع	

المــدن،	وعنــد	لمــس	النقطــة	تظهــر	صــورة	المــكان	ال�أثــري	فــي	

المدينــة،	وعبــارة	تعريفيّــة	بــه،	وعنــد	الضغــط	عليهــا	ثانيــة	تختفــي	

الصورة.

خطوات العمل: 

١ تحضير الصور ومعالجتها

)ثلاث	صور	للمدن،	وصورة	خارطة	فلسطين(.	

٢ تصميم نافذة التطبيق: 
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خاصيّــة وتغييــر	 	،Drawing	 and	Animation المجموعــة	 مــن	 رســم	 لوحــة	 	،Canvas اأداة	 	 	

      Height	width		لتكون	ملء	الشاشة.	

 ال�أداة	ball	مــن	المجموعــة	نفســها	التــي	تمثــل	النقطــة	الســوداء	الدالـّـة	علــى	المدينــة	الفلســطينية	وبعــدد	

المــدن	المــراد	التعريــف	بهــا	)	علــى	ال�أقــل	ثــلاث(.

ضبط	الخاصيّة	نصف	قطر	النقطة	Radius،	لتكون	)الرقم٥(

	كما	في	الشكل.

ــة	picture			كمــا	فــي	  ال�أداة	Sprite	image	تكــرر	بعــدد	القــرى	وعــدد	النقــاط	الســابقة،	ضبــط	الخاصي

	منهــا،	واإحــدى	هــذه	الصــور	تكــون	الخارطــة	والصــور	ال�أخــرى	للمــدن.	 الشــكل	،	وتحميــل	صــورة	لــكلٍّ

٣ تجميع اللبنات البرمجية :

عند	بدء	تشغيل	التطبيق	تكون	شاشة	التطبيق	فقط	تحمل	الخارطة	والنقاط	:

برمجة	الحدث	عند	بدء	الشاشة.	

خفاء	صور	المدن	الفلسطينية.	 اللبنات	البرمجيّة	ل�إ
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وعند	النقر	على	النقطة	السوداء	التي	تمثّل	المدينة،	يتم	اإظهار	الصورة	الخاصة	بها:	

وعند	النقر	على	صورة	المدينة	يتم	اإخفاؤها:	

فّكْر: 

حــاول	تطبيــق	الفكــرة	نفســها	

حــول	 تطبيــق	 عمــل	 فــي	

اأجــزاء	الجهــاز	الهضمــي	فــي	

نســان،	بحيــث	يتــم	اإظهــار	 ال�إ

ــة	 ــارة	تعريفيّ اســم	الجــزء،	وعب

ــد	لمســه. ــه	عن ب

يمكــن	اســتخدام	الفكــرة	الســابقة	فــي	تصميــم	تطبيــق	حــول	اللبــاس	التراثــي	

	منهــا.	 شــارة	اإلــى	موقــع	كلٍّ فــي	المــدن	الفلســطينيّة،	عنــد	ال�إ
نقاش: 
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تطبيق شاشة افتتاحّية  نشاط )2(   

ــة	 ــة	افتتاحيّ ــل	شاش ــك،	يمكــن	عم ــة	لتطبيق ــة	لمســاٍت	جمالي ضاف ل�إ

تحتــوي	علــى	مجموعــة	صــور	تتحــرك	باتجاهــات	عشــوائية،	وتتغيّــر	ســرعتها	

واأبعادهــا	عشــوائيّاً،	كمــا	فــي	الشــكل	المقابــل،	وعنــد	الضغــط	علــى	

ــى	الشاشــة	الرئيســية.	 ــف	عــن	الحركــة،	والدخــول	اإل ــّم	التوقّ الشاشــة	يت

خطوات العمل:

١ تحضير الصور: 

تحضير	خمس	صور	لـِ	)سمكة،		طائر،	بالون،	سيارة،	طفل	كرتون(	.

٢ تصميم نافذة التطبيق:

Canvas	من	مجموعة	animation	and	Drawing	ضبط	خاصيّة	الطول

Parent	full	Height:،	وخاصية	العرض	Parent	full	Width:	لتملاأ	الشاشة.

	اأداة	imageSprite		)العدد	٥(	ضبط	خاصيّة	Speed	بالقيمة	

		.imagesprite	لكل	صورة	وتعيين	،picture	وخاصيّة	٢،

ــط	 ــة	الحساســات	sensors،	وضب ــن	مجموع  اأداة	clock		م

الخصائــص	كمــا	فــي	الشــكل	المجــاور.

	بتحديدها،	 	اإضافة	شاشــة	ثانية	للنافذة	الرئيســية	باســتخدام	الزرscreen	add،	وحذف	اأّي	شاشــة	يتمُّ

ــن	الشاشــات	مــن	قائمــة	 ــم	بي ــي	وضــع	التصمي ــزر	screen	remove،	للتنقــل	ف ــى	ال والضغــط	عل

الشاشــات	اإلــى	اليســار.

٣  تجميع اللبنات البرمجية: 

	تغيير	اتجاه	حركة	الصورة	بزاوية	عشوائية	من°1	الى	90°.	
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	تغيير	سرعة	حركة	الصورة	:	

	تغيير	طول	الصورة:

	تغيير	عرض	الصورة:	

حداث	السيني	للصورة:	 		تغيير	ال�إ

	ســحب	الحــدث	clock.timer،	والخــاص	بــال�أداة	Clock،	ووضــع	اللبنــات	البرمجيــة	لصــورة	

ــي: ــرة	المحــّدد،	كمــا	ياأت ــّر	زمــن	الفت ــا	م ــّم	تنفيذهــا	كلّم ــه،	ليت واحــدة	في
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ــة	كل	فتــرة	زمنيــة،	تســاوي	 	الحــدث		clock1.Timer:	يعمــل	علــى	تكــرار	تنفيــذ	الجمــل	البرمجيّ

قيمــة	الخاصيــة	TimeInterval	التــي	تــّم	تعيينهــا	1000ميلــي	ثانيــة.

	اللبنة	البرمجية	imageSprite1.Heading	تستخدم	لتعيين	اتجاه	الحركة.

	اللبنة	البرمجية	imageSprite1.Speed	لتحديد	سرعة	الحركة.

 ال�أمر	from	integer	random		من	المجموعة	Math	يستخدم	لتوليد	رقم	عشوائي	بين	رقمْين.

 اإكمال	اللبنات	البرمجية	لباقي	الصور	كما	في	الصورة	ال�أولى،	وجميعها	في	داخل	الحدث	نفسه. 

ــتخدام	الحــدث	 ــة	باس ــى	الشاش ــط	عل ــد	الضغ ــر	ممكن(عن ــت	غي ــل	المؤق ــف	الحــركات	)جع 	لوق

Canvas.touchUp،	اأّي	عنــد	لمــس	الشاشــة	يتــّم	تجميــد	جميــع	الحــركات.	

	استخدام	جملة	ال�نتقال	اإلى	الشاشة	الثانية:

	يصبح	الكود	البرمجي	بالشكل	ال�آتي:	
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الرّد ال�آلي على الرسائل وال�تصال نشاط )3(   

تصــل	ســائقي	الســيارات		العديــد	مــن	الرســائل	اأثنــاء	القيــادة،	ول�	يتمكنــون	مــن	الــرّد	عليهــا،	وقــد	

ــى	 ــي	برســالة	عل ــرّد	ال�آل ــق	يقــوم	بال ــم	تطبي ــى	تصمي ــرُِد	مكالمــات	والهاتــف	صامــت،	ســنعمل	عل ت

ال�تصــال،	فــي	حــال	ال�نشــغال،	اأوعــدم	الــرد،	اأو	الرفــض.

خطوات العمل:

١  تصميم نافذة التطبيق.

	منها. رسم	وترتيب	الكائنات	اللازمة	وضبط	خصائص	كلٍّ

.UserInterface	المجموعة	من	Label1	ال�أداة 

 Social		المجموعة	من	Texting1	ال�أداة		

)ال�أداة	غير	مرئية	على	واجهة	التطبيق(.

.UserInterface	المجموعة	من		image	اأداة  

  عمل	Upload		لصورة	هاتف،	بلوٍن	اأحمر.	

	.	Social	مجموعة	من	phonecall	اأداة  

٢  تجميع اللبنات البرمجّية.

استخدام	الحدث	MessageReceive		)استقبال	

ــة	الُمدرجــة	 ــات	البرمجي ــذ	اللبن الرســالة	(،	اأي	تنفي

داخــل	الحــدث	عنــد	اســتقبال	رســالة	مــا.

		عنــد	وصــول	الرســالة	تتلقــى	نــص	الرســالة،	

ورقــم	هاتــف	المرســل.

		اإرسال	الرد	يتطلب	نص	الرد	ورقم	هاتف	المرسل.
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		يؤخــذ	رقــم	الهاتــف	مــن	الحــدث	اســتقبال	

الشــكل	 فــي	 كمــا	 	)Number( الرســالة	

المجــاور.

	يصبح	الحدث	في	الشكل	المجاور.

	يدّون	نص	الرسالة	في	اأداة	نص	كما	في	الشكل	المجاور:

رسال	الرد	يتم	استدعاء	اللبنة	البرمجية																	  ل�إ

	لعــرض	نــص	الرســالة،	ورقــم	هاتــف	المرســل	فــي	التطبيــق	يتــم	اســتخدام	اللبنــة	Join		مــن	مجموعــة

Text،	واإخــراج	النــص	والرقــم	فــي	مربــع	نــص	علــى	شاشــة	التطبيــق.	
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 يتم	استخدام	Status		الحالة،	ولها	قيم	عدة:

علــى	 يــرد	 لــم	 اأنــه	 يعنــي	 	)1( كانــت	 اإذا	  

رفضــت. اأو	 المكالمــة،	

Status	=	2	تكون	الحالة	هذه	وفي	المكالمة.	على	الرد	تّم	اأنّه	يعني	)2(	كانت	اإذا	

 ســحب	الجملــة	الشــرطية	if		مــن	المجموعــة	

Control	وبالتاأشــير	علــى	Status		اأحصــل	

الشــكل	 فــي	 كمــا	 	get	 Status علــى	

المجــاور.

 بنــاء	الشــرط	مــن	المجموعــة	Logic		ســحب	اللبنــة	المســاواة،ثم	وضــع	القيمــة	1	مــن	المجموعــة	

Math	والمتغيــر	Status		فــي	طرفــي	المســاواة،	كمــا	فــي	الشــكل:	

   

   تبقــى	اللبنــات	البرمجيــة	التــي	تُنفــذ	فــي	حــال	تحقــق	الشــرط،	وهــي	الخاصــة	باإرســال	الرســالة،	ويحتــاج	

اإرســال	الرســالة	اإلــى	نــص	الرســالة	)ل�	اأســتطيع	الــرد(،	ورقــم	المرســل	اإليــه،	وهــو	المتصــل،	ويتــم	الحصــول	

ــا	 ــلاه،	اأم ــى	PhoneNumber	اأع ــك	بالتاأشــير	عل ــن	الحــدث	الخــاص	بال�تصــال،	وذل ــم	م ــى	الرق عل

الجمــل	الخاصــة	بـــ	Texting	فيتــم	ســحبها	مــن	اللبنــات	الخاصــة	بــال�أداة	،Texting1	فيصبــح	

الحــدث	كامــلاً	كمــا	فــي	الشــكل	التالــي:	
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			اإظهــار	الصــورة	باســتخدام	خاصيــة	Picture		لهــا	برمجيــاً،	واإظهــار	الرســالة	)تــم	اإرســال	رســالة	اإلــى	

المتصــل(	فــي	مربـّـع	التســمية.	

   حّمْل	نسخة	من		التطبيق	بامتداد	Apk	على	هاتفك.	

   	طــّوْر	تطبيقــك؛	بحيــث	يتمّكــن	المســتخدم	مــن	تغييــر	نــص	الــرد	ال�آلــي	قبــل	ال�نشــغال،	والبــدء	

بعمليــة	قيــادة	الســيارة،	اأو	بــدء	ال�جتمــاع.	
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تطبيق اتصل باستخدام الصورة.  نشاط )4(   

لحــّل		مشــلكة	الكثيــر	مّمــن	يعانــون	مــن	

ل�	 الذيــن	 الســن	 كبــار	 اأو	 البصــر،	 ضعــف	

يقــرؤون،	ول�	يكتبــون،	ول�	يســتطيعون	اســتخدام	

ال�تصــال،	 عمليّــة	 فــي	 الهواتــف	 اأجهــزة	

المطلــوب	اإنتــاج	تطبيــق	يحتــوي	علــى	صــور	

ال�أقــارب	للتواصــل	معهــم،	حيــث	يتــّم	ال�تصــال	

ــراد.	 ــى	صــورة	الشــخص	الُم ــط	عل ــد	الضغ عن

خطوات العمل: 
١ تحضير الصور:	صور	ال�أقارب	)	ال�أب،	ال�أم،	ال�أخ،	ال�أخت(.

٢ تصميم واجهة ال�ستخدام	:	رسم	ال�أدوات	اللازمة،	وضبط	خصائصها،	ومنها:	

 PhoneCall1:	من	مجموعة	Social	)ال�أداة	غير	مرئية(.

 اأداة	HorizontalLayout		لترتيب	كّل	صورتين	في	صف	واحد.

دخــال	اأرقــام	الهواتــف،	وزر	اأمــر	خــاص	بالحفــظ،	وزر	اأمــر	خــاص	  تعييــن	اأربعــة	مربعــات	نصــوص	ل�إ

.	UserInterface	مجموعــة		مــن	وجميعهــا	)تعريــف(،	بالتعديــل

 ضبط	خاصية	BackgroundImage	لكّل	من	ال�أزرار	ال�أربعة،	لوضع	صورة	على	الزر.	

 ضبط	خاصيّة	text	ل�أزرار	ال�وامر	)	تعريف،	حفظ(	

.storage	مجموعة	من	tinydb	اأداة 

٣  تجميع اللبنات البرمجية: 

 Screen.Initialize الحــدث 

بــدء تشــغيل التطبيــق:	عنــد	بــدء	

التطبيــق	المطلــوب	اإخفــاء	الكائنــات	

الهواتــف	 اأرقــام	 بتعديــل	 الخاصــة	
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للاأشخاص	ال�أربعة	حسب	حاجة	المستخدم،	فلكل		مستخدم	اأقارب،	ولهم	اأرقام	خاصة	بهم.		

ــزر حفــظ )button5(،	وتخزيــن	ال�أرقــام	المدخلــة	فــي	مربعــات	النصــوص	ال�أربعــة	فــي	  برمجــة ال

دخــال. قاعــدة	البيانــات،	واإخفــاء	مربعــات	النــص	المســتخدمة	فــي	ال�إ

ــي	قاعــدة	 ــي	مربــع	النــص	ف  اللبنــة البرمجيــة Call tinydb1.storeValue	لحفــظ	الرقــم	ف

ــلاأخ،	اأم	للاأخــت. ــلاأم،	اأم	ل ــلاأب،	اأم	ل ــو	ل ــم	هــل	ه ــرّف	الرق ــاح	tag	ُيع ــع	مفت ــات	م البيان

 برمجة الزر تعريف )button5(	اإظهار	الكائنات	الخاصة	باإدخال	وتغيير	ال�أرقام	)مربعات	النص(. 
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الــزر	Button1.Click	و	Button2.Click	و	Button3.Click	و	 بنــاء	الحــدث	بالضغــط	علــى	 	 

Button4.Click	كل	زر	للاتصــال	بالترتيــب:	)ال�أب،	ال�أم،	ال�أخ،	ال�أخــت(،	اأو	حســب	مــا	يختــاره	

المســتخدم.	

	،PhoneCall1.PhoneNumber	،بــه	ال�تصال	المــراد	الشــخص	رقــم		مــا	اتصــاٍل	جــراء  	ُيطلــب	ل�إ

ــم	مــن	قاعــدة	 ــم	اإحضــار	الرق ــلاأب،	اأو	ال�أم،	اأو	ال�أخ،	اأو	ال�أخــت،	ويت ــا	ل ــم	واحــد	اإم ــه	رق يخــزّن	ب

البيانــات،	وكذلــك	اســتدعاء	اإنشــاء	ال�تصــال	phoneCall1.MakePhoneCall	Call،	كمــا	فــي	

الشــكل	ال�آتــي:

	.tag	المفتاح	حسب	البيانات	قاعدة	من	الرقم	حضار  	ال�أمر	TinyDb1.GetValue	Call	ل�إ

		اللبنــة	البرمجيــة	PhoneCall1.MakePhoneCall		لطلــب	ال�تصــال	بعــد	الحصــول	علــى	الرقــم	

)PhoneCall1.PhoneNumber(	مــن	قاعــدة	البيانــات.	
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اأسئلة الدرس 
١س  بناء على النشاط السابق تاأّمل اللبنات البرمجية ال�آتية، واأجْب عن ال�أسئلة التي تليها:

	 Number	قيمتها	تساوي....................	أ.

	الحدث	يتم	تنفيذه		عند	...................ب.	

المتغيرStatus		تكون	قيمته	)1(	في	حالة		..........................ج.	

	 قيمته	)2(	في	حالة	.............................	د.

٢س  تاأمل اللبنات البرمجية ال�آتية: 

عند	اإدخال	الرقم	3	في	مربع	النص،	ما	النتيجة	المتوقّعة؟	 	 	

	صّمــْم	تطبيقــاً	ُيظهــر	خارطــة	فلســطين،	وعليهــا	نقــاط	تشــير	اإلــى	القــرى	المهّجــرة،	بحيــث	يتــم	اإظهــار	 ٣س
ل�فتــة	توضيحيــة	حــول	القريــة	المهجــرة	المشــار	اإليهــا،	عنــد	الضغــط	علــى	النقــاط.
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اأسئلة الوحدة 

	مّما	ياأتي: س1  اختر	الجواب	الصحيح	لكلٍّ

:	IOS	نظام	في	التنفيذي	الملف	امتداد			اأ   

1	..Apk

2	..App

3	..Cod

4	..Xap

  ب		اأحد	اأنظمة	التشغيل	ال�آتية	تستخدم	لغة	جافا		لبرمجة	تطبيقاتها:	

ال�ندرويد.	.	1

2	..	Ios

ويندوز	فون..	3

بلاك	بيري..	4

:Native	ال�أصيل	التطبيق	ميزات	من			جـ  

2.برمجته	سهلة	وسريعة.	 						 	 1.	رخيص	التكلفة.									

4.ل�	تجده	اإل�	في	متجر	واحد.	 	 3.ل�	يحتاج	اإلى	مهارات	عالية.	

	د				يقصد	بمهارات	تطوير	الويب:	 	

1.	البرمجة	بلغة	جافا.

2.	البرمجة	بلغة	فيجوال	بيسك.

.html5,	css	مع	التعامل	3.

4.	البحث	في	ويب.	

:Texting	ال�أداة	تستخدم				هـ	 	

3.	اأداة	يتم	رسمها	في	واجهة	التطبيق. 1.	ل�ستقبال	واإرسال	الرسائل.		

4.	تترجم	الصوت	الى	نص. 	 		.Sensors		من	تؤخذ	2.

اأسئلة الوحدة
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و				الخاصيّة	التي	تُستخدم	لتغيير	شكل	الزر	اإلى	مستدير: 	

Shape	.4   Width											3.Hight	.2   Text	.1

س2   علل	ما	ياأتي:	

اأ.	يحتاج	اأندرويد	اإلى	ذاكرة	عشوائية	كبيرة	نسبياً	عند	فتح	تطبيق	ما.	

ب.ال�أجهزة	التي	تستخدم	نظام	IOS	غير	معرضة	للفيروسات.																																																											

س3  صّمــْم	تطبيقــاً	يتكــون	مــن	عــدة	شاشــات،	يعمــل	علــى	اســتعراض	ثلاثــة	صــور	توضيحيــة	حــول	

ــا. ــا	بينه ــل	فيم ــف	والتنق الهوات

ظهار	ال�سم	ورقم	الهوية	والعنوان	عند	لمس	شاشة	الهاتف	الخاص	بك. س4  صّمْم	تطبيقاً	ل�إ
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الروبوت المحوسب   
الَوحدة
2
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اأهداف الوحدة:

	رسم	وتصميم	روبوت	باستخدام	اأحد	برمجيات	التصميم	بمساعدة	الحاسوب.	

	التعرف	اإلى	وحدة	البلوتوث	وخواصها،	واستخداماتها.	

ــوث	المدعومــة	بواســطة	 ــة	البلوت ــر	تقني ــوت،	اأو	بجهــاز	مــا	عب 	التحّكــم	عــن	بعــد	)ل�ســلكياً(	بالروب

ــف	المحمــول. الحاســوب،	والهات

عزيــزي	الطالــب،	اكتســبَت	فــي	دراســتك	الســابقة	العديــد	مــن	المعــارف	العلميّــة	والمهــارات	العمليــة،	
فقــد	اســتخدمت	برنامــج	»sketchup«	فــي	عمــل	رســومات	ثابتــة	مختلفــة،	وتدرّبــت	علــى	كيفيــة	بنــاء	

نظــام	روبــوت	متكامــل	لتتبــع	الخــط	باســتخدام	لوحــة	ال�أردوينــو.
هــذه	الَوحــدة	تتنــاول	موضــوع	الروبــوت	المحوســب،	الــذي	يربــط	العديــد	مــن	المجــال�ت	مــن	
اإلكترونيــات،	واتصــال�ت،	ورســم	هندســّي،	وغيرهــا	ببعضهــا	البعــض	بمســاعدة	الحاســوب،	 برمجــة،	و
بــداع	وال�بتــكار	لُنُظــٍم	 فهــي	تهــدف	اإلــى	اإكســابك	بعــض	المعــارف	والمهــارات	التــي	تســاعد	علــى	ال�إ
ــداركك،	 ــي	توســعة	م ــهم	ف ــدة،	وتُس ــرات	جدي ــاق	نحــو	خب ــك	ال�آف ــح	ل ــر	تطــوراً،	وتفت ــة،	واأكث مختلف

ــة.	 ــة	المقبل ــي	المرحل ــار	تخّصصــك	الجامعــّي	ف ــي	اختي وتســاعدك	ف

 )CAD:	Computer	Aided	Design(	وتصميم	رســم	في	للمســاعدة	الحاســوب	اســتخدام	ســيتم

مــن	 العديــد	 يوجــد	 اإنــه	 حيــث	 روبوتيــة،	 ذراع	

برمجيــات	الرســم	والتصميــم	بمســاعدة	الحاســوب،	

ــح	 ــل	Autocad	و	Matlab	وغيرهــا.	ســيتم	توضي مث

متحركــة	 روبوتيــة	 ذراع	 لتطويــر	 اللازمــة	 الخطــوات	

ســيتم	 كذلــك	 	.»sketchup« برنامــج	 باســتخدام	

تطويــر	نظــام	الروبــوت	المتحــرك	علــى	عجــلات	)الذي	

درســته	فــي	الســنوات	الســابقة(؛	بحيــث	يتــّم	التحكــم	

ــوث. ــر	اتصــال	البلوت ــد،	عب ــه	عــن	بع ب
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الدرس ال�أول

تصميم الروبوت بمساعدة الحاسوب

ــم	ومحــاكاة	 ــن	رســم	وتصمي ــه	م ــم	وتُمّكن ــي	تســاعد	المصّم ــات	الحاســوب	الت ــن	برمجيّ ــد	م يوجــد	العدي

نتــاج	علــى	اأرض	الواقــع،	وكذلــك	تســاعده	فــي	َفهــم	حركــة	 الروبوتــات،	قبــل	البــدء	فــي	عمليــة	التصميــم	وال�إ

ــه.	 الروبــوت	واأدائ

مــن	خــلال	هــذا	الــدرس	ســيتم	التعــرف	اإلــى	الوصــلات	والمفاصــل	المســتخدمة	فــي	بنــاء	ذراع	الروبــوت	

المنــاور	“Manipulator”،	واأنــواع	المحــركات	التــي	ُيمكــن	اأن	تثبــت	عليهــا،	ثــم	ننطلــق	نحــو	برنامــج	

ــوت	بســيط	 ــداأ	بالخطــوات	الرئيســية	اللازمــة	لرســم	ذراع	روب ــة،	ونب اإعــداده	لرســم	ذراع	روبوتي ســكتش	اآب	و

مــن	درجــة	حريــة	واحــدة،	ثــم	ذراع	اآخــر	مــن	درجتــي	حريــة،	ثــم	ذراع	مناولــة	اأكثــر	تعقيــداً	تتّكــون	مــن	عــدة	

وصــلات،	بحيــث	يربــط	بيــن	كّل	وصلتيــن	مفصــل	واحــد.	

	ال�أكثــر	اســتخداماً	 اإّن	الــذراع	الروبوتيــة	)arm	Robot(،	اأو	مــا	يعــرف	بالمنــاور	)Manipulator(	يعــدُّ

فــي	الصناعــة.	وهــو	يتكــوّن	بشــكل	عــام	مــن	عــدة	وصــلات	)Links(،	ترتبــط	مــع	بعضهــا	البعــض	بواســطة	

مفاصــل	)Joints(،	مشــّكلًة	سلســلة	حركيــة	تنتهــي	بالنهايــة	الفاعلــة	)effector	End(،	وكل	مفصــل	يعطــي	

الروبــوت	درجــة	مــن	درجــات	الحريــة	DoF	Freedom:	of	Degree	،	ويعبٍّــر	كّل	مفصــل	عــن	متغيــر	وحيــد؛	

ــة	 ــة،	زادت	مرون ــة،	وكلمــا	زادت	درجــات	الحري ــاإن	عــدد	المفاصــل	يســاوي	عــدد	درجــات	الحري ــك	ف ولذل

الروبــوت	فــي	التعامــل	مــع	ال�أشــياء	وزاد	تعقيــده.

  )Links and Joints( الوصلات والمفاصل

نشاط )1(

شــاهد	مقطــع	الفيديوعلــى	الرابــط	التالــي،	ثــم	ناقــش	مــع	زملائــك	الوصــلات	والمفاصــل	الموجــودة	فــي	

الــذراع،	مــن	حيــث:	اأنواعهــا،	وعددهــا،	وعلاقتهــا	مــع	درجــات	الحريــة	فــي	الحركــة:

http://www.youtube.vom/watch?v=R0eJKe6R8vY
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اإن	ثلاث	درجات	حرية		كافية	لوضع	نهاية	ذراع	الروبوت	في	اأي

نقطــة	ضمــن	فضــاء	العمــل	ثلاثــي	ال�أبعــاد؛	ولذلــك	فمــن	الناحيــة	

النظريــة	يعتقــد	اأن	الروبــوت	ل�	يحتــاج	اإلــى	اأكثــر	مــن	ثــلاث	درجــات	

حريــة،	ولكــن	الروبــوت	الــذي	يحتــوي	علــى	اأكثر	من	ثــلاث	درجات	

حريــة	يــؤدي	حــركات	اأكثــر	مرونــًة	مــن	الروبــوت	الــذي	يحتــوي	علــى	

ثــلاث	درجــات	حريــة	فقــط.	

شكل	)1(:	روبوت	)ذراع	مناولة(	بثلاثة	مفاصل

ناقــش	مــع	زملائــك	الشــكل	)١(	الخــاص	بــذراع	متعــدد	المفاصــل	مــن	حيــث	عــدد	الوصــلات	
والمفاصــل	ودرجــات	الحريــة	وحركــة	كل	مفصــل	وتاأثيرهــا	علــى	حركــة	الوصــلات.

ــة	مفاصــل	 ــه	ثلاث ــه	يوجــد	في ــة،	اأي	اأن	ذراع ــلاث	درجــات	حري ــه	ث ــة«	ل ــل	»ذراع	مناول الشــكل	)1(	يمث

متحركــة،	كل	ِمفصــل	يربــط	بيــن	وصلتْيــن،	ويتحــرك	فــي	مســتوى	واحــد.	فمفصــل	القاعــدة	)Base(	يتحــرك	

	مــن	ِمفصلــّي	الكتــف	)Shoulder(	والمرفــق	)Elbow(	يتحــركان	فــي	المســتوى	 فــي	المســتوى	ال�أفقــي،	وكلٌّ

الراأســي،	كمــا	يمكــن	اإضافــة	ِمفصــل	للرســغ	)Wrist(	يتحــرك	فــي	المســتوى	الراأســي،	ويحتــوي	وحــده	علــى	

ثــلاث	درجــات	حريــة،	كمــا	هــو	موّضــح	فــي	الشــكل	)2(:	

التــي	 هــي	 	:)DoF( الحريــة	 درجــات	
عملــه،	 اأداء	 مــن	 الروبــوت	 تمّكــن	
وعددهــا	يســاوي	عــدد	متغيــرات	الحركــة	
يجــب	 التــي	 والمســتقلة	 المختلفــة	
اإلــى	 التعــرف	 اأجــل	 مــن	 تحديدهــا	
الروبــوت	الميكانيكيــة.	 اأجــزاء	  مواضــع	
وهــي	تشــير	بمعنــى	اآخــر	اإلــى	الطــرق	
ذراع	 يســلكها	 قــد	 التــي	 المختلفــة	

حركتــه. اأثنــاء	 الروبــوت	

مفصل 3 
)elbow الكوع(

مفصل 2 
)shoulder الكتف(

وصلة 3

وصلة 1

وصلة 2

مفصل 1 
)مع القاعدة(

وصلة 0 القاعدة
)Base(
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 شكل	)2(:	رسغ	بثلاث	درجات	حرية	)دوران	حول	ثلاثة	محاور	مختلفة( 

نشاط )2(

ارســم	باليــد	الحــرة،	ذراعــاً	روبوتيــة	تتّكــون	مــن	٣	درجــات	حريــة،	توّضــح	عليهــا	الوصــلات	والمفاصــل،	

وثبّــْت	فــي	نهايتهــا	رســغاً	مكوّنــا	اأيضــاً	مــن	٣	درجــات	حريــة،	بحيــث	يصبــح	مجمــوع	درجــات	الحريــة	6 

درجــات.	

الجدول	رقم	)1(	يوّضح	النوعْين	الرئيسيْين	من	المفاصل:

مفاصــل دورانيــة )Rotational(:	يســمح	الِمفصــل	الدورانــي	بــدوران	الوصلــة،	اأو	ال�جســام	المربوطــة	

بهــا	بزاويــة	معينــة	حــول	محــور	معيــن،	ويعطــي	درجــة	حريــة	واحــدة.

ــي	 ــي،	اأو	ال�نزل�ق ــة )Translational-Prismatic(: يســمح	الِمفصــل	ال�نتقال مفاصــل انتقالي

بحركــة	انتقــال	خطيــة	علــى	طــول	المحــور	بمســافة	معينــة،	ويعطــي	درجــة	حريــة	واحــدة.
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الرمز ثلاثي ال�أبعادالرمز ثنائي ال�أبعادشكل - نموذجالمفصل

انتقالي	–	خطي

Linear	or

Prismatic

دوراني

Revolute

or	Rotational

جدول	)1(:	النوعان	الرئيسيان	من	المفاصل

الجدول	ال�آتي	يوضح	اأنواع	اأخرى	من	المفاصل،	وهي	تتكون	من	تجمع	اأكثر	من	مفصل	دوراني	و/اأو	انتقالي:

قم
لر

نوع المفصلا
Joint Type

الشكلعدد درجات الحريةوصف

اأسطواني1.

Cylindrical

انتقالي	+	دوراني	
كل	منهما	بشكل	مستقل

2

حلزوني2.

Helical - Screw 

انتقالي	+	دوراني	
ــى	 ــث	يعتمــد	كل	منهمــا	عل بحي

ال�آخــر

1

.3Planar مستوى	اتجاهين	في	انتقالي
)x-y(

2

هوك اأو عالمي4.

Hooke or Universal

دورانــي	حــول	محوريــن	بشــكل	
مســتقل

2

.5Spherical كروي	محــاور ثلاثــة	 حــول	 دورانــي	
مســتقل	 بشــكل	

3

جدول	)2(:	اأنواع	اأخرى	من	المفاصل
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  ناقْش	مع	زملائك	اأنواع	المفاصل،	مع	ذكر	اأمثلة	من	الحياة	العملية،	اإْن	اأمكن.

المحركات :

ــا	محــرك)Motor(	،	اأو	 ــت	عليه ــد	يثب ــد	تكــون	حــرة	الحركــة،	وق ــوت	ق ــي	الروب ــا	ســابقاً	اأن	المفاصــل	ف ذكرن

مشــغل	ميكانيكــي	)Actuator(،	يقــوم	بتحريــك	الروبــوت	بنــاًء	علــى	ال�أوامــر	القادمــة	مــن	المتحّكمــات،	ويعطيــه	

الكفــاءة	والفاعليّــة	فــي	العمــل،	وتحتــاج	الروبوتــات	اإلــى	مصــدر	طاقــة	لتشــغيل	المحــركات،	ويســّمى	المحــرّك	بنــاًء	

علــى	نــوع	مصــدر	الطاقــة.	وللمحــّركات	المســتخدمة	فــي	الروبوتــات	ال�أنــواع	الرئيســية	الثلاثــة	ال�آتيــة	:

قم
لر

النوع /ا
وجه المقارنة

المحركات الكهربائية 

)Electrical Actuator(

المحركات الهيدروليكية 

)Hydraulic Actuator(

المحركات الهوائية 

)Pneumatic Actuator(

ــة	مبداأ عمل1. ــى	طاق ــة	اإل ــة	الكهربائي ــل	الطاق تحوي
فــي	 كهربائــي	 تيــار	 مــرور	 حركيــة.	
ســلك	يولــد	قــوة	مجــال	مغناطيســي	

تعمــل	علــى	تحريكــه.

تحويــل	طاقــة	الســوائل	المتدفقــة	بســبب	
اختــلاف	شــدة	ضغــط	الســائل،	اإلــى	

ــة. ــة	دوراني ــة	حركي طاق
صمامــات،	 مضخــات،	 اإلــى	 تحتــاج	

مرشــحات	

ــواء،	يســتغل  ــط	اله تعمــل	بضغ
ضغــط	 مســتويّي	 فــي	 الفــرق	
ــن	اإلــى	دوران	المحــرك.	 مختلفي
هوائــي	 مكبــس	 اإلــى	 تحتــاج	
اأو	خزانــات	للهــواء	المضغــوط	

ومرشــحات. وصمامــات	

تكلفة	مقبولة،	نظيفة،	ميزات2.
دقة	عالية،	سرعة	عالية،

مرونة	في	التحكم.

توفر	قوة	هائلة	للروبوت،	
دارة	اآل�ت،	اأو	نقل	اأحمال	ثقيلة ل�إ

ل�	تسبب	ضوضاء.

منخفضة	التكلفة	ونظيفة.
سهولة	في	التركيب	والصيانة.

سرعة	عالية.

ل�	توفــر	القــوة	التــي	توفرهــا	المحــركات	عيوب3.
الهيدروليكيــة،	اأو	الهوائيــة	.

صعوبة	التعامل	مع	بعض	اأنواعها.

قد	تسبب	تلوثاّ	للبيئة؛	بسبب	تسرب	
السوائل	)الزيوت(.

حساسية	لتغيير	لزوجة	الزيت.
تكلفة	الصيانة	عالية.
سرعات	منخفضة	.

دقة	مقبولة.

ل�	يمكنهــا	التحكــم	فــي	الحركــة	
بدقــة	عالية.

.4
مثال / 
صورة

جدول	)3(:	ثلاثة	اأنواع	رئيسية	من	المحركات	المستخدمة	في	الروبوت
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 ابحث عن صورة، ومقطع فيديو لمحرك يعمل على الهواء.

وهنــاك	العديــد	مــن	ال�أنــواع	ال�أخــرى	التــي	تتشــعب	مــن	ال�أنــواع	الثلاثــة	الســابقة،	ويلاحــظ	اأّن	نــوع	

ــة	التــي	ســيقوم	بهــا	الروبــوت،	وتبعــا	للوســط	المحيــط	 ــاره	علــى	ضــوء	التطبيقــات	العملي المحــرك	يتــم	اختي

ــه. ــذي	ســيعمل	ب ال

اإعداد بيئة »sketchup« للعمل: نشاط )3(   

ال�أدوات البرمجيات المستخدمة:  
نترنت   1 جهاز	حاسوب	متصل	بال�إ

2   )sketchup(	برنامج

3    )MSPhysics(	ضافة ال�إ

4   .)AMS	Library(	المكتبة

شكل	)3(:	اضافة	MSPhysics	لبرنامج	السكتش	اآب

خطوات العمل:
نترنــت	  1 ال�إ عبــر	 	)AMS	 Library( المكتبــة	 وعــن	 	)MSPhysics( ضافــة	 ال�إ عــن	 البحــث	

ــدادات	)extensions(	لبرنامــج	الســكتش	اآب،	 )Homepage	MSPhysics(	اأو	مــن	ســوق	ال�مت

وحفظهــا	علــى	ســطح	المكتــب.

2  .sketchup	2016	برنامج	فتح

3  Window	قائمة	من	Preferences	اختيار

4  Extensions	الى	الذهاب
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5  Open	عمل	ثم	ams_Lib_x.y.z.rbz	واختيار	Install	Extension	على	الضغط

6  MSPhysics_x.y.z.rbz	مع	السابقة	الخطوات	نفس	تكرار

ــي	  7 	مــنLibrary	AMS		و	MSPhysics،	ف ــى	كلٍّ شــارة	اإل ــت	ال�إ ــه	تّم ــن	اأن ــك	م ــد	ذل التاأكــد	بع

Extensions	ال�متــدادات

بعد	التنصيب	ستظهر	ثلاثة	اأشرطة	للاأدوات	هي:

عادةاأ	 شريط	التسجيل	وال�إ

يقــاف	ب	 شــريط	التشــغيل	وال�إ

وواجهــة	المســتخدم	

المفاصــل جـ	 اأدوات	 شــريط	

)Joints(

MSPhysics	ضافة 				شكل	)4(	:	اأشرطة	ال�أدوات	الخاصة	بال�إ 	 	 	 	

ضافــة	)Physics MS(	علــى	عنصــر	مرســوم،	   انتبــه:	عنــد	البــدء	فــي	اســتخدام	اأدوات	ال�إ
ــى	 ــى	شــكل	مجموعــة	)group(،	اأو	عل ــا	عل يجــب	اأن	يكــون	هــذا	العنصــر	المرســوم	اإم

 .)component(	مركب	شكل
    

رسم نموذج بسيط ذي وصلة واحدة   نشاط )4(  

ــع	 ــج	الســكتش	اآب	م ــى	برنام ــوي	عل ــاز	حاســوب	يحت ــات وال�أدوات المســتخدمة:	جه البرمجي
.)AMS	Library(	المكتبــة	و	)MSPhysics(	ضافــة ال�إ

خطوات العمل:
رسم	قاعدة	اأو	اأرضية	المكان،	وجعلها	)group(	كما	في	الشكل	ال�آتي:	  1

بدون محركمحرك عادي تيار مستمر  محرك سيرفو
 حر الحركة
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شكل	)5(:	قاعدة	)اأرضية(	مكان	الرسم

	)Interface	User(	فــي	شــريط	ال�أدوات	الصغيــر،	والخاصــة	بواجهــة	  2 اســتخدام	ال�أيقونــة	

ــارة	)قاعــدة	المــكان(.	حيــث	يوجــد	 ــة	للمجموعــة	المخت ــد	الخصائــص	الفيزيائي المســتخدم،	لتحدي

 Static	الســكون	ــة ــط	خاصيّ ــا،	حــدد	فق ــة	وغيره ــكاك	والمرون ــل	ال�حت ــص	مث ــن	الخصائ ــد	م العدي

ــا. ــن	غيره ــا	م ــة،	ويمكــن	تســميتها	link0،	لتمييزه ــت	ال�أرضيّ لتثبي

شكل	)6(:	واجهة	المستخدم	لتحديد	خواص	المجموعة	المحددة

3  	،)component(	ًواحــدا	كيانــاً	وجعلهــا	مســتطيلات	متــوازي	عــن	عبــارة	وهــى	ال�أولــى،	الوصلــة	رســم

ثــم	القيــام	باإزاحــة	الوصلــة	ووضعهــا	فــوق	القاعــدة،	كمــا	تظهــر	فــي	ال�أشــكال	اللاحقــة	تباعــاً،	ويمكــن	

.UI	المســتخدم	واجهــة	فــي	Link1	تســميّتها
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شكل	)7(:	جعل	الوصلة	كيان	واحد	)component(	وتسميتها	في	واجهة	المستخدم

		مــن	شــريط	اأدوات	MSPhysics؛	بحيــث	يكــون	مركــز	دورانــه	  4 اإضافــة	محــرك	تيــار	مســتمر	

فــي	الجــزء	ال�أســفل	مــن	الوصلــة،	ومحــور	دورانــه	باتجــاه	المحــور	ال�أزرق	)ع(	اإلــى	ال�أعلــى.	وتســمية	

																																																																																								.Joint1	المحــرك

ــط	  5 ــع	الضغ ــم	١،	م ــة	رق ــط	المحــرك	)المفصــل(	بالوصل 	لرب اســتخدام	اأداة	وصــل	المفاصــل	

المســتمر	علــى	المفتــاح	ctrl،	وبذلــك	يتشــكل	مفصــل	دورانــي	)Joint	Rotational(	بيــن	القاعــدة	

والوصلــة	رقــم	1.	

،	ســّجل	ملاحظاتــك،	يمكنــك	اإيقــاف	  6 تفعيــل	المحــاكاة	مــن	خــلال	الضغــط	علــى	اأيقونــة	الحركــة	

																																																																																																			. الحركــة	مــن	ال�أيقونــة	

	الخــاص	بالمفصــل	الدورانــي،	يتــم	اإنشــاء	مؤشــر	تحكُّــم	بســرعة	  7 مــن	خــلال	واجهــة	المســتخدم	

دوران	المحــرك،	ثــم	تفعيــل	المحــاكاة	مــرة	اأخــرى،	ســّجل	ملاحظاتــك.

،	ســّجل	  8 العمــل	علــى	تكــرار	الخطــوات	مــن	)5	-	7(،	مــع	اختيــار	ِمفصــل	لمحــرك	نــوع	ســيرفو	

ملاحظاتــك	عنــد	تشــغيل	المحــاكاة.	
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اإنشاء	مؤشر	التحكم شكل	)8(:	ربط	الوصلة	بالمحرك	و

شكل	)9(:	الوصلة	مع	مؤشر	يتحكم	بسرعة	دوران	المحرك.
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)Two-link manipulator( رسم نموذج الذراع المناور ذي الوصلتين نشاط )5(   

خطوات العمل:

1  رســم	القاعــدة	التــي	تعتبــر	الوصلــة	رقــم	0	وجعلهــا	)group(،	واختيــار	الخاصيــة	static،	وتســميتها	

	.link0

	،UI	ــي ــاً	واحــداً	)component(	وتســميتها	ف ــا	كيان 	منه ــل	كلٍّ ــة	2،	وجع ــم	وصل ــة	1	ث 2  رســم	وصل

بال�أســماء	link1	و	link2	علــى	التوالــي.	

3  اإضافــة	ِمفصــل	ســيرفو	2	وتســميته	)joint2(،	بحيــث	يكــون	مركــز	دورانــه	فــي	الجــزء	ال�أســفل	

ــا	 ــة	الدني ــد	الزاوي ــم	تحدي ــى،	ث ــى	ال�أعل ــه	باتجــاه	المحــور	ال�أزرق	)ع(	اإل ــة	2،	ومحــور	دوران مــن	الوصل

اإنشاء	مؤشر	خاص	به	للتحّكم. )-80	min=(	والزاوية	العليا	)80	=	max(،	و

،	وتشــغيل	المحــاكاة،	للتاأكــد	 4  ربــط	مفصــل	2	مــع	وصلــة	2	مــن	خــلال	اأداة	وصــل	المفاصــل	

مــن	صحــة	الربــط.	

5  اإزاحة	الوصلة	2	مع	المفصل،	وتثبيتها	في	نهاية	الوصلة	1.

6  تجميع	)group(	مفصل	2	و	وصلة	1.

	،)max=60(	و	)min=	-60(	زوايــاه	ــد ــم	تحدي 7  اإضافــة	مفصــل	ســيرفو	1،	وتســميته	)joint1(،	ث

ــه	للتحكــم. اإنشــاء	مؤشــر	خــاص	ب و

،	ثــم	تشــغيل	المحــاكاة	للتاأكــد	 8  ربــط	مفصــل	1	مــع	وصلــة	1	مــن	خــلال	اأداة	وصــل	المفاصــل	

مــن	صحــة	الربــط.	

الشكل	)10(	يوضح	نتيجة	الخطوات	السابقة.
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شكل	)10(:		خطوات	رسم	النموذج	ذي	الوصلتين	والربط	بالمحركات

شكل	)11(:		رسم	النموذج	ذي	الوصلتين
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)3DoF( بنــاء نمــوذج الروبوت المناور ذي الوصلات الثلاث نشاط )6(  

هــذا	النمــوذج	يعــّد	تطويــراً	علــى	النمــوذج	الســابق؛	بحيــث	يتــم	اإضافــة	قاعــدة	متحركــة	تــدور	حــول	محــور،	

ومثبــت	عليهــا	الــذراع	الُمعــّد	فــي	المثــال	الســابق.

خطوات العمل:

1  رســم	القاعــدة	التــي	تعتبــر	الوصلــة	رقــم	صفــر	وتجميعهــا	)group(	واختيــار	الخاصيــة	static،	وتســميتها	

	.link0

	منهــا	كيانــاً	واحــداً	component،	وتســميتهم	فــي	 2  رســم	الوصــلات	1	و	2	و	3،	بحيــث	يكــون	كلٌّ

UI		بـــ	link1،	و	link2	و	link3	علــى	التوالــي.

	،)max	=	80(	و	)min=	-80(	ــاه ــد	زواي ــم	تحدي ــة	مفصــل	ســيرفو	3	وتســميته	)joint3(،	ث 3  اإضاف

اإنشــاء	مؤشــر	خــاص	بــه	للتحكــم. و

،	وتشــغيل	المحــاكاة	للتاأكــد	 4  ربــط	مفصــل	3	مــع	وصلــة	3	مــن	خــلال	اأداة	وصــل	المفاصــل	

مــن	صحــة	الربــط.	

5  اإزاحة	الوصلة	3	مع	المفصل،	وتثبيتها	في	نهاية	الوصلة	2.

6  تجميع	)group(	مفصل	3	ووصلة	2.

	،)max=45(	و	)min=	-45(	زوايــاه	ــد ــم	تحدي 7  اإضافــة	مفصــل	ســيرفو	2،	وتســميته	)joint2(،	ث

ــه	للتحكــم. اإنشــاء	مؤشــر	خــاص	ب و

،	وتشــغيل	المحــاكاة	للتاأكــد	 8  ربــط	مفصــل	2	مــع	وصلــة	2	مــن	خــلال	اأداة	وصــل	المفاصــل	

مــن	صحــة	الربــط.	

              )min=	-150(	ــاه ــة	1،	وتســميته	)joint1(،	ثــم	تحديــد	زواي 9  اإضافــة	مفصــل	ســيرفو	1	علــى	الوصل

ــه	للتحكــم.	 اإنشــاء	مؤشــر	خــاص	ب و	)max=150(،	و

10  سحب	الوصلة	3	والوصلة	2	معاً،	لوضعهما	بمكان	مناسب	فوق	الوصلة	1.
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11  تجميع	)group(	مفصل	2	و	وصلة	1.	

،	وتشــغيل	المحــاكاة	للتاأكــد	 12  ربــط	مفصــل	1	مــع	وصلــة	1	مــن	خــلال	اأداة	وصــل	المفاصــل	

مــن	صحــة	الربــط.	

. ملحوظة:	قد	تحتاج	لتكبير	حجم	المفصل	من	خلال	ال�أيقونة	

وصلة 3

وصلة 2مفصل 3

وصلة 0
مفصل 2

مفصل 1 وصلة 1

شكل	)12(:	رسم	نموذج	الروبوت	المناور	ذي	الثلاث	وصلات	)ثلاثة	درجات	حرية(
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اأسئلة الدرس
	املاأ	الفراغات	ال�آتية	بما	يناسبها	: س1

اأ.	يوجد	نوعان	رئيسيان	من	المفاصل،	هي:	..................	و	....................

المفصل	ال�أسطواني	يحتوي	على	عدد	..........	درجة	حرية.	ب.	

مــن	اأنــواع	المحــركات	الكهربائيــة	المســتخدمة	فــي	الروبوتــات:	....................،و	ج.	

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

	 المفصل	العالمي	)هوك(	عبارة	عن	مفصل	يحتوي	على:	..............................د.

	 	تستخدم	لــ	....................................................ه. ال�أداة	

	 	تمثل:	.............................و. ال�أداة	

	 هــي:	ز. الدورانيــة،	 المفاصــل	 مــن	 اأشــكال	 ثلاثــة	 يوفــر	 المفاصــل	 اأدوات	 شــريط	

و........................... 	 و..................،	 	،.....................

ــن:	..................	و	..................	ح.	 ــام	م ــاور	يتكــون	بشــكل	ع ــوت	المن الروب

ــة	تنتهــي	بــــ	................................ تشــكل	سلســلة	حركي

فــي	ذراع	المناولــة	ذي	الوصلتيــن،	عندمــا	يــدور	محــور	المحــرك	المثبــت	فــي	نهايــة	الوصلــة	ط.	

ال�أولــى،	فــاإن	الوصلــة	................	تتحــرك	معــه.

س2 ما	الفرق	بين	المحرك	الكهربائي	والمحرك	الهيدروليكي؟

	مّما	ياأتي؟	 	ما	المقصود	بكلٍّ س3
	 درجة	الحرية.		أ.
المفصل.		ب.	
الوصلة.ج.	

ْد	بعضاً	من	البرمجيات	المستخدمة	في	الرسم	الثلاثي	ال�أبعاد	ومحاكاة	الحركة؟ 	عدِّ س4

	ما	اأهمية	برامج	المحاكاة؟ س5

	اذكر	ثلاثة	اأنواع	من	المفاصل	مع	ذكر	عدد	درجات	الحرية	لكل	منها. س6
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	بنــاء	علــى	مــا	درســته	ســابقاً،	اذكــر	اأمثلــة	علــى	نهايــات	طرفيــة	يمكــن	اأن	تثبــت	فــي	نهايــة	الــذراع	 س7
الروبوتيــة	المنــاورة.

	ارسم	باستخدام	برمجية	سكتش	اآب	نموذجاً	لذراٍع	متحرك،	بدرجة	حرية	واحدة. س8

س9 	ارسم	ذراع	المناولة	ال�آتي	الذي	يحتوي	على	٤	درجات	حرية	ونهاية	فاعلة:	

س10 ارســم	الروبــوت	المتحــرك	علــى	عجــلات	)robot	mobile(	الموّضــح	فــي	الشــكل	ال�آتــي،	متبعــاً	
الخطــوات	الرئيســية	ال�آتيــة:

	 رسم	قاعدة	المكان،	والقيام	باإعداد	الخواص	اللازمة.	أ.

رسم	هيكل	الروبوت،	القاعدة	والمحركات،	واإضافة	عمود	ارتكاز	للقاعدة،	وتجميعها.ب.	

رسم	العجلات،	ثم	اإضافة	محرك	اإلى	كّل	عجلة،	وربطه	بها.		ج.	

	 تجميع	)group(	المحركات	مع	الهيكل،	ثم	تشغيل	المحاكاة.	د.
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الدرس الثاني:

التحّكم بالروبوت عن بعد 
	،Wireless	اللاســلكي	اأو	ُبعد،	عــن	التحكم	موضــوع	فــي	نهتــم	المختلفــة،	الحياتيــة	التطبيقــات	مــن	كثيــٍر	فــي

كالتحكــم	بال�أجهــزة	فــي	المنــازل	الذكيّــة	Homes	Smart،	والتحكــم	في	الروبوتــات،	وغيرها	الكثير.

تتعّدد	تكنولوجيا	ال�تصال	السلكيّة	واللاسلكيّة	المستخدمة	في	التحكم	عن	بعد،	ومنها:

.IR	الحمراء	تحت	ال�أشعة	بواسطة	1  التحكم

.RF	الراديوية	الموجات	بواسطة	2  التحكم

.)Ethernet	)ال�يثرنت	نترنت يثرنت	شبكة	ال�إ 3  التحكم	عن	طريق	ال�إ

.GSM	الخليوية	ال�تصال�ت	شبكة	عبر	4  التحكم

ــات	التحكــم	بواســطة	 ــي	اأحــد	تقنيّ ــد،	وه ــوث	Bluetooth	للتحكــم	عــن	بع ــة	البلوت ــدرس	تقنيّ ــذا	ال ــي	ه ســنتناول	ف

الموجــات	الراديويــة	RF.	اإّن	تقنيّــة	البلوتــوث	تقنيّــة	رائعــة	تمّكُننــا	مــن	نقــل	البيانــات	عــن	بعــد	لمســافات	قصيــرة،	ويمكــن	

اأن	تُســتخدم	فــي	التحكــم	بال�أجهــزة	الكهربائيــة	عــن	طريــق	الحاســوب،	اأو	الهواتــف	الذكيــة.	

ــر	 ــه	عب ــو،	وال�تصــال	ب ــة	التحكــم	باســتخدام	ال�أردوين ــى	كيفي ــدرس	ســوف	نســلّط	الضــْوء	عل ــذا	ال ــي	ه ف

البلوتــوث	باســتخدام	الحاســوب،	اأو	الهواتــف	الذكيّــة	الُمدعمــة	بنظــام	ال�أندرويــد.

البلوتوث نشاط)1(   

لقــد	درســت	عزيــزي	الطالــب	فــي	ال�أعــوام	الســابقة		الوســائط	اللاســلكية،	لربــط	جهازيــن	اأو	اأكثــر	ل�ســلكيّا،	
ومنهــا	تقنيــة	البلوتــوث	التــي	تســتخدم	لمســافات	قصيــرة	)عشــرات	ال�أمتــار(.	فــي	ضــْوء	ذلــك، اأعــد	عــرض	

بــور	بوينــت		خــاص	بالبلوتــوث،	مجيبــاً	عــن	ال�أســئلة	ال�آتيــة:

1  ما	ميزات	تقنية	البلوتوث؟	

2		ما	هي	سرعة	نقل	البيانات	فيها؟	

3  ما	هو	التردد	الذي	يعمل	عليه	البلوتوث؟	

4		بماذا	يتميّز	اتصال	البلوتوث	عن	اتصال	ال�أشعة	تحت	الحمراء	RI؟	

5		يوجد	من	وحدة	البلوتوث	طراز)HC-05(	،	وطراز	)HC-06(	،	ما	الفرق	بينهما؟
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  )Bluetooth Module( وحدة البلوتوث
ــط	 ــوث	للرب ــة	البلوت ــي	تســتخدم	تقني ــدة	الت ــن	الَوحــدات	المناســبة	والجي ــوث	HC-05	م ــّد	َوحــدة	البلوت تع

	،)Basic	Stamp،	Arduino،	Raspberry	Pi(	مثــل	التحكــم	ولوحــات	الدقيقــة،	المتحكمــات	مــع	وال�تصــال

ــح	اإرســال	 ــي	تتي ــة	بلوحــات	التحكــم،	الت ــد	بال�أجهــزة	الموصول ــاس،	والتحكــم	عــن	بع ــك	ل�أغــراض	القي وذل

ــتقبال	 ــك	اس ــق،	وكذل ــم	الدقي ــى	المتحك ــي	اإل ــف	الذك ــوب،	اأو	الهات ــاز	الحاس ــن	جه ــم	م ــارات	التحك اإش

البيانــات	المرســلة	مــن	المتحكــم	الدقيــق؛	لعرضهــا	علــى	شاشــة	الحاســوب،	اأو	الهاتــف،	كمــا	ُيمكــن	

ــي	تســتخدم	مــع	 ــواع	الت ــو،	وهــي	مــن	اأشــهر	ال�أن ــن	لوحــات	ال�أردوين اســتخدام	تلــك	الوحــدات	للتواصــل	بي

ــا،	وســعرها	المنخفــض	نســبياً. ــاز	هــذه	الوحــدة	بســهولة	برمجته ــو.	وتمت ال�أردوين

HC-05	البلوتوث	وحدة	مكونات	)13(:	شكل

 HC-05	بلوتوث	َوحدة	مكوّنات	)13( يوّضح	الشكل

التي	تتكوّن	مّما	ياأتي:

1  كريستالة	26	ميجا	هيرتز.

2  شريحة	ذاكرة.	
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3   شريحة	الترددات	الراديوية.

4   هوائي	»اإيريال«	مدمج	باللوحة.

5   ثنائي	ضْوئي.

6  	اأطراف	توصيل	لتسهيل	تثبيت	وحدة	البلوتوث	على	لوحة	التوصيل	»Breadboard«	،	واأهّمها:

	 GND	VCC,	،	طرف	ال�أرضي	وطرف	تغذية	الطاقة.أ	

رسال.ب		 TXDوترمز	اإلى	pin	Transmit	طرف	ال�إ

RXD ترمز	اإلى	pin	Receive،	طرف	ال�ستقبال.ج		

 serial( التسلســلي	 ال�تصــال	 البلوتــوث	 َوحــدة	 َتســتخدم	 	

ال�أولــى		 بطريقتيــن،	 تعمــل	 اأن	 ويمكــن	 	، 	)communication

طريقــة	ال�أوامــر	»Mode	Command«؛	حيــث	يتــم	فيهــا	اإرســال	

ــي	طريقــة	البيانــات	 اأوامــر	الــــ	AT	للوحــدة.	والطريقــة	الثانيــة	ه

»Mode	Data«،	حيــث	يمكــن	اإرســال	البيانــات	اإلــى	وحــدة	

بلوتــوث	اأخــرى	واســتقبالها.

نظام التحكم عن بعد باستخدام البلوتوث:

يوّضــح	الشــكل	)14(	مبــداأ	عمــل	نظــام	التحكــم	عــن	بعــد	باســتخدام	البلوتــوث،	حيــث	يقــوم	المرســل	-	

الــذي	يمكــن	اأن	يكــون	جهــاز	حاســوب	يحتــوي	علــى	اتصــال	بلوتــوث	وبرنامــج	اتصــال	تسلســلي،	اأو	قــد	

يكــون	جهــاز	هاتــف	ذكــي	يحتــوي	علــى	تطبيــق	اأندرويــد	-	باإرســال	بيانــات	لوحــدة	البلوتــوث	الموصولــة	مــع	

لوحــة	ال�أردوينــو،	وذلــك	عنــد	الضغــط	علــى	مفتــاح	معيــن	فــي	البرنامــج،	اأو	التطبيــق.	وفــي	الطــرف	المســتقِبل	

عندمــا	تســتلم	وحــدة	البلوتــوث	اأي	بيانــات	مــن	الجهــاز	المقتــرن	بهــا	)الحاســوب،	اأو	الهاتــف	الذكــي	فــي	

.RXD	و	TXD	ال�أطــراف	طريــق	عــن	ال�أردوينــو	لوحــة	اإلــى	البيانــات	هــذه	باإرســال	تقــوم	الحالــة(،	هــذه

اختصــار	 هــي	 	:commands  AT	اأوامــر

وهــي	 	”Command  ATtention« لــــ	

يســتخدمها	 التــي	 ال�أوامــر	 مــن	 مجموعــة	

ــزة	 ــع	اأجه الحاســوب	للتحكــم	والتواصــل	م

ال�تصــال�ت	الخارجيــة،	مثــل	المــودم،	اأو	

البلوتــوث. وحــدة	
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اجهزة ال�دخال 
وال�خراج )كمثال 
ثنائي ضوئي او 

مرحل(

قطعة بلوتوث

 Bluetooth
Module

لوحة ال�أردوينو

 Arduino

Uno

مصدر التغذية
Uno Arduino

جهاز	حاسوب	او	
هاتف	ذكي

مدعم	بنظام	بلوتوث

شكل	)14(:	المخطط	الصندوقي	لنظام	تحكم	عن	بعد	عبر	اتصال	بلوتوث

ــّم	اســتقبالها	عــن	 ــي	ت ــات	الت ــل	البيان ــو	بفحــص	وتحلي يقــوم	البرنامــج	الموجــود	فــي	ذاكــرة	لوحــة	ال�أردوين

طريــق	وحــدة	البلوتــوث،	ثــم	يــؤدي	المهمــة	المــراد	اإتمامهــا	طبقــا	لهــذه	البيانــات،	فــاإذا	كانــت	»1«	مثــلا	

ــي. ــي	الضوئ ــات	»0«،	يقــوم	باإطفــاء	الثنائ اإذا	كانــت	هــذه	البيان ــي	الضْوئــي	LED،	و يقــوم	باإضــاءة	الثنائ

استخدام البلوتوث للتحكم ل�سلكّيًا بلوحة ال�أردوينو  نشاط )2(   

ال�أدوات وال�أجهزة المطلوبة:

لوحة	اأردوينو	اونو.  1

2   HC-05	or	HC-06.	بلوتوث	وحدة

ثنائي	ضْوئي	LED	ومقاومة	220	اأوم.  3

ــت،	اأو	اأي	  4 ــى	3.3	فول ــت	اإل ــن	5	فول ــد	م ــض	الجه ــو	اأوم	لخف ــو	اأوم،	و	20	كيل ــن	10	كيل مقاومتْي

ــت. ــى	3.3	فول ــت	اإل ــن	لخفــض	الجهــد	مــن	5	فول مقاومتي

لوحة	توصيل	Breadboard	واأسلاك	توصيل.  5

جهاز	هاتف	ذكي	يحتوي	على	اتصال	بلوتوث.  6
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جهاز	حاسوب	يحتوي	على	تقنية	بلوتوث.  ٧

وصلة	اأو	قطعة	بلوتوث	“USB”	اختياري،	ل�أجهزة	الحاسوب	التي	ل�	تحتوي	بلوتوث	مدمج.	  ٨

البرمجيات المطلوبة :
١  برمجية	)بيئة(	ال�أردوينو.

،	اأو	 Tera	Term	:مثــل	وينــدوز	وبيئــة	الحاســوب	باســتخدام	التسلســلي	للاتصــال		٢  برنامــج

	،اأو	اأي	برنامــج	اآخــر.  PuTTY

	،	اأو	   Bluetooth	Terminalمثــل	ال�أندرويــد	نظــام	علــى	يعمــل	التسلســلي	للاتصــال	٣  تطبيــق

.  Arduino	Bluetooth	Controller

خطوات العمل: 
الخطوة ال�أولى:	كتابة	نص	برنامج	ال�أردوينو

نحــن	فــي	حاجــة	اإلــى	برنامــج	صغيــر	وبســيط	يقــوم	

بمــا	ياأتــي:

اإنشــاء	اتصــال	تسلســلي	بيــن	ال�أردوينــو	ووحــدة	

البلوتــوث.

انتظــار	اأيـّـة	بيانــات	مدخلــة	علــى	المنفذ	التسلســلي	

عبــر	البلوتــوث	ومعالجتها.

تشــغيل	الثنائــي	الضْوئــي	LED	علــى	الطــرف	8،	

اأو	اأي	طــرف	اآخــر،	عندمــا	يقــراأ	1	)واحــد(	علــى	

المدخــل	التسلســلي.

ــا	 ــى	الطــرف	8،	عندم ــي	عل ــي	الضْوئ ــاء	الثنائ اإطف

ــى	المدخــل	التسلســلي. ــر(	عل ــراأ	0	)صف يق

	»LED:	off«	اأو	»LED:	on«	ــج يرســل	البرنام

اإلــى	وحــدة	بلوتــوث،	وذلــك	تبعــا	لحالــة	الثنائــي	

الضْوئــي.

char data = ‘0’;                
void setup)( 
{
  Serial.begin)9600(;         
  pinMode)8, OUTPUT(;        
}
void loop)(
{
  if)Serial.available)( > 0(  
  {
    data = Serial.read)(;      
    Serial.print)data(;        
    Serial.print)“  “(;        
    if)data == ‘1’(            
    {  
     digitalWrite)8, HIGH(;  
     Serial.println)“LED: on”(;
    }
    else if)data == ‘0’(       
     { digitalWrite)8, LOW(;   
       Serial.println)“LED: off”(;
     }
  }                            

}           
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اإذا	تــم	اإرســال	 ،	1	اأو	0	مــن	الحاســوب	اأو	الهاتــف	كاأوامــر.	و ســنقوم	فقــط	باإرســال	اأعــداد	كرمــوز	

اأي	رمــز	اآخــر	ســيتم	تجاهلــه.

اعمــل	علــى	تحميــل	البرنامــج	اأعــلاه	اإلــى	لوحــة	ال�أردوينــو	الخــاص	بــك.	ل�حــظ	اأّن	وحــدة	البلوتــوث	تــم	

اإعدادهــا	بشــكل	افتراضــي	ل�ســتخدام	معــدل	نقــل	بيانــات	يســاوي	٩٦٠٠	بــت	فــي	الثانيــة.

ــة	بال�أردوينــو	بمنافــذ	الـــTX	والـــRX	عنــد	 		يجــب	فصــل	ال�أســلاك	الموصول
تحميــل	اأي	نــص	برمجــي	جديــد	اإلــى	ال�أردوينــو؛	لتفــادي	اأي	نــوع	مــن	اأنــواع	ملاحظة هامة

HC-05	الـ	يعمل	ل�	قد	وبالتي	HC-05و	ال�أردوينو	بين	شارات تداخل	ال�إ

الجدول	ال�آتي	يوضح	بعض	ال�أوامر	البرمجية	المهمة	في	البرنامج	السابق:

التوضيحالسطر	البرمجي	الرقم

1Serial.begin)9600(;	ال�أوامــر	اإرســال	مــن	ال�أردوينــو	ليمّكــن	التسلســلي	ال�تصــال	عمليــة	ببــدء	يقــوم
عبــر	كيبــل	الـــUSB.	القيمــة	9600	هــو	معــدل	ســرعة	نقــل	البيانــات.

2Serial.available)(;	ــن ــاك	اتصــال	تسلســلي	نشــط	وم ــازال	هن ــه	م ــن	اأن للتاأكــد	م
ــة. ــات	المتاح ــدد	البايت ــات،	يرجــع	ع ــود	بيان وج

3data	=	Serial.read)(;	.تسلسلي	بشكل	القادمة	البيانات	لقراءة

4Serial.print)data(;.التسلسلي	المنفذ	اإلى	البيانات	طباعة/ارسال

الخطوة الثانية: طريقة وخطوات التوصيل:
المخطط	الموّضح	في	الشكل	)15(	يوّضح	طريقة	التوصيل،		التي	تتم	باتباع	الخطوات	ال�آتية:

توصيــل	القطــب	الموجــب	VCC		لوحــدة	البلوتــوث	بطــرف	الـــ	٥	فولــت	فــي	لوحــة	ال�أردوينــو،	  1

والقطــب	الســالب	GND	لوحــدة	البلوتــوث	بطــرف	الـــ	GND	فــي	لوحــة	ال�أردوينــو.

توصيــل	الطــرف	الموجــب	للثنائــي	الضوئــي	“LED”	بال�أردوينــو	علــى	الطــرف	»8«،	كمــا	هــو	موّضــح	  2

فــي	الشــكل	التالي.
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توصيل	مقاومة	220	اأوم	بين	الــ	GND	والقطب	السالب	للثنائي	الضْوئي.	  3

٤	.

٥	.

٦	.

٧	.

٨	.

٩	.

١٠	 .

١١	 .

١٢	 .

١٣	 .

شكل	)15(:	توصيل	وحدة	البلوتوث	مع	ال�أردوينو

ــراوح	مــا	بيــن	 اإن	وحــدة	البلوتــوث	HC-05	تســتطيع	اأْن	تعمــل	بشــكل	اأساســي	علــى	مصــدر	طاقــة،	يت

الــــ	3.3	و	6	فولــت.	ولكــن	اإذا	تــّم	اإرســال	اإشــارات	كهربائيــة	للمنافــذ	غيــر	الخاصــة	بالطاقــة،	كمنفــذ	الــــ	

RXD،	والــــ	TXD،	والـــ	STATE،	والـــ	KEY،	وكانــت	اأكثــر	مــن	3,3	فولــت،	فقــد	يــؤدي	اإلــى	تلــف	

الــدارة	الخاصــة	بالــــ	HC-05	مــع	مــرور	الوقــت.	

ــة	المرســلة	 شــارات	الكهربائي ــاإن	ال�إ ــو	تعمــل	علــى	جهــد	5	فولــت،	ف وبمــا	اأن	المنافــذ	الخاصــة	بال�أردوين

مــن	اأي	منفــذ	مــن	منافــذ	ال�أردوينــو	ســيكون	جهدهــا	5	فولــت،	وهــذا	قــد	يســبب	مشــكلة	اأثنــاء	توصيــل	الــــ	

HC-05	بال�أردوينــو؛	لــذا	يجــب	اأن	نقــوم	بخفــض	الجهــد	الكهربائــي	الخــارج	مــن	طــرف	ال�أردوينــو	مــن	5 

فولــت	اإلــى	3,3	فولــت	،	وذلــك	عــن	طريــق	اســتخدام	مجــزّئ	جهــد	مــن	مقاومتيــن.

تمام توصيل ال�أردوينو بالــ HC-05 نقوم بما ياأتي: ل�إ
توصيــل	منفــذ	الــــ	TXD	فــي	HC-05	اإلــى	منفــذ	الــــ	RX	فــي	ال�أردوينــو،	فــي	هــذه	الحالــة	ل�	نحتــاج	اإلى	

اســتخدام	اأيـّـة	مقاومــات؛	ل�أّن	منفــذ	الــــ	TXD	فــي	HC-05	سيرســل	اإشــارات	بجهــد	3.3	فولــت	اإلــى	منفــذ	

الــــ	RX	فــي	ال�أردوينــو،	وفــي	الوقــت	نفســه	فــاإن	ال�أردوينــو	يســتطيع	اأن	يقــراأ	اإشــارات	كهربائيــة	بهــذا	الجهــد.
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توصيــل	منفــذ	الــــ	RXD	للـــ	HC-05	اإلــى	منفــذ	الــــ	TX	فــي	ال�أردوينــو.	فــي	هــذه	الحالــة	ســيكون	علينــا	

توصيــل	مقاومتيــن	بيــن	المنفذْيــن،	كمــا	هــو	موّضــح	فــي	الشــكل	ال�آتــي:

شكل	)16(:	مقسم	الجهد

ــك	اإذا	 ــت	قيمــة	R1=10K	وقيمــة	R2=20k،	احســب	قيمــة	Vout،	وذل  ســؤال:	اإذا	كان

علمت	اأن	قيمة	Vin	تساوي	5	فولت.

	يمكــن	اســتخدام	اأّي	طرفْيــن	اآخرْيــن	مــن	ال�أطــراف	الرقميّــة	للوحــة	ال�أردوينــو	)٠-١٣( 
ملاحظة

ــة	 ــرك	ال�أطــراف	TX/RX		حــرّة،	لكــن	فــي	هــذه	الحال ــوث،	وت لوصــل	وحــدة	البلوت

يجب	استدعاء	المكتبة	»	SoftwareSerial«	داخل	نص	برنامج	ال�أردوينو.

الخطوة الثالثة:	التعرف	اإلى	وحدة	البلوتوث،	وعملية	الربط،	وفحص	الدارة.
1  فحص عمل الدارة عبر جهاز الحاسوب:

عنــد	توصيــل	مصــدر	التغذيــة	مــع	الــدارة	الخاصــة	بال�أردوينــو	ووحــدة	البلوتــوث،	يمكنــك	اســتخدام	جهــاز	

ــد	 ــذي	يظهــر	باســمHC-05،	ق ــران	مــع	الجهــاز	ال ــد،	وعمــل	اقت ــوث	جدي ــة	جهــاز	بلوت ضاف الحاســوب	ل�إ

	اأو	0000.	بعــد	اأن	تتــم	عمليــة	الربــط	اأو	 تحتــاج	اإلــى	اإدخــال	شــيفرة	للاقتــران		

ال�قتــران	بنجــاح،	نبــداأ	بفحــص	عمــل	النظــام		بفتــح	برنامــج	Term	Tera	مــن	جهــاز	الحاســوب،	وتحديــد	

خيــار	Serial	الموجــود	اأســفل	الشاشــة.
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»Tera	Term	»برنامج	التسلسلي	ال�تصال	برامج	اأحد	شاشة	)17(:	شكل

ــاز	الحاســوب،	ويمكــن	 ــي	جه ــوث	ف ــذ	التسلســلي	)COM-Port(	الخــاص	بالبلوت ــة	المنف يجــب	معرف

ــر	الضغــط	علــى	اأجهــزة	البلوتــوث	فــي	جهــاز	الحاســوب	فــي	لوحــة	التحكــم،	وفتــح	اإعــدادات	 ــه	عب معرفت

ــوث. ــذ	التسلســلي	»outgoing	:	port	COM«	الخــاص	بوحــدة	البلوت ــم	المنف ــد	رق ــوث،	وتحدي البلوت

						شكل	)18(:	اإعدادات	البلوتوث	لتحديد	رقم	المنفذ	التسلسلي



57

 OK	اضغــط	الرئيســية،	Tera	Term	شاشــة	فــي		Com	portالتسلســلي	المنفــذ	رقــم	تحديــد	بعــد

ــي	الضْوئــي	الموجــود	علــى	وحــدة	البلوتــوث	توقّــف	عــن	الومــض	المســتمر	الســريع،	 ســتلاحظ	اأّن	الثنائ

ــك	 ــاه،	ويمكن ــي	الشــكل	اأدن ــدو	ف ــك	شاشــة	البرنامــج	كمــا	تب ــح	يضــيء	بشــكل	اأبطــاأ،	وســتظهر	ل واأصب

ــا	. ــرة	عليه ــتقبلة	ظاه ــلة	والمس ــات	المرس ــة	البيان ملاحظ

شكل	)19(:	واجهة	برنامج	)Term	Tera(،	البيانات	المرسلة	والمستقبلة

2  الفحص باستخدام جهاز هاتف ذكّي، وتطبيق اأندرويد جاهز للتحّكم:
ــد	بســهولة،	باســتخدام	 ــى	نظــام	ال�أندروي ــف	ذكــي	يعمــل	عل ــوث	بجهــاز	هات ــط	وحــدة	البلوت يمكــن	رب

ــق	جاهــز	مــن	المتجــر	كمــا	ســنوضح	فيمــا	ياأتــي:	 تطبي

ســتقوم	ال�آن	بتنزيــل	اأحــد	تطبيقــات	ال�أندرويــد	التــي	تتيــح	لــك	ال�تصــال	باأجهــزة	البلوتــوث	علــى	هاتفــك	

الذكــي،	ومــن	ثــم	اإرســال	واســتقبال	قيــم	رقميــة،	وفــي	هــذه	الخطــوة	يســتقبل	ال�أردوينــو	هــذه	القيــم،	ويحولهــا	

ــة	اإلــى	جهــاز	الهاتــف	الذكــي	عــن	طريــق	 ــم	يرســل	الحال ــى	اأوامــر	لتشــغيل	واإطفــاء	الثنائــي	الضْوئــي،	ث اإل

وحــدة	البلوتــوث.

ــم	 ــذي	يناســبك	وق ــج	ال ــر	البرنام ــك	اســتخدامها،	اخت ــي	يمكن ــة	الت ــج	المجاني ــن	البرام ــد	م ــاك	العدي هن

ــه.	 ــه	وتثبيت بتنزيل
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شكل	)20(:	تنزيل	اأحد	تطبيقات	ال�تصال	التسلسلي	واستخدامه

ــك	 ــب	اإلي اإذا	ُطل ــوث	تحــت	مســمى	HC-05،	و ــران	بوحــدة	البلوت ــم	ال�قت ــن	ث ــق،	وم ــح	التطبي ــم	بفت ق

وضــع	رقــم	ســرّي،	فســيكون	فــي	الغالــب	اإمــا	0000	اأو	1234.	ال�آن	يمكنــك	اإرســال	الرقــم	المناســب	اإلــى	

ال�أردوينــو	مــن	خــلال	هاتفــك	الذكــّي.	

يوضــح	الشــكل	)20(	اأّن	اإرســال	رقــم	1	مــن	الهاتــف	الذكــي	ينتقــل	عبــر	اتصــال	البلوتــوث	اإلــى	ال�أردوينــو،	

ويقــوم	المتحكــم	الدقيــق	بتشــغيل	الثنائــي	تنفيــذاً	للاأوامــر	البرمجيــة	فــي	داخلــه،	وعندمــا	يتــم	اســتقبال	القيمــة	

0،	يقــوم	المتحكــم	باإطفــاء	الثنائــي	الضْوئــي.
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نشاط )3(   تطوير تطبيق باستخدام App Inventor للتحكم:

فــي	هــذا	النشــاط	ســوف	نســلّط	الضــْوء	علــى	كيفيــة	تصميــم	تطبيــق	اأندرويــد	لتثبيتــه	علــى	هاتــف	ذكــي،	

وذلــك	للتحكــم	عــن	بعــد	بتشــغيل	واإطفــاء	ثنائــي	ضْوئــي	موصــول	علــى	اأحــد	اأطــراف	لوحــة	ال�أردوينــو	مــن	

خــلال	اتصــال	بلوتــوث.

خطوات العمل: 

الخطوة ال�أولى: توصيل الدارة

خطوات	التوصيل	كما	في	النشاط	السابق.

الخطوة الثانية: كتابة النص البرمجي للاأردوينو :

	قــم	بتوصيــل	ال�أردوينــو	بالحاســوب،	وتحميــل	النــص	علــى	ال�أردوينــو	)النــص	البرمجــي	الموجــود	فــي	

النشــاط	الســابق	نفســه(.

:App Inventor الخطوة الثالثة: تطوير تطبيق ال�تصال التسلسلي باستخدام

اأول�ً: تصميم واجهة التطبيق: 

BlueArd	اسم	تحت	جديداً،	مشروعاً	ابداأ

اأدوات وعناصر التصميم المستخدمة: 
1  .)Not	Connected,	Connected(	الحالة	سيظهر	والنص	،	Label1	التسمية	مربع

2  .User	Interface		المجموعة	من	ListPicker1	ال�ختيار	قائمة

زر	ال�أمر	Button1	و	Button2	لتشغيل	واإطفاء	الثنائي	الضوئي.  3

ال�أداة	الخاصــة	بالبلوتــوث		BlueToothClient1	مــن	المجموعــة	Connectivity،	وهــي	غيــر	  4

مرئيــة	فــي	واجهــة	التطبيــق.

5  	،VerticalArrangement	مثــل	ال�أدوات	بعــض	اســتخدام	يمكن	التطبيــق،	واجهــة	شــكل	لتنســيق

.		HorizontalArrangement	و
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يمكــن	تغييــر	خصائــص	ال�أزرار	ومربعــات	النــص	وقائمــة	ال�ختيــار	باإعطــاء	لــون	لخلفيــة	الــزر،	وشــكل	

.	Text	خاصيــة	مــن	مناســب	ونــص	Shape	،الخاصيــة	مــن	مناســب

شكل	)21(:تصميم	واجهة	التطبيق

ثانيا: تجميع اللبنات البرمجية:
ســحب	الحــدث	الخــاص	بقائمــة	ال�ختيــار	الخاصــة	باأجهــزة	البلوتــوث	المتصلــة	علــى	الهاتــف	قبــل	  1

ال�ختيار		BeforePicking		كما	في	الشكل.		

ظهار	عناوين	واأسماء	اأجهزة	البلوتوث	اإلى	قائمة	ال�ختيار	.  2 ل�إ

3  	،AfterPicking	ال�ختيار	بعد	البلوتوث	اأجهزة	اختيار	بقائمة	الخاص	الحدث	سحب
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نكمــل	البنــد	الســابق	باســتدعاء	ال�تصــال	بالبلوتــوث،	بعــد	تحديــد	جهاز	البلوتــوث	المربــوط	بال�أردوينو،	  4

:HC-06	اأو	HC-05	باســم	القائمة	في	ســيظهر	الذي

وضــع	حالــة	البلوتــوث	)Connected	Connected,	Not(	فــي	مربــع	التســمية،	واإظهــاره	علــى	شاشــة	  5

التطبيــق.	اأنظــر	الشــكل	ال�آتــي.

طفــاء	الثنائــي	  6 رســال	النــص	)0(	اإلــى	وحــدة	البلوتــوث	ل�إ برمجــة	زر	ال�أمــر	المعنــون	بـــ		off	LED،	ل�إ

الضْوئــي،	اأو	وقــف	عمــل	اأي	دارة	اأخــرى.	

رســال	النــص	)1(	اإلــى	وحــدة	البلوتــوث	لتشــغيل	الثنائــي	  7  برمجــة	زر	ال�أمــر	المعنــون	بـــ		on	LED،	ل�إ

الضْوئــي،	اأو	تشــغيل	اأي	دارة	اأخــرى.	
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اإنشــاء	نســخة	الــــ	apk.	ثــم	نقــل	التطبيــق	 بعــد	ال�نتهــاء	مــن	تصميــم	اللبنــات،	يتــم	حفــظ	المشــروع،	و

اإلــى	الهاتــف	الذكــي،	ثــم	تثبيتــه	وتجربتــه،	تبعــاً	للخطــوات	ال�آتيــة:

تشغيل	التطبيق	على	الهاتف.	  1

الضغــط	علــى	القائمــة	)اختــر	البلوتــوث	BT	Choose(،	مــع	مراعــاة	تشــغيل	البلوتــوث	علــى	الهاتــف،	  2

.	HC-05	البلوتــوث	مــع	اقتــران	بعمــل	القيــام	ثــم

الضغط	على	زر	on	LED	،	لتشغيل	الثنائي	الضْوئي.	  3

طفاء	الثنائي	الضْوئي.  4 الضغط	على	زر	off	LED	،	ل�إ

يمكنكــم	بالطبــع	اســتخدام	فكــرة	النشــاط	الســابق	بطــرق	مختلفــة	واأكثــر	تطــوراً؛	وذلــك	باإدخــال	تعديــلات	

بســيطة	علــى	نــص	البرمجــة،	وال�أجهــزة	الموصلــة	لتحويلــه	-علــى	ســبيل	المثــال-	اإلــى	جهــاز	للتحكــم	عــن	بعــد	

بمرحــل،	اأو	اإلــى	جهــاز	يقــوم	بالتحكــم	عــن	بعــد	بســيارة	صغيــرة	تعمــل	بالبطاريــات،	اأو	اأيّــة	فكــرة	اأخــرى.

فّكر	بتطبيقات	اأخرى	تستخدم	فيها	البلوتوث	وال�أردوينو	للتحكم	عن	بعد.
فّكْر:

 نشاط )4(   محاكاة التحكم عن بعد بثنائي ضْوئي 

ــي،	 ــي	ضْوئ ــي	تشــغيل	ثنائ ــو	للتحكــم	ف ــع	ال�أردوين ــوث	م ــل	دارة	البلوت ــيتم	توصي ــذا	النشــاط	س ــي	ه ف

مــن	خــلال	اأحــد	برامــج	المحــاكاة.	وســيتم	اســتخدام	تطبيــق	ال�أندرويــد	المعــد	مســبقاَ	نفســه،	للاقتــران	

بالبلوتــوث	الخــاص	بالحاســوب	الشــخصي،	ومــن	ثــم	ال�تصــال	مــع	وحدة	البلوتــوث	داخــل	دارة	المحاكاة.	

ال�أدوات وال�جهزة اللازمة: 

برنامج	محاكاة	يحتوي	على	مكتبات	ال�أردوينو	والبلوتوث.  1

بيئة	برمجة	ال�أردوينو.  2

جهاز	حاسوب	يحتوي	على	اتصال	بلوتوث	فّعال.  3

جهاز	هاتف	ذكي	يحتوي	على	تطبيق	اتصال	تسلسلي.  4
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الخطوات:

قْم	بتوصيل	الدارة	ال�آتية	في	برنامج	المحاكاة:  1

شكل	)22(:	محاكاة	دارة	ال�أردوينو	مع	البلوتوث	للتحكم	بثنائي	ضْوئي

2   COM	port	التسلســلي	المنفــذ	لمعرفــة	الحاســوب،	جهــاز	فــي	البلوتــوث	اإعــدادات	اإلــى	الذهــاب

الخــاص	بالبلوتــوث،	مــن	خــلال	الضغــط	بالمــاوس	علــى	اأجهــزة	البلوتــوث	فــي	لوحــة	التحكــم،	وفتــح	

اإعــدادات	البلوتــوث،	وتحديــد	رقــم	المنفــذ	التسلســلي	»incoming	:	port	COM«	الخــاص	

بوحــدة	البلوتــوث.

3   physical(	التسلســلي	المنفذ	واختيار	المحاكاة،	برنامــج	في	البلوتــوث	وحــدة	علــى	بالمــاوس	الضغــط

port(	المناســب	والمحدد	في	البند	الســابق.

ــى	  4 ــد	عمــل	ترجمــة	للبرنامــج،	مــن	خــلال	الذهــاب	اإل ــد	ملــف	hex		عن ــو	لتولي ــة	ال�أردوين اإعــداد	بيئ

ــار	compilation	،	كمــا	هــو	موّضــح	 ــار	الخي ــم	preferences	،		وبعــد	ذلــك	اختي قائمــة	file		ث

ــي	الشــكل	)23(. ف
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  hex	عشري	سداسي	ملف	لتوليد	ال�أردوينو	بيئة	اإعداد	)23(:	شكل

ــد	ملــف	  5 ــه	لتولي ــو،	وترجمت ــة	ال�أردوين ــي	بيئ ــدرس	ف ــة	الكــود	البرمجــي	المعــّد	ســابقا	فــي	هــذا	ال كتاب

ــو.	 ــة	برمجــة	ال�أردوين ــي	بيئ ــة	التنبيهــات	ف ــي	منطق ــج	ف ــف	النات ــع	المل hex،	فيظهــر	موق

الذهــاب	اإلــى	برنامــج	المحــاكاة،	والضغــط	بالمــاوس	علــى	لوحــة	ال�أردوينــو،	واختيــار	الملــف	المولــد	  6

فــي	البنــد	الســابق،	لتحميلــه	اإلــى	لوحــة	ال�أردوينــو.

تشــغيل	المحــاكاة،	وبذلــك	تصبــح	وحــدة	البلوتــوث	فــي	رســم	المحــاكاة	جاهــزة	للاقتــران	بهاتفــك،	  7

مــن	خــلال	جهــاز	البلوتــوث	الخــاص	بحاســوبك.

ــوث	  8 ــاز	البلوت ــار	جه ــم	اختي ــي،	ث ــف	الذك ــى	الهات ــق	الخــاص	بال�تصــال	التسلســلي	عل ــح	التطبي فت

الخــاص	بجهــاز	الحاســوب	وال�قتــران	معــه.	

ــي	شاشــة	  9 ــي	الموجــود	ف ــاذا	يحــدث	للثنائ ــرة،	م ــرة	والقيمــة	1	م 0	م )char(	ــة ارســال	القيمــة	الرمزي

ــك. المحــاكاة؟	ســّجل	ملاحظات

محاكاة التحكم عن بعد بالروبوت المستخدم كمتـتبع للخط   نشاط )5(   

فــي	هــذا	النشــاط	ســيتم	القيــام	بعمــل	محــاكاة	للتحكــم	عــن	بعــد	بالروبــوت	المســتخدم	فــي	تتبــع	الخــط،	

اإيقــاف	الروبــوت،	وجعلــه	يتحــرك	اإلــى	ال�أمــام،	 بحيــث	يتــم	التحكــم	مــن	خــلال	الهاتــف	الذكــي	بتشــغيل	و

ــم	مــن	 ــو،	ل�ســتقبال	اأربعــة	ِقي ــر	الكــود	البرمجــي	فــي	ال�أردوين ــم	تطوي ــاً،	اأو	يســاراً،	بحيــث	يت ــدور	يمين اأو	ي

يقــاف	الروبــوت،	1	لتحريكــه	اإلــى	ل�أمــام،	2	ليــدور	يســاراً،	3	ليــدور	يمينــاً(. 	)0	ل�إ تطبيــق	
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ال�أدوات وال�أجهزة اللازمة: 

برنامج	محاكاة	يحتوي	على	مكتبات	ال�أردوينو	والبلوتوث.  1

بيئة	برمجة	ال�أردوينو.  2

جهاز	حاسوب	يحتوي	على	اتصال	بلوتوث	فّعال.  3

جهاز	هاتف	ذكي	يحتوي	على	تقنية	بلوتوث	وتطبيق	اتصال	تسلسلي  4

خطوات العمل:

توصيــل	الــدارة	الموضحــة	بالشــكل	)24(	فــي	  1

المحــاكاة.	 برنامــج	

جهــاز	  2 فــي	 البلوتــوث	 اعــدادات	 اإلــى	 الذهــاب	

 com	port	التسلســلي	المنفــذ	لمعرفــة	الحاســوب،

الخــاص	بالبلوتــوث،	مــن	خــلال	الضغــط	بالمــاوس	

علــى	اأجهــزة	البلوتــوث	فــي	لوحــة	التحكــم،	وفتــح	

التسلســلي المنفــذ	 رقــم	 وتحديــد	 البلوتــوث،	 شكل	)24(:	محاكاة	لروبوت	بمحركّي	تيار	مستمر.اإعــدادات	

»incoming	:	port	COM«	الخاص	بوحدة	البلوتوث.

الضغــط	بالمــاوس	علــى	وحــدة	البلوتــوث	فــي	  3

برنامــج	المحــاكاة،	واختيــار	المنفــذ	التسلســلي	

فــي	 )المحــّدد	 المناســب	 	)physical	 port(

البنــد	الســابق(.

اإعــداد	بيئــة	ال�أردوينــو،	لتوليــد	ملــف	hex		عنــد	  4

عمــل	ترجمــة	للبرنامــج،	مــن	خــلال	الذهــاب	

اإلــى	قائمــة	file		ثــم	preferences،	وبعــد	ذلــك	

.	compilationالخيــار	اختيــار

char data =’0’; 
int Lmot=6; int Rmot=5;               
void setup)( 
{
  Serial.begin)9600(;         
  pinMode)Lmot,OUTPUT(; 
  pinMode)Rmot,OUTPUT(;        
}
void loop)(
{
  if)Serial.available)( > 0(  
  {
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ــف	  5 ــد	مل ــه	لتولي ــة	الكــود	البرمجــي،	وترجمت كتاب

ــة	 ــي	منطق ــج	ف ــف	النات ــع	المل hex،	فيظهــر	موق

ــو.	 ــة	برمجــة	ال�أردوين ــي	بيئ ــات	ف التنبيه

والضغــط	  6 المحــاكاة،	 برنامــج	 اإلــى	 الذهــاب	

بالمــاوس	علــى	لوحــة	ال�أردوينــو،	واختيــار	الملــف	

ــى	لوحــة	 ــه	اإل ــد	الســابق،	لتحميل ــد	فــي	البن المول

ال�أردوينــو.

فحص المحاكاة:

وبذلــك	  1 حاســوبك،	 علــى	 المحــاكاة	 تشــغيل	

البلوتــوث	فــي	رســم	المحــاكاة	 تصبــح	وحــدة	

الذكــي. بهاتفــك	 للاقتــران	 جاهــزة	

فتــح	التطبيــق	الخــاص	بال�تصــال	التسلســلي	مثــل	  2

Terminal	Bluetooth	علــى	الهاتــف	الذكــي،	

ــوث	المناســب	الخــاص	 ــاز	البلوت ــار	جه ــم	اختي ث

بحاســوبك	وال�قتــران	معــه.	

اإرســال	القيــم	0،	1،	2،	3	كّل	علــى	حــدة.	  3

ملاحظاتــك.	 ســّجل	

        data = Serial.read)(;      

    Serial.print)data(;        

    Serial.print)“  “(;        

    switch)data( {

    case ‘0’:    

 Serial.println)“Stop”(;

      digitalWrite)Lmot,LOW(;

      digitalWrite)Rmot,LOW(;   

      break;

    case ‘1’:    

      Serial.println)“Move Forward”(;

      digitalWrite)Lmot,HIGH(;

      digitalWrite)Rmot,HIGH(; 

      break;

    case ‘2’:    

      Serial.println)“Turn Left”(;

      digitalWrite)Lmot,LOW(;

      digitalWrite)Rmot,HIGH(; 

      break;

    case ‘3’:    

      Serial.println)“Turn Right”(;

      digitalWrite)Lmot,HIGH(;

      digitalWrite)Rmot,LOW(; 

      break; 

    }  

  }                            

} 
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 :App Inventor تطوير تطبيق
قــْم	بتطويــر	برنامــج	ال�آب	اإنفنتــر	المشــروح	ســابقاً	فــي	هــذا	الــدرس،	بحيــث	يصبــح	لديــك	اأربعــة	اأزرار	بــدل�ً	

رســال	 مــن	اثنيــن	فــي	شاشــة	واجهــة	التطبيــق،	ثــم	اأِضــْف	اللبنــات	البرمجيــة	الخاصــة	بالزريــن	الجديديــن،	ل�إ

الرمــز	2	مــن	الــزر	الثالــث،	والرقــم	3	مــن	الــزر	الرابــع.

تطبيق التحكم عن بعد عمليًا بالروبوت نشاط )6(   

ــل	 ــم	بتحمي ــع	للخــط،	وق ــوت	المتتب ــي	نظــام	الروب ــو	ف ــع	لوحــة	ال�أردوين ــوث	م ــاً	وحــدة	البلوت ــل	عمليّ وّص

الكــود	البرمجــي	فــي	النشــاط	الســابق	للوحــة	ال�أردوينــو،	واســتخدم	اأحــد	تطبيقــات	ال�تصــال	التسلســلي،	اأو	

تطبيقــك	الخــاص،	بحيــث	يعمــل	علــى	اإرســال	اأربعــة	قيــم	مختلفــة	اإلــى	الروبــوت،	كمــا	ياأتــي:

قيمة	0	تعمل	على	اإيقاف	الروبوت.  1

قيمة	1	تحرّك	الروبوت	اإلى	ال�أمام.  2

قيمة	2	تحرّك	الروبوت	يساراً.  3

قيمة	3	تحرّك	الروبوت	يميناً.  4
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اأسئلة الدرس

	اذكر	عدداً	من	التطبيقات	وال�أنشطة	الممكن	تنفيذها	باستخدام	وحدة	البلوتوث؟ س1

	عّدْد	ميزات	ال�تصال	عبر	البلوتوث؟ س2

	اذكر	ثلاثة	من	تكنولوجيا	ال�تصال	المستخدمة	في	التحكم	عن	بعد؟	 س3

	ما	مكونات	وحدة	البلوتوث؟ س4

	ارسم	المخطط	الصندوقي	لنظام	التحكم	عن	بعد	عبر	اتصال	بلوتوث. س5

ــو	 عــداد	نظــام	يســتخدم	البلوتــوث،	للتحكــم	ل�ســلكياً	بلوحــة	ال�أردوين 	اذكــر	الخطــوات	الرئيســية	ل�إ س6

مــن	جهــاز	حاســوب.

ــو،	 ــار	مســتمر	موصــول	مــع	ال�أردوين ــدارة	الخاصــة	للتحكــم	عــن	بعــد،	بتشــغيل	محــرك	تي س7 ارســم	ال

ــوث. وباســتخدام	وحــدة	البلوت

س8 اكتب	السطر	البرمجي	لما	ياأتي:

	 تحدید	الطرف	رقم	5	لیصبح	مخرجاً	.أ.

اإسناد/كتابة	القیمة	صفر	اإلى	الطرف	رقم	5.ب.	

قراءة	قیمة	الطرف	رقم	8.ج.	

	 قراءة	البيانات	)data(	القادمة	من	المنفذ	التسلسلي	للاأردوينو.د.

طباعة/اإرسال	البيانات	)data(	اإلى	المنفذ	التسلسلي	في	ال�أردوينو.هـ.	
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اأسئلة	الوحدة:

1   
باســتخدام	اأحــد	برامــج	الرســم	ثلاثــي	ال�أبعــاد،	ارســم	ذراع	الروبــوت	ال�آتــي،	الــذي	يحتــوي	علــى	 س1

ــة(. ــة،	دوراني ــة،	دوراني ــة	)انتقالي ــة	درجــات	حري ثلاث

في	المخطط	ال�آتي:	 س2

	 قــم	بتوصيــل	مصبــاح	يعمــل	علــى	جهــد	V 220	مــع	لوحــة	ال�أردوينــو،	وذلــك	باســتخدام	مرحــل	)Relay( أ.

يعمــل	علــى	جهــد،	مقــداره	5	فولــت،	موصــول	عبــر	الســائق	)ترانزســتور(	مــع	الخــرج	رقــم	4.

قم	بتوصيل	وحدة	البلوتوث	مع	ال�أردوينو.ب.	

اأكتب	الكود	الذي	يعمل	على	تشغيل	اللمبة	واإطفائها	عبر	اتصال	البلوتوث.ج.	

اأسئلة الوحدة
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الوحدة
الحياة في العالم ال�فتراضي3
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 اأهداف الوحدة

يتوقع	منك	بعد	ال�نتهاء	من	هذه	الوحدة	اأن	تكون	قادراً	على:

اإدارة	محتواه. 	بناء	موقع	اإلكتروني	شخصي	و

	توظيف	مواقع	التواصل	ال�جتماعي	في	جوانب	اإيجابية.

لكتروني	وحماية	البيانات. 	ممارسة	العادات	الصحيحة	المتعلقة	بال�أمن	ال�إ

		التعرف	اإلى	المهن	والوظائف	المختلفة	التي	يطرحها	العالم	ال�فتراضي	.

نترنــت	مــن	مقومــات	الحيــاة؛	لمــا	اأحدثتــه	مــن	ثــورة	فــي	عالــم	التكنولوجيــا،	ومــا	نتــج	عنهــا	 تعــّد	شــبكة	ال�إ

مــن	فتــح	اآفــاق	العالــم	ال�فتراضــي	اأمــام	جميــع	فئــات	المجتمــع؛	لتســويق	اأفكارهــم	واأعمالهــم،	ونشــرها	مــن	

لكترونيــة	بجميــع	اأنواعهــا. خــلال	التفاعــل	مــع	المواقــع	ال�إ

ُيعــّد	العالــم	ال�فتراضــي	مصــدراً	للمعلومــات	ومركــزاً	للاســتثمار،	اإضافــة	اإلــى	كونــه	مركــزاً	ومصــدراً	للاأبحــاث	

ــن	خــلال	 ــه،	م ــه	واهتمامات ــي	مجــال	تخصصــه	وميول 	ف ــع	شــرائح	المجتمــع،	كلٌّ ــًى	لجمي ــة،	وملتق العلمي

مكوّناتــه	المختلفــة	مــن	مواقــع	اإلكترونيــة،	وصفــوف	افتراضيــة،	ومواقــع	تواصــل	اجتماعــي	....اإلــخ.

ــي	 ــع	اإلكترون ــم	موق ــة	تصمي ــلاف	اأنواعهــا،	وكيفي ــى	اخت ــة	عل لكتروني ــع	ال�إ ــي	هــذه	الوحــدة	نســتعرض	المواق ف

شــخصي،	واآليــات	التعامــل	معــه	مــن	الجوانــب	المختلفــة،	وكيفيــة	اإدارة	محتــواه،	مــع	مراعــاة	القواعــد	الصحيحــة	

فــي	ذلــك.

ا
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الدرس ال�أول 

لكترونية المواقع ال�إ

ــوان  ــرن	الماضــي،	بعن ــة	تســعينيّات	الق ــي	بداي ــة	ف ــى	الشــبكة	العنكبوتي ــي	عل ــع	اإلكترون ــق	اأول	موق اأطل

info.cern.ch	؛	ليكــون	فــي	ذلــك	بدايــة		انطلاقتهــا	اإلــى	العالــم	لتبــادل	الملفــات	والمعلومــات،	ولتصبــح	

ــن	شــبكة	 ــات	ع ــد	المســتخدمين	بمعلوم ــى	تزوي ــع	عل ــذا	الموق ــل	ه ــد	عم ــذه،	وق ــا	ه ــي	اأيامن ــا	ف ــا	نراه كم

نترنــت	واآليــات	الوصــول	اإلــى	الصفحــات	والمواقــع	المختلفــة،	لتشــّكل	انطلاقــة	لبــدء	العمــل	علــى	تاأســيس	 ال�إ

مواقــع	اإلكترونيــة	اأخــرى.

ــم،	 ــل	النظ ــي	مجــال	تحلي ــن	ف ــن	المه ــن	م ــور	نوعي ــى	ظه ــة	اإل لكتروني ــع	ال�إ ــم	المواق اأّدى	تاأســيس	وتصمي

والبرمجــة،	انطلاقــاً	مــن	مرحلــة	الدراســة،	والتحليــل،	ثــم	التصميــم،	حتى	نشــر	الموقع	على	الشــبكة	العنكبوتية.	

لكترونــي؟	ومــا	هــي	اأنــواع	هــذه	المواقــع؟	وكيــف	يمكننــا	تصميــم	موقــع	اإلكترونــي	باأســس	 فمــا	هــو	الموقــع	ال�إ

وخطــوات	ســليمة؟
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هيكلّية شبكة ال�نترنت

نترنت	من	العناصر	الرئيسة	ال�آتية: 	تتكوّن	شبكة	ال�إ

اأجهــزة	الخــوادم	)Servers(	التــي	تقــوم	بتوفيــر	الخدمــات	المختلفــة،	مثــل:	تخزيــن	معلومــات	وصفحات	   ١

نترنت. ال�إ

اأجهــزة	الزبائــن	)Clients(	التــي	يســتخدمها	ال�أفــراد	للوصــول	اإلــى	مواقــع	الشــبكة	للتصفــح	وتحميــل	اأو	   ٢

تنزيــل	الملفــات.

نترنت.   ٣ الشركات	المزودة	لخدمة	ال�إ

وسائل	ال�تصال�ت	السلكية	واللاسلكية	وتقنياتها	التي	تشكل	العمود	الفقري	للشبكة.   ٤

ال�نترنت

زبونخادم الويب
زبون

زبون

زبون

زبون

زبون

زبون

نشاط )1(   شبكة ال�نترنت

نترنــت،	قــم	باإعــداد	تقريــر	محوســب،	يتضمــن	التقنيـّـات	الحديثــة	فــي	الوصــول	اإلــى	 مســتخدماً	شــبكة	ال�إ

شــبكة	ال�نترنت.
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)Websites( نترنت مواقع ال�إ

المتصلــة		 الصفحــات	 مــن	 	مجموعــة	

	،)Hyperlinks(	تشــعبيّة	وصــلات	عبــر	معــاً

مــن	 	)Client( المســتخدم	 تمّكــن	 التــي	

تصفــح	محتويــات	المواقــع	وعرضهــا،	حيــث	

ملفــات	 علــى	 الصفحــات	 هــذه	 تحتــوي	

ــون	 ــو،	وصــور،	وتك ــة،	وفيدي ــة،	وصوتي نّصي

هــذه	المواقــع	مخزنــة	علــى	جهــاز	حاســوب،	

	،)Web	Server(	الويــب يســّمى	خــادم	

ــة	برمجــة	 ــة	بلغ ــع	تكــون	مكتوب وهــذه	المواق

	،ASP.Net،	PHP،	Html	:ــل ــة	مث معين

ويتّم	تصميمها	باســتخدام	برامج	متخصصة،	

ويكــون	لهــذه	المواقــع	عنــوان	خاص	يســّمى	)URL(،	يحّدد	مكانها	على	الشــبكة.

 

نترنت	اأبحث	عن	اأسماء	ثلاثة	مواقع	فلسطينية	مختصة	في	المجال�ت	ال�آتية: 	مستخدماً	شبكة	ال�إ
١.	موقع	تجاري.  
٢.	موقع	اإعلامي.  
٣.	موقع	تعليمي.  

لكترونية تسمية المواقع ال�إ

لكترونــي:	اســم	حصــرّي	وفريــد،	ل�	يمكــن	اأن	 عنــوان	الموقــع	ال�إ

يكــون	مكــرراً،	ويتكــوّن	مــن	مقطعيــن:	ال�أول	يعبّــر	عــن	المجــال،	

ويتكــون	مــن	حــروف	واأرقــام	فقــط،	والثانــي	يســمى	الملحــق،	

وغالبــا	مــا	يــدل	علــى	اســم	الدولــة،	فمثــلا	PS	تــدل	علــى	دولــة	

فلســطين،	ويطلــق	اســم	مجــال	)Domain(	علــى	اســم	الموقــع		

ــداده.	 وامت

Com: للمواقع التجارية.
Org: لمواقع المنظمات.
Net: لمواقع الشبكات.

Gov: للمواقع الحكومية.
Edu: للمواقع التعليمية.

URL: Uniform Resource Locator
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مثال:

لكتروني	لمركز	تطوير	المناهج	الفلسطينية: الموقع	ال�إ  

       Pcdc.Edu.ps 

لكتروني مكونات عنوان الموقع ال�إ نشاط )2(   

اكتب	عناوين	المواقع	)URL(	في	نشاط	البحث	السابق،	وقارن	بينها	من	حيث:

1   اسم	الموقع.

2   نوع	الموقع	حسب	المجال	الظاهر.

3  	الدولة	التابع	لها،	اإن	كان	ظاهراً	فيه.

نترنت ح موقع على شبكة ال�إ اآلّية تصفُّ

نترنت.   1 فتح	اأحد	برامج	تصّفح	ال�إ

لكترونــي	فــي	المــكان	المخّصــص	)شــريط	العنــوان(	فــي	برنامــج	المتصفح،ثــم	   2 كتابــة	عنــوان	الموقــع	ال�إ

	.)Enter(	دخــال الضغــط	علــى	ِمفتــاح	ال�إ

يقــوم	الجهــاز	باإرســال	رســالة	اإلــى	خــادم	خــاص	   3

يســمى	)DNS(،	لتحديــد	رقــم	الخــادم	الــذي	

ــذا	 ــع،	ويســتخدم	ه ــك	الموق ــى	ذل ــوي	عل يحت

يصال	رسالة	طلب	اإلى	الخادم.	 الرقم	ل�إ

يحــدث	   4 صحيحــاً،	 العنــوان	 يكــون	 عندمــا	

اتصــال	بيــن	جهــاز	المســتخدم	والخادم	بوســاطة	

TCP/IP	ال�تصــال بروتوكــول	
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عنــد	حــدوث	ال�تصــال،	يبــداأ	بروتوكــول	خــاص	يســّمى	)HTTP(	بنقــل	الصفحــة	الرئيســة	للموقــع	بــكل	   5

محتوياتها	من	الخادم	اإلى	الزبون.	

عندمــا	تصــل	هــذه	المعلومــات	اإلــى	جهــاز	المســتخدم،		تُخــزّن	فــي	مجلــد	مؤقــت	علــى	القــرص	   6

الصلب،	ثم	يتم	عرضها	داخل	المتصفح.
 

يســتطيع	المســتخدم	التنقــل	مــن	الصفحــة	الرئيســية	اإلــى	   7

صفحــات	اأخــرى	علــى	الموقــع،	باســتخدام	الوصــلات	

التشعبيّة	الموزّعة	داخل	الصفحة.	

لكترونية اأنواع المواقع ال�إ

لكترونيــة	تبعــاً	ل�ســتخدامها،	فمنهــا	مــا	يهتــم	بال�أمــور	الشــخصية،	ال�جتماعيــة،	التجاريــة،	 تتنــوع	المواقــع	ال�إ

لكترونية	التي	قّســمت	حســب	تصميمها	 علاميــة،	وغيرهــا،	وهنــاك	نوعــان	رئيســان	مــن	المواقــع	ال�إ التعليميــة،	ال�إ

وتفاعــل	المســتخدمين	معها:

المواقــع الســاكنة )static web sites (: مواقــع	بســيطة	التصميــم	والبرمجــة،	تحتــوي	علــى	   1
اأنــواع	بيانــات	مختلفــة،	نصــوص،	صــور،	فيديــو،...	ول�	يمكــن	التعديــل	عليهــا	اإل�	مــن	ِقبــل	مصّممهــا،	

مثــل:	المواقــع	التعريفيّــة	والشــخصيّة.

المواقــع التفاعلّيــة )dynamic web sites(: تســتخدم	لغــات	البرمجــة	المتطــورة	والمختلفة	   2
ــة	عليهــا	 ــع،	ومــن	ال�أمثل ــر	باســتمرار	دون	تدخــل	مســؤول	الموق ــاز	محتواهــا	بالتغي ــي	بنائهــا	ويمت ف

ــاإدارة	 ــه	نظــام	خــاص	ب ــع	ل ــوع	مــن	المواق ــة،	وهــذا	الن ــة،	وال�جتماعي ــة،	والتجاري ــع	الصحفي المواق

محتــواه	مــن	خــلال	لغــات	البرمجــة	المختلفــة	يطلــق	عليــه	اســم	)نظــام	اإدارة	المحتــوى(	اأو 

)Content	 Management	 System(

يقــوم	DNS	بتحويــل	العنــوان	المدخــل	
ــم	الخــادم	 ــل	رق ــي،	يمث ــوان	رقم ــى	عن اإل

المــراد	ال�تصــال	بــه	علــى	الشــبكة.
HTTP:	Hyper	Text	Transfer	

Protocol

DNS:	Domain	Name	Server

ملاحظة
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لكترونية  المواقع ال�إ نشاط )3(    

المطلوب:	القيام	بال�آتي:

1  قارن	بين	المواقع	الساكنة	والتفاعلية.

لكترونية	الواردة: 2  املاأ	الجدول	ال�آتي	بكتابة	ثلاثة	اأمثلة	لكّل	من	المواقع	ال�إ

مواقع جامعاتمواقع بريد اإلكترونيمواقع تواصل اجتماعيمواقع بحثالرقم

1

2

3

لكتروني الجيد مواصفات الموقع ال�إ نشاط )4(   

تصفــح	مــع	زملائــك	موقعــاً	اإلكترونيــاً،	ثــم	اأكمــل	الجــدول	ال�آتــي	بكتابــة	وصــف	مختصــر	لــكّل	مــن	

المحــاور	المبينــة:

الوصفالمحورالرقم

جاذبية	عنوان	الموقع	للمستخدم	وارتباطه	بمحتوى	الموقع.1

موضوعات	الموقع	حصرية	ونوعية	ذات	فائدة	ودقيقة	وموثوقة.2

محتوى	الموقع	غير	منقول	من	مواقع	اأخرى.3

مواضيعه	مجّزاأة	اإلى	عناوين	فرعية	بسيطة	ذات	دل�لة	4
وتخصصية.

تناسق	شكل	الموقع	وشموليته.5

القوائم	التي	يتضمنها	الموقع.6
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لكترونية  تصميم المواقع ال�إ
ســبق	اأْن	تعاملــت	مــع	الشــبكة	العنكبوتيــة،	التــي	تتكــون	مــن	مجموعــة	مــن	صفحــات	مترابطــة	بعضهــا	مــع	
بعــض؛	ممــا	يتيــح	اإمكانيــة	ال�نتقــال	مــن	صفحــة	اإلــى	اأخــرى،	اأو	مــن	موقــع	اإلــى	اآخــر،	فــي	هــذا	الجــزء	ســوف	

اإلــى	كيفيــة	تصميمهــا. نتعــرف	اإلــى	اآليّــة	عملهــا،	و
لكترونيــة	بالوضــوح	والفاعليّــة،	ويكــون	مصّممهــا	علــى	علــم	تــام	بمواصفــات	الموقــع	 تمتــاز	المواقــع	ال�إ

ــع. ــذا	الموق ــم	ه ــا	صّم ــن	اأجله ــي	م ــداف	الت ــق	ال�أه ــد،	لتحقي ــي	الجي لكترون ال�إ
لكترونــي،	فمنهــا	مــا	يحتــاج	اإلــى	لغــات	البرمجــة،	مــن	خــلال	كتابــة	 يوجــد	طــرق	عــدة	لتصميــم	الموقــع	ال�إ
الجمــل	البرمجيــة	الخاصــة،	اأو	مــن	خــلال	اســتخدام	اأحــد	البرامــج	المتخصصــة	فــي	ذلــك،	وخــلال	عمليــة	

ضافــات. جــراء	بعــض	ال�إ التصميــم	باســتخدام	هــذه	البرامــج،	قــد	تحتــاج	اإلــى	ال�ســتعانة	بــاأدوات	برمجيــة	ل�إ
لكتروني	ما	ياأتي: ومن	ال�أمور	الواجب	مراعاتها	عند	تصميم	الموقع	ال�إ

تحديد	الفئة	المستهدفة.   1

ال�أخذ	بملاحظات	الفئة	المستهدفة	فيما	يتعلق	بالتصميم،	واحترام	وجهات	نظرهم	المختلفة.   2

لغته	بسيطة	ومفهومة	لكل	من	يتابعه	اأو	يزوره.   3

انســجام	المحتــوى	للصفحــة	مــن	حيــث	التنســيقات	وال�ألــوان،	حيــث	يفّضــل	اأن	تكــون	خلفيــة	المحتوى	   4

بيضــاء	اللون.

اأولويات	وتصنيفات	المحتوى	والمعلومات	،	فمنها	ما	يكون	رئيسياً،	ومنها	ما	يكون	فرعيّاً.   5

لكترونية الشخصية: تصميم المواقع ال�إ
لكترونية	باستخدام	طرق	عدة: تُصّمم	المواقع	ال�إ

لغات	البرمجة	مثل:	PHP	ASP.Net،،	....اإلخ.   1

لكترونية	مثل:	ar.site123.com	Websity.me،،	....اإلخ.   2 مواقع	اإنترنت	متخصصة	بتصميم	المواقع	ال�إ

3   ....	،Dreamweaver،	FrontPage،	Web	Page	Maker	:مثل	البرمجيات

وحتى	ُيصّمم	الموقع	بشكٍل	صحيح،	فاإنه	يتطلب	منا	اتباع	خطوات	متسلسلة	ودقيقة،	نجملها	فيما	ياأتي	:

1   دراسة	وتحليل	وظيفة	الموقع	وما	يتضمنه	.

2   تصميم	عناصر	الموقع	الرئيسية،	من	صفحاٍت،	وعناويَن	رئيسيٍة،	وترابط	بعضها	بعضاً	.

3   اإضافة	المحتوى	اإلى	الموقع	.

4   نشر	الموقع	ودراسة	التغذية	الراجعة	من	مستخدميه،	وال�أخذ	بها	.
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استخدام برنامج Web Page Maker في تصميم موقع اإلكتروني شخصي:

تصميم موقع شخصي/تحليل وتخطيط نشاط )5(   

نترنت	وتشغيله. اأ.		تنزيل	برنامج	Maker	Page	Web	من	ال�إ

ب.	المطلــوب	تصميــم	موقــع	شــخصي	يمثــل	ملــف	اإنجــازك	المدرســي،	تاأّمــل	جيــداً	محتويــات	ملــف	

نجــاز،	وضــْع	مخططـّـاً	للموقــع،	بحيــث	يتضمــن	ال�أمــور	ال�آتيــة: ال�إ

لكتروني.   1 عنوان	الموقع	ال�إ

الصفحة	الرئيسة	للموقع	)ملف	ال�نجاز(،	وما	تتضمنه	من	محتوى.   2

نجــاز	المختلفــة،	بحيــث	يكــون	كّل	محــوٍر	فــي	صفحــة	اإلكترونيــة	مســتقلة،	مــع	   3 محــاور	ملــف	ال�إ

تحديــد	محتويــات	كل	محور)صفحــة(.

عناوين	الصفحات	وعددها.   4

ترويسة	الموقع	وما	تتضمنه	من	صور	ونصوص.   5

اأيّة	اإضافات	اأخرى	تريد	اضافتها	اإلى	الموقع.   6

ــن	عــدد	صفحــات	الموقــع،	 ــي	تبيّ لكترونــي،	الت ــم	الموقــع	ال�إ ــل	والتخطيــط	لتصمي ــة	التحلي تُســّمى	الخطــوات	الســابقة	عملي

وعناويــن	تلــك	الصفحــات،	اإضافــة	اإلــى	محتوياتهــا،	وبعــد	ذلــك	ياأتــي	التصميــم	العــام	للموقــع	مــن	خــلال	البرنامــج.

تصميم موقع شخصي/تصميم عام للموقع.

لتصميم	صفحات	الموقع	والعناصر	ال�أساسية	فيه،	نتبع	الخطوات	ال�آتية:

اإنشاء	مجلد	على	سطح	المكتب	وتسميته	باسم	معين،	لتخزين	محتويات	الموقع	فيه.   1

2   .)File(	ملف	قائمة	في	New	Site	ال�أمر	خلال	من	البرنامج،	تشغيل	بعد	جديد	موقع	اإنشاء

تصميم	ترويسة	الموقع	التي	تظهر	على	جميع	صفحاته،	كما	ياأتي:   3

تحديــُد	الصــورة	المناســبة	للترويســة،	وِحفُظهــا	( 1

ثــم	 الســابق،	 المجلــد	 فــي	 جهــازك	 علــى	

 Image	ال�أمر	علــى	بالنقــر	ملــف	مــن	اإدراُجهــا
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.)Insert(	اإدراج	قائمــة	فــي	from	file

تحديد	الصورة	وتكبيرها،	بما	يتناسب	مع	مكانها	في	الصفحة	( 2

عرض	صفحة	الموقع	وارتفاعها	بشكل	مناسب	للترويسة،	كما	في	الشكل	المجاور.( 3

نجــاز(،	بالنقــر	علــى	ال�أمــر	Text	فــي	قائمــة	اإدراج	( 4 كتابــة	عنــوان	الموقــع	فــي	التّرويســة	)ملــف	ال�إ

)Insert(،	واتباع	التعليمات.

اإضافة	اأيّة	عناصر	اأخرى	اإلى	الترويسة.( 5

6 )	،)Page(	صفحــة	قائمــة	مــن	Clone	Page	ال�أمــر	علــى	بالنقــر	الســابقة،	الصفحــة	مــن	نســخة	عمــل

بعــد	تحديــد	الصفحــة	التــي	تــم	تصميمهــا	بالنقــر	علــى	اســمها	)Index(،	فــي	يميــن	الشاشــة،	

ــن	ذلــك: ــي	يبي والشــكل	ال�آت

	تكــرار	الخطــوة	)3(	بعــدد	صفحــات	الموقــع،	وتظهــر	تلــك	الصفحــات	فــي	قائمــة	محتويــات	الموقــع	( 7

اأعلــى	يميــن	الشاشــة،	كمــا	فــي	الشــكل	ال�آتــي:

	التّاأكد	من	تفعيل	الصفحة	الرئيسية،	وكتابة	عنوانها	على	شكل	زّر	باتباع	الخطوات	ال�آتية:( 8

 	.Insert	قائمة	من	Navigation	Bar	العنوان	على	النقر

اختيار	الشكل	المناسب	للقائمة.	 

بقاء	على	زّر	واحد	فقط	بحذف	باقي	ال�أزرار،	والشكل	ال�آتي	يبين	ذلك:	  ال�إ
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يظهــر	الــزّر	علــى	الشاشــة،	حيــث	نحّركــه	اإلــى	المــكان	المطلــوب،	ثــم	ننقــر	عليــه	نقــراً	مزدوجــاً،		 

لتغييــر	عنــوان	الــزّر	بكتابــة	ال�ســم	الجديــد	مثــل:	»الرئيســية«،	واإضافــة	اأيـّـة	تنســيقات	اأخــرى	عليــه،	

كمــا	فــي	الشــكل	ال�آتــي:

نسخ	الزّر	اإلى	باقي	صفحات	الموقع.	 

العــودة	اإلــى	شاشــة	الــزّر	وهــي	الشاشــة	الرئيســية	فــي	المثــال،	والنقــر	المــزدوج	علــى	الــزّر،	وتغييــر		 

تنســيق	الكتابــة	فيــه،	مثــل:	لــون	الكتابــة	اأحمــر،	الخــط	اأكبــر.

تكرار	خطوة	رقم	)5(	مع	باقي	العناوين	)ال�أزرار(	لجميع	الصفحات.(  9

لكترونــي	مــع	قائمــة	للتنقــل	بينهــا.	 مــن	خــلال	النشــاط	الســابق،	تــّم	اإعــداد	جميــع	صفحــات	الموقــع	ال�إ

كيــف	يتــم	التنقــل	بيــن	الصفحــات؟

نشاط )6(   تصميم موقع شخصي/انشاء روابط بين صفحات الموقع 

للانتقال	من	صفحة	ما	اإلى	اأخرى،	نتبع	الخطوات	ال�آتية:	
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النقر	المزدوج	على	زّر	العنوان	في	اأية	صفحة	من	صفحات	الموقع.	   1

نحدد	الصفحة	المراد	ال�نتقال	اإليها	من	شاشة	تنسيق	الزرّ،	كما	في	الشكل	ال�آتي:   2

تكرار	الخطوتين	السابقتين	مع	زّر	العنوان	نفسه	في	جميع	الصفحات.   3

تكرار	الخطوات	الثلاث	السابقة	مع	بقيّة	اأزرار	العناوين.   4

وبهــذا	يكــون	تصميــم	الموقــع	جاهــزاً،	وصفحاتــه	مترابطــة	معــا،	ويمكــن	التّنقــل	بينهــا،	وتبقــى	اإضافــة	

المحتــوى	اإليــه		بجميــع	اأشــكاله.

تصميم موقع شخصي/ اإضافة محتوى الموقع ونشره
ضافة	محتوى	الموقع	بجميع	صفحاته	نتبع	الخطوات	ال�آتية: ل�إ

اإضافــة	النصــوص	المناســبة	والمجهــزة	مســبقاً	فــي	نشــاط	تحليــل	وتخطيــط	الموقــع،	كّل	فــي	مكانــه	فــي	   ١

.Insert	ــة ــن	قائم ــوان	Text	م ــى	عن ــر	عل ــة	نصــوص	بالنق ــول	اإضاف ــرت	ح ــي	ُذك ــها	الت ــة	نفس الصفحــة،	وبالطريق

اإضافة	الصور	من	القائمة	نفسها.   ٢

اإضافة	الفيديو	والصوت	بالطريقة	نفسها.   ٣

عند	الحاجة	اإلى	ربط	المحتوى	بموقع	اإنترنت،	اأو	ملف	خارجي،	يمكن	اتّباع	الخطوات	ال�آتية:   ٤

تحديد	المطلوب	ربطه،	ثم	النقر	على	ارتباط	تشعبي	Hyperlink	اأعلى	الشاشة.	 

الشكل	ال�آتي	يوضح	جميع	الخطوات:	 
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لنشر	الموقع	نتبع	الخطوات	ال�آتية:

1   .	File	قائمة	من	Publish	ال�أمر	على	النقر

ال�طلاع	على	النافذة	التي	تظهر	وما	تتضمنه،	ومن	ثم	تحديد	مجلد	الموقع	للنشر	فيه.   2

لكتروني اإدارة محتوى الموقع ال�إ
ــه	اســم	نظــام	اإدارة	 ــق	علي ــه	مــن	خــلال	نظــام	ُيطل ــم	اإدارت ــه،	تت ــوى	خــاص	ب ــي	محت ــع	اإلكترون ــكل	موق 	ل

ــا.	 اإدارته ــات	و ــة	للتحكــم	بالبيان ــراءات	المتبع ج ــن	ال�إ ــة	م ــو	مجموع ــوى،	وه المحت

لكتروني اإدارة محتوى الموقع ال�إ نشاط )7(   

z ؟	لموقعك	المكوّنة	الصفحات	عدد	تحديد	في	عليه	اعتمدت	الذي	ال�أساس	ما

z موقعك؟	على	تعديلات	اإجراء	يمكن	كيف

z :ياأتي	كما	اإنجازك،	بملف	الخاص	موقعك	على	ال�آتية	التعديلات	اأجِر

اإضافة	مشاركة	في	نشاط	معين	في	الصفحة	المخصصة	للنشاطات.   1

اإضافة	صفحة	جديدة	اإلى	الموقع	تحمل	عنواناً	ما.   2

ضافة	ذيل	لمؤشر	الفاأرة،   3 ال�ستعانة	بال�أمر	scripts	java	use	to	ready	في	قائمة	Insert؛	ل�إ

اإْذ	يعطيه	لمسة	جمالية.

نلاحظ	من	النشاط	السابق	ما	ياأتي:

جراء	اأّي	تعديل	على	الموقع	ل�	بد	من	العودة	اإلى	ملف	الموقع	ال�أصلي	قبل	عملية	النشر. 1   ل�إ

نجاز،	وهذا	يطلق	عليه	اسم	التصنيف. 2   اعتماد	عدد	الصفحات	على	مجال�ت	ملف	ال�إ
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اأسئلة الدرس
نترنت	؟ 	س1  ما	الفرق	بين	جهاز	الخادم	وجهاز	الزبون	في	هيكلية	شبكة	ال�إ

	س2    استخدم	برنامج	Maker	Page	Web	لتصميم	موقع	خاص	بمحل	تجارّي،	على	اأن	يتضمن	ال�آتي:

z .المحّل	باسم	ترويسة		

z ..اإلخ	...	و	الهاتف	ورقم	عنوانه	ذلك	في	بما	التجاري	المحل	عن	معلومات		

z 	،الصنــف	صــورة	تتضمــن	مســتقلة،	صفحــة	فــي	صنــف	 		اأصنــاف	البضاعــة،	بحيــث	يكــون	كلُّ

ومعلومــات	عنــه	واأيّــة	اإضافــات	اأخــرى	عنــه.

z .التجاري	المحّل	عروض		
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 الثاني: 

الدرس الثاني

مواقع التّواصل ال�جتماعي

Social Media

لكترونيــة	 تُعــّد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	مــن	اأكثــر	المواقــع	ال�إ

واأقلهــا	 التّواصــل	 اأســهل	طــرق	 تعتبــر	مــن	 اســتخداماً،	حيــث	

تكلفــة،	حيــث	يتــم	التّواصــل	عبــر	تلــك	المواقــع	مــن	خــلال	

اأجهــزة	الحاســوب	وال�أجهــزة	اللوحيّــة	الذكيــة.

مــا	المقصــود	بالتّواصــل	؟	وهــل	اقتصــر	اســتخدام	هــذه	المواقــع	

لتبــادل	الحديــث	والدردشــة	فقــط	؟	وكيــف	يمكــن	اســتثمار	تلــك	

المواقــع	فــي	حياتنــا؟

مواقع التّواصل ال�جتماعي 

	فــي	حيــاة	البشــر	علــى	 نســان	كائنــاً	اجتماعيــاً	بطبعــه،	فالعلاقــات	ال�جتماعيــة	شــيء	اأساســيٌّ يعــّد	ال�إ

اختــلاف	اأماكــن	تواجدهــم	وثقافاتهــم	ولغاتهــم،	فكيــف	ل�أفــراد	فــي	اأماكــن	

مختلفــة	اأن	تتواصــل	لتقيــم	علاقــات	اجتماعيــة	هادفــة؟	كل	مــا	ســبق	اأدى	

ــي	انطلقــت	باإنشــاء	 ــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	والت ــى	ظهــور	فكــرة	مواق اإل

موقــع	Classmates.com	،الــذي	كان	بمثابــة	حلقــة	وصــل	بيــن	طــلاب	

المــدارس	ال�أمريكيــة	فــي	الول�يــات	والمقاطعــات	المختلفــة	عــام	1995م،	

بعــد	ذلــك	تتابعــت	المحــاول�ت	لتاأســيس	مواقــع	تواصــل	اجتماعيــة	بشــكل	

اأوسع،	بعد	اأن	كانت	مخصصة	للتعليم	من	خلال	تواصل	طلاب	المدارس.

تنوّعت	مواقع	التواصل	ال�جتماعي	في	اأشكالها	وطبيعة	ما	تقدمه	لجمهورها،	ومن	ال�أمثلة	عليها:	
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:Facebook 1. الفيس بوك
ــث	كان	 ــرد،	حي ــة	هارف ــي	جامع ــة	ف ــه	الطلب ــن	زملائ ــع	عــدد	م ــام	2004		م ــرغ	ع ــارك	زوكربي اأنشــاأه	م

ــد	 ــم	امت مســتخدماً	اآنــذاك	لتواصــل	طــلاب	الجامعــة	ث

ــع	 ــر	كموق ــه	ال�أم ــات	اأخــرى،	وانتهــى	ب ليشــمل	جامع

ــن	 ــر	جــداً	م ــاده	عــدد	كبي ــث	ارت ــع؛	حي ــاح	للجمي مت

ــازه	بســهولة	التعامــل	معــه	 ــم؛	ل�متي ــع	اأنحــاء	العال جمي

اإضافة	اإلى	ما	يوفره	من	خدمات	كثيرة.

 :Twitter 2. تويتر
تــم	اإنشــاؤه	عــام	2006	مــن	قبــل	صاحــب	الفكــرة	جــاك	دروســي	مــع	بعــض	اأصدقائــه،	ويمّكــن	هــذا	

الموقــع	رّواده	مــن	نشــر	اأفكارهــم	عبــر	مــا	يســّمى	

بالتغريدات.

:YouTube 3.اليوتيوب
موقــع	متخصــص	فــي	عــرض	مقاطــع	الفيديــو	ومشــاركتها	ومشــاهدتها،	لــذا		يتيــح	للمســتخدم	تصفــح	

ضافــة	اإلــى	نشــر	 مقاطــع	الفيديــو	المتوفــرة	عليــه	بال�إ

مقاطــع	الفيديــو	الخاصــة	بعــد	قيــام	المســتخدم	

باإنشــاء	حســابه	الخــاص	عليــه،	ويمتــاز	بحقــوق	

نشر	دقيقة	بحيث	ل�	يسمح	بنشر	مقاطع	فيديو

	لهــا	حقــوق	نشــر	محفوظــة	دون	موافقــة	صاحبهــا،	

كمــا	ل�	يســمح	بنشــر	مقاطــع	فيديــو	مخلة	بــال�آداب	

اأو	مســيئة	لشــخصيات	معينــة	ومــا	اإلــى	ذلــك.
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:LinkedIn 4.لينكد اأن
ظهــار	مهــارات	الفــرد	وقدراتــه	 يعــّد	مــن	الشــبكات	ال�جتماعيــة	المهنيــة	المتخصصــة،	والتــي	تســعى	ل�إ

المهنيــة	والوظيفيــة،	اإضافــة	اإلــى	
خبراتــه،	لمشــاركتها	مــع	ال�آخريــن	
وتبــادل	الخبــرات	فيمــا	بينهــم	كٌل	
ــذا	 فــي	مجــال	قدراتــه	وخبراتــه؛	ل
يعــّد	هــذا	الموقــع	وســيلة	اإلكترونية	
يســوّق	فيهــا	الشــخص	نفســه	مــن	

خلال	قدراته	وخبراته.

اإنشاء حساب على مواقع التواصل ال�جتماعي نشاط )1(    

	منهما. اختر	اإثنين	من	المواقع	السابقة	واأنشئ	حساباً	على	كلٍّ

مّيزات مواقع التّواصل ال�جتماعي:
تختلــف	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	عــن	غيرهــا	مــن	المواقــع؛	كونهــا	ُوجــدت	لتحقيــق	فكــرة	بنــاء	العلاقــات	

ر	بنــاء	تلــك	العلاقــات	فــي	العالــم	الحقيقــي،	وبعــد	اأن	 ال�جتماعيــة	بيــن	النــاس،	فــي	عالــم	افتراضــي؛	لتعــذُّ

تطــوّرت	فكــرة	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	اأصبــح	لهــا	مزايــا	متعــّددة،	اأبرزهــا:

	تُوفُّر	التّواصل	المستمر	بين	ال�أفراد	والمجموعات	المختلفة.   1

اإنشاء	المجموعات	الخاصة	بهم.   2 تُمّكُن	من	تواصل	المستخدمين	ذوي	ال�هتمامات	والميول	المشتركة،	و

توفُّر	المحادثات	التفاعلية		بين	ال�أفراد	والمجموعات	باأشكالها	المتنوعة،	من	مراسلات	فورية،	وغير	متزامنة.   3

تهيّئ	لتبادل	الخبرات	والمعرفة	بين	ال�أفراد	والجماعات،	من	خلال	نشر	المعرفة	والمصادر	وغيرها.   4

تساعد	في	تخطّي	القيود	والحدود	المتمثّلة	باللغة،	والثقافة،	والمكان،	والزمان.   5

 

 استخدم	اأحد	محركات	البحث	لتحديد	ما	ياأتي:

١.اأسماء	ثلاثة	مواقع	تواصل	اجتماعي،	غير	المذكورة	سابقاً.

٢.	ثلاث	ميزات	مشتركة	بين	المواقع	الثلاثة.

	منها	يمتاز	بها	عن	غيره.	 ٣.	ميزة	منفردة	لكلٍّ
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استخدامات مواقع التّواصل ال�جتماعي

انتشــرت	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	بســرعة	وعلــى	نطــاق	واســع	جــداً،	بالتوافــق	مــع	ال�زديــاد	الهائــل	لعــدد	

	منهــم	يســتخدمها	فــي	مجــال�ت	مختلفــة. مســتخدميها،	وكلٌّ

اأغراض استخدام مواقع التواصل ال�جتماعي نشاط )2(   

تنوّعت	المواد	المتوفرة	على	مواقع	التّواصل	ال�جتماعي،	وتنوّعت	استخداماتها:

1   اأكتب	ملّخصاً	حول	استخدامك	لمواقع	التّواصل	ال�جتماعي	يتضّمن	ما	ياأتي:

z ال�جتماعي؟	التّواصل	مواقع	تستخدم	غرض	ل�أّي	

z المواقع؟	هذه	من	منها	استفدت	التي	ال�أمور	اأبرز	ما	

z منها؟	يستفيد	حتى	لغيرك	قدمتها	التي	ال�أمور	ما	

	منكم. 2   تبادل	مع	زملائك	ما	كتبه	كلٌّ

نلاحظ	من	خلال	ما	سبق	اأن	لمواقع	التّواصل	ال�جتماعي	استخدامات	متنوعة:

يســتخدمها	ال�أفــراد	للتعبيــر	عــن	شــخصيتهم	واآرائهــم	فــي	قضايــا	مختلفــة	ومرتبطــة	بالبيئــة	المحيطــة	بهــم،	   1

والمجتمــع	الــذي	يعيشــون	فيه.

جــراء	اللقــاءات	والحــوار	والمناقشــة	فيمــا	بينهــم،	فــي	مــكان	واحــد،	بعــد	اأن	   2 تســتخدمها	المجموعــات	ل�إ

تعــّذر	لقاؤهــم	الواقعــي	.

خبارية	والبرامج	المتلفزة.   3 تستخدم	لتقديم	الخدمات	ال�إ

في	التّجارة	والتسويق،	والتّواصل	بين	المزود	والزبائن.   4

في	التعليم،	وتبادل	الخبرات،	ونشر	الوسائل	التعليمية	ونتاجاتها....   5

تواصــل	الدوائــر	الحكوميــة	مــع	الجمهــور؛	بهــدف	تطويــر	الخدمــات	الحكوميــة،	وال�ســتفادة	مــن	التغذيــة	   6

الراجعــة	المباشــرة	مــن	الجمهــور.
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دور مواقع التّواصل ال�جتماعي في مناحي الحياة

ــرد	والمجتمعــات	 ــى	مســتوى	الف ــة،	عل ــا	اليومي ــي	حياتن ــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	جــزءاً	رئيســاً	ف ــت	مواق بات

ــك.	 ــي	عــدد	مســتخدميها	ُيظهــر	ذل ــا	واأشــكالها،	والتضخــم	اليومــي	المســتمر	ف بشــتى	اأنواعه

هل	لمواقع	التّواصل	ال�جتماعي	دوٌر	في	مجال�ت	الحياة	المختلفة؟	

ضع بصمتك نشاط )3(    

نــرى	يوميــاً	فــي	المدرســة	والشــارع،	وفــي	كّل	مــكان	ذوي	اإعاقــات	مختلفــة،	هــم	اأخــوة	لنــا	واأصدقــاء	

وجيــران،	ومــن	اأبســط	حقوقهــم	علينــا	تقديــم	العــون	لهــم	ومســاندتهم،	فّكــر	فــي	طريقــة	لتحقيــق	ذلــك،	

ثــم	قــم	بمــا	ياأتــي:

ــاس	ومســاندتها،	   ١ ــن	الن ــة	م ــك	الفئ ــؤازرة	تل ــف	يمكــن	م ــه	كي ــر	في ــب	ملّخصــاً	محوســباً	يظه اأكت

ــي. ــع	التواصــل	ال�جتماع ــتخدام	اأحــد	مواق باس

ناقْش	الفكرة	مع	طلاب	صّفك	ومعلمك.   ٢

نّفذ	الفكرة	عمليّاً.   ٣

لمواقع	التّواصل	ال�جتماعي	دور	كبير	في	مجال�ت	الحياة،	ومن	اأبرزها:	

المجــال ال�جتماعــي:	نشــهد	ازديــاداً	كبيــراً	فــي	التّواصــل	ال�جتماعــي	)فــي	العالــم	ال�فتراضــي(،	   1
نتيجــة	لســهولة	اســتخدام	هــذه	المواقــع،	وتوفــر	التكنولوجيــا	المناســبة	لهــا،	حيــث	اأصبــح	الفــرد	ل�	يشــعر	

ــم	 ــي	العال ــا	ف ــر	واأوســع	منه ــة	اأكب ــه	ال�فتراضي ــه،	واأصبحــت	شــبكة	علاقات ــه	عن ــه	واأصدقائ ــد	اأحبائ ببع

الواقعــي؛	كونهــا	تتيــح	التّواصــل	بشــكل	متزامــن	وغيــر	متزامــن	دون	حــدود	وعقبــات،	مــا	المقصــود	

ــر	متزامــن؟	 بمتزامــن	وغي

لكترونــي	بشــكل	واســع	فــي	الفتــرة	ال�أخيــرة؛	حيــث	ســّهلت	   2 المجــال التعليمــي:	انتشــر	التعليــم	ال�إ
ــن	الطــلاب	 ــة	بي ــد	العلاق ــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	واأســهمت	فــي	ذلــك،	وهــذا	ســاعد	فــي	توطي مواق

اأنفســهم،	والمعلميــن	اأنفســهم	مــن	جانــب،	وبيــن	الطالــب	ومعلمــه	مــن	جانــب	اآخــر،	وهــذا	مــا	يوفــر	

مبــداأ	التحفيــز	والترغيــب	الــذي	يزيــد	مــن	قــدرات	الطــلاب.
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المجــال التجــاري:	تجــاوزت	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	مفهــوم	التّواصــل،	لتصبــح	اأداًة	قويــًة	   3
ــك	كان	لهــا	 ــة،	وبذل ــر	المعامــلات	التجاري ــي	تطوي ــراد	والشــركات	ف ــل	ال�أف يمكــن	اســتخدامها	مــن	قب

ــة	 ــات	التجاري علان ــات،	وال�إ ــن	خــلال	الدعاي ــو	ال�قتصــاد	م ــي	تحســين	التجــارة،	ونم ــر	ف ــدور	ال�أكب ال

ــى	التســويق. ــة	اإل ــا،	اإضاف المدرجــة	فيه

علامــي:	لمواقــع	التّواصــل	دور	مهــم	فــي	نشــر	ال�خبــار،	وال�أحــداث	بســرعة	قصــوى،	   4 المجــال ال�إ
وبــكل	ســهولة؛	مــا	يتيــح	للاأفــراد	معرفــة	مــا	يجــول	حولهــم	دون	اأدنــى	جهــد.	

مجال�ت استخدام مواقع التّواصل ال�جتماعي  نشاط )4(   

تنّفذ	كل	مجموعة	من	طلبة	الصف	اإحدى	المهمات	ال�آتية:

المجموعــة ال�ولــى:	اإنشــاء	مجموعــة	لطلبــة	الصــف	علــى	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	تحــت	
عنوان:)مدرســتي	جنتــي(،	هدفهــا	تواصــل	الطلبــة	فيمــا	بينهــم،	وطــرح	قضايــا	متعلقــة	

ببيئــة	المدرســة،	واآليـّـات	المحافظــة	عليهــا	وتجميلهــا،	باإشــراف	المعلــم.

المجموعــة الثانيــة: اإنشــاء	مجموعــة	لطلبــة	الصــف	علــى	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	تحــت	
عنــوان:	)العلــم	نــور(،	هدفهــا	نشــر	وتبــادل	المصــادر	التعليميــة	ذات	الفائــدة،	ومناقشــة	

ال�أنشــطة	الصفيّــة،	باإشــراف	المعلــم.

المجموعــة الثالثــة:	اإنشــاء	صفحــة	لطلبــة	الصــف	علــى	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	تحــت	
عنــوان:	)منتجاتنــا	الوطنيــة(،	هدفهــا	تســويق	منتجــات	جمعيــة	خيريــة	اأو	نســوية	فــي	

بلــدك،	باإشــراف	المعلــم.

المجموعــة الرابعــة:	اإنشــاء	صفحــة	لطلبــة	الصــف	علــى	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	تحــت	
عنــوان:	)اأنبــاء	الســاعة(،	هدفهــا	متابعــة	مســتجدات	ال�أخبــار،	وحالــة	الطقــس،	وعمــل	

مشــاركة	لهــا	علــى	الصفحــة،	باإشــراف	المعلــم.
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مواقع التّواصل ال�جتماعي في التعليم

انتشــرت	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،		ودخلــت	جميــع	مجــال�ت	الحيــاة،	واأبرزهــا	مجــال	التعليــم	بشــكل	

خــاص،	فتجــد	المعلــم،	والمديــر،	والطالــب،	

ــد	 ــم	ق ــة	والتعلي ــى	اأســرة	التربي 	مــن	ينتمــي	اإل وكلُّ

تفاعــل	مــن	خــلال	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	

بشــكل	مــا،	فالمعلــم	علــى	ســبيل	المثــال	يتواصل	

ــه	ويقــدم	لهــم	المعرفــة،	ويتابعهــم	فــي	 مــع	طلاب

تعلمهــم	مــن	خــلال	اإنشــاء	مجموعــة	علــى	موقــع	

مــا	 	 كلُّ اأصبــح	 كمــا	 ال�جتماعــي،	 التّواصــل	

التّواصــل	 مواقــع	 علــى	 متوفــراً	 بالتعليــم	 يتعلــق	

ومصــادر	 دراســية،	 كتــٍب	 مــن	 ال�جتماعــي،	

تعليميــة،	واختبــارات،	واأنشــطة،	وغيرهــا	الكثيــر؛	

لكترونــي،	وســاعد	 مــا	ســاعد	الطلبــة	علــى	ال�ســتفادة	والتنويــع	وال�طـّـلاع	علــى	الكثيــر	مــن	مســتودع	المعرفــة	ال�إ

المعلم	في	ال�طّلاع	على	اأفكار	واآليات	التعليم	المختلفة،	وتبادل	الخبرات	بين	جميع	الفئات.

مواقع التّواصل ال�جتماعي في التعليم نشاط )5(   

اإنشــاء	مجموعــة	لطلبــة	الصــف	علــى	اأحــد	مواقــع	التواصــل	ال�جتماعــي	يديرهــا	مربـّـي	الصــف،	بحيــث	

يكــون	لــكّل	طالــب	مــن	طلبــة	الصــف	دور	فيهــا،	ينشــر	عليهــا	مــا	ياأتــي:

1   اأنشطة	طلبة	الصف.

2   مواد	علمية.

3   مواد	اإثرائية.

4   فيديوهات	تعليميّة.

5   اأسئلة	متنوعة.

6   قضايا	للمناقشة.
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اآثار مواقع التّواصل ال�جتماعي

كمــا	اأّن	لمواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	دوراً	كبيــراً	ومهمــاً	فــي	حياتنــا،	اإل�	اأن	لهــا	اآثــاراً	اإيجابيــة	واأخــرى	ســلبية،	

تعتمــد	علــى	طريقــة	اســتخدامها	وتوظيفهــا،	ومــن	اأبــرز	تلــك	ال�آثار:

ال�آثار ال�يجابية: 
جعلت	العالم	قريًة	صغيرًة؛	حيث	سّهلت	ال�تصال	والتّواصل	بين	الناس.   1

اإعطاء	فرصة	للاأفراد	بطرح	مواهبهم	واإخراجها	للناس	ونشرها.   2

تساعد	ال�أفراد	في	اإنجاز	ال�أعمال	بسرعة	اأكبر،	مع	عدم	ضرورة	التواجد	في	المكان	والزمان	ذاته.	   3

نترنت.   4 التواصل	بين	ال�أفراد	والجماعات	بتكاليف	قليلة	نسيباً	ل�	تتعدى	تكلفة	ال�شتراك	بخدمة	ال�إ

تطوير	القدرات	من	خلال	التواصل	مع	خبراء	في	المجال�ت	الحياتية	والِمْهنيّة	المختلفة.   5

ال�آثار الّسلبية: 
1   ضعف	في	العلاقات	ال�جتماعية	الواقعية	بالرّغم	من	تطور	المجتمع.

2  	عدم	موثوقية	بعض	ما	ينشر	على	تلك	المواقع.	

فراط	في	استخدام	هذه	المواقع. دمان	وال�إ 3   ال�إ

4   انتحال	البعض	شخصيّات	وهميّة.

ال�ستخدام ال�آمن لمواقع التّواصل ال�جتماعي
يســتخدم	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي	جميــع	فئــات	النــاس،	ويتبادلــون	فيمــا	بينهــم	اهتماماتهــم	وهواياتهــم،	

اإضافــة	اإلــى	الملفــات	بشــتى	اأنواعهــا:	النصيّــة،	والصوريــة،	والصوتيــة،	والتســلية،	وقــد	يســتخدم	اآخــرون	تلــك	

المواقــع	اســتخداماً	غيــر	ســليم،	وبالتالــي	يعــودون	بالضــرر	علــى	اأنفســهم	وغيرهــم	مّمــن	يتواصلــون	معهــم.

ال�ستخدام ال�آمن لمواقع التّواصل ال�جتماعي نشاط )6(   

في	الجدول	ال�آتي	ممارسات	مختلفة،	والمطلوب:

١   تحديد	ما	اإذا	كانت	ايجابية	اأم	سلبية،	وبالتالي	بيان	كيفية	تفادي	السلبية	منها	ومعالجتها.

٢   اإضافة	ثلاث	ممارسات	اأخرى	تكون	سلبية،	وتحديد	كيفية	تفاديها	ومعالجتها.
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كيفية تفادي الممارسات سلبية/ايجابيةممارساتالرقم
السلبّية ومعالجتها

قبول	اأّي	طلب	صداقة١

اأنشُر	ما	اأشاء	على	صفحتي٢

٣

٤

٥
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اأسئلة الدرس

	من	القضايا	ال�آتية: س1   اكتب	ملخص	حٍل	ومقترحات	لكلٍّ

اختــرق	شــخص	مــا	حســاب	طالــب	علــى	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي؛	مــا	اضطــره	اإلــى	.	1

تغييــر	كلمــة	المــرور،	اإل�	اأنــه	اخترقــه	للمرتيــن		الثانيــة	والثالثــة،	علمــاً	بــاأّن	كلمــة	المــرور	ال�أولــى	

كانــت	تاريــخ	ميــلاده،	والثانيــة	رقــم	هاتفــه،	والثالثــة	اســمه.

يحتفــظ	اأحــد	الطلبــة	بــكل	اإنجازاتــه	مــن:	ملفــات،	صــور،	فيديوهــات	فــي	حســابه	علــى	اأحــد	.	2

مواقــع	التّواصــل	ال�جتماعــي،	وبعــد	فتــرة	تفاجــاأ	بــان	جــزءاً	مــن	اإنجازاتــه	قــد	فُقــد.

ــة	فــي	.	3 ــاء	العــام	علــى	صفحــة	اأحــد	الطلب تنشــر	اإحــدى	الصفحــات	اإعلانــات	خادشــة	للحي

ــع	التّواصــل	ال�جتماعــي. موق

يرســل	شــخص	مــا	ل�أحــد	الطلبــة	رســائل	مزعجــة	وتهديــد،	عبــر	اأحــد	مواقــع	التّواصــل	.	4

ال�جتماعــي.

س2   من	خلال	استخدامك	لمواقع	التّواصل	ال�جتماعي،	اكتب	تقريراً	مختصراً	مطبوعاً	يتضمن	ما	ياأتي:

ــف	.	1 ــة	ومواق ــر	اأمثل ــع	ذك ــدرس،	م ــي	ال ــورة	ف ــر	المذك ــلبية	غي ــة	واأخــرى	س ــار	اإيجابي ــة	اآث ثلاث

ــار. ــك	ال�آث ــد	تل ــك	تؤك واجهت

يجابية	؟.	2 كيف	تستطيع	تجنّب	ال�آثار	السلبية،	وتعزيز	ال�آثار	ال�إ
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العالــم	ال�فتراضــي	الــذي	يطلــق	عليــه	البعــض	اســم	عالــم	الخيــال،	ولكــّن	قــد	يصبــح	الخيــال	حقيقــة	مــع	

مــرور	الزمــن،	كمــا	هــو	الحــال	فــي	اأفــلام	الخيــال	العلمــي،	التــي	اأصبحــت	حقيقــة	بعــد	مــدة	مــن	الزمــن،	اأمــا	

نجــازات	الفوريــة	وتحقيــق	الــذات	والفائــدة. العالــم	ال�فتراضــي	فهــو	عالــم	لتحقيــق	ال�إ

لكترونيــة،	علــى	اختــلاف	 	وكمــا	ذكرنــا	ســابقاً،	فــاإّن	اأكثــر	مــا	يســتخدم	فــي	العالــم	ال�فتراضــي	هــو	المواقــع	ال�إ

اأنواعهــا	واأشــكالها،	التــي	يمكــن	اســتثمارها	بشــكل	يحقــق	الفائــدة	لتحقيــق	تطلعــات	واآمــال	مســتقبلية.	هــل	

فكــرت	يومــا	بمهنــة	تمتهنهــا	فــي	المســتقبل؟	ومــا	هــي	ال�مكانــات	اللازمــة	لذلــك؟	وكيــف	يمكــن	تحقيقهــا؟

فــي	هــذا	الــدرس	نســلط	الضــْوء	علــى	المهــن	المســتقبلية	للاأفــراد	والجماعــات	من	خــلال	العالــم	ال�فتراضي،	

ومردوداتهــا	المختلفــة	عليهم.

الدرس الثالث: 
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المهــن	فــي	العالــم	الواقعــي	كثيــرة	ل�	حصــر	لهــا	فــي	مختلــف	مجــال�ت	الحيــاة	كالتعليــم،	والطــب،	

والتجــارة،	والتكنولوجيــا،	والهندســة،	والتســويق	وغيرهــا،	هــل	يطــرح	ويوفــر	العالــم	ال�فتراضــي	مثــل	هــذه	المهــن	

ــا؟ ومجال�ته

مكانــات	التكنولوجيــة	المتوفــرة	فــي	اأيامنــا،	وفــي	ظــل	الحاجــة	اإلــى	اأمــور	ل�	تتوفــر	فــي	الواقــع	الحياتــي	 فــي	ظــل	ال�إ

ــرة	جــداً،	ل�	ُيتــاح	لهــم	العمــل	 الــذي	نعيشــه،	يوجــد	متخصصــون	فــي	مجــال�ت	متعــددة	ومتوفــرون	باأعــداد	كبي

فــي	الواقــع	الحقيقــي؛	بســبب	اأعدادهــم	الكبيــرة،	اأو	اأن	طبيعــة	تخصصاتهــم	ل�	مجــال	لهــا	فــي	الواقــع	الحالــي.

مــكان	المواءمــة	بيــن	العالــم	الحقيقــي	والعالــم	ال�فتراضــي،	مــن	خــلال	اســتثمار	اإمكانــات	العالــم	 اأصبــح	بال�إ

ال�فتراضــي	ل�متهــان	تلــك	المهــن،	وقــد	اأصبــح	مــن	الســهل	اإبــرام	العقــود	وتنفيذهــا،	وتبــادل	ال�أعمــال	وال�أمــوال	

مــن	خــلال	العالــم	ال�فتراضــي.

نلقي	الضوء	فيما	ياأتي	على	بعض	المهن	التي	تتم	مزاولتها	عبر	العالم	ال�فتراضي:

لكترونيــة: تحتــاج	اإلــى	راأس	مــال	يعتمــد	علــى	طبيعــة	تلــك	التجــارة،	ومــن	ال�أمثلــة	   1 التجــارة ال�إ
عليها:

z 	،المــال	لــراأس	مناســبة	بضاعــة	اســتيراد

وحفظهــا	فــي	مخــزن	داخــل	البيــت،	

مواقــع	 عبــر	 للبيــع	 عنهــا	 عــلان	 وال�إ

ال�جتماعــي. التواصــل	

z 	،ال�جتماعــي	التواصــل	مواقــع	اســتثمار

الشــخص،	 ينتجهــا	 بضاعــة	 لتســويق	

مثــل:	ال�أجبــان،	وال�ألبــان،	والمخللات،	

ــة	 ــة	البيتي ــف	المنتجــات	الصناعي ومختل

ــرى. ال�أخ

	َمــْن	تخّصــص	فــي	مجــال	التجــارة	،اأو	لديــه	الخبــرة	فــي	ذلــك،	اإضافــة	اإلــى	مــن	 يمتهــن	ذلــك	العمــل	كلُّ

امتلــك	مهــارات	خاصــة	فــي	التصنيــع	الغذائــي	البيتــي.
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لكترونية:    2 تصميم المواقع ال�إ
تحتــاج	هــذه	المهنــة	اإلــى	َمــن	يمتلــك	لغــات	برمجــة	

لكترونيــة،		اإضافــة	اإلــى	مهــارات	فــي	 المواقــع	ال�إ

نتــاج،	ويســوّق	لعملــه	مــن	 مجــال	التصميــم	وال�إ

خــلال	مواقــع	التواصــل	ال�جتماعــي.

تصميم الوسائط المتعددة:	هدفها	اإنتاج	جميع   3
	اأنــواع	الوســائط	المتعــددة	لمجــال�ت	حياتيــة	مختلفة،	في	

ــة	اإلــى	 ــاج	تلــك	المهن التعليــم،	والتســويق،	وغيرهــا،	وتحت

َمــن	يمتلــك	المهــارات	فــي	معالجة	الصــور،	والفيديوهات،	

وال�أصــوات	ومعالجتهــا،	واســتخدام	برمجيـّـات	متطــورة	فــي	

ذلك.

ادخال البيانات:	يمكن	ممارسة	هذه	المهنة   4
	بال�تفــاق	مــع	اإحــدى	المؤسســات	والشــركات،	

والعمــل	فــي	تلــك	المهنــة	عبــر	المراســلة،	وتحتاج	

دخــال	 ال�إ برامــج	 مــع	 التعامــل	 مهــارات	 اإلــى	

المختلفــة،	اإضافــة	اإلــى	ســرعة	اإدخــال	البيانــات.

ــاج	اإلــى	   5 ــر	مواقــع	التواصــل	ال�جتماعــي،	وتحت ــزل	عب ــة	يمكــن	العمــل	فيهــا	مــن	المن الترجمــة: ِمهن
اإتقــان	لغــة	اأجنبيــة	معينــة	اأو	اأكثــر؛	حيــث	اإّن	اإتقــان	اأكثــر	مــن	لغــة	يســاعد	فــي	زيــادة	الطلــب	علــى	هــذه	

المهنــة.



98

المهن في العالم ال�فتراضي نشاط )1(   

اقتــرْح	مهنتْيــن	غيــر	مــا	ذكــر	ســابقاً	،	ُيمكــن	العمــل	فيهمــا	مــن	داخــل	المنــزل،	مــن	خــلال	مواقــع	التواصــل	

	منهمــا	مــن	مهــارات. ال�جتماعــي	،	مــع	توضيــح	مــا	يلــزم	لــكلٍّ

مهن مستقبلية مطلوبة:

ــن	يــدرس	فيــه	للوصــول	اإلــى	التخصــص	الــذي	يريــده،	وبالتالــي	 اعتــاد	الطالــب	اختيــار	طريــٍق	اأو	مســاٍر	معيّ

الوظيفــة	التــي	فّكــر	بهــا	مــن	ال�أســاس،	اأمــا	ال�آن	وفــي	عصــر	التكنولوجيــا	فقــد	اأصبحــت	الوظائــف	ذات	تركيــب	

مختلــف	ومتنــوع،	فالمهنــدس	المعمــاري	ل�	يكتفــى	بقدراتــه	علــى	التخطيــط	المعمــاري	والرســم،	بــل	يحتــاج	

ــه	للمجتمــع،	 ــه	وذات ــي	تســويق	عمل ــدرة	ف ــى	ق ــة	اإل ضاف ــه	بال�إ ــي	عمل ــة	يســتخدمها	ف ــدرات	تكنولوجي ــى	ق اإل

والطبيــب	ل�	يكتفــى	بقدراتــه	الطبيــة	بــل	اإنــه	يندثــر	اإْن	لــم	يعمــل	علــى	تطويــر	قدراتــه	ومعرفتــه	باســتمرار،	وهــذا	

يتطلــب	منــه	القــدرة	علــى	اســتخدام	التكنولوجيــا	بــكل	مــا	تتيــح	لــه	مــن	مصــادر	ومراجــع،	لرفــع	كفاياتــه	العلميــة	

والمهاريــة،	وهكــذا	مــع	كل	وظيفــة	مهمــا	كانــت	طبيعتهــا،	كّل	ذلــك	فتــح	اآفاقــاً	لوظائــف	جديــدة	فــي	العالــم	

ال�فتراضــي	ل�أشــخاص	قــد	يتخصصــون	بهــا،	اأو	يمتلكــون	المهــارات	الخاصــة	بهــا	مــن	خــلال	تنميــة	ميولهــم	

ومواهبهــم،	ومــن	اأبــرز	تلــك	الوظائــف:	

المبرمــج:	لبنــاء	وتصميــم	كيــان	فــي	العالــم	ال�فتراضــي،	مــن	خــلال	امتــلاك	المهــارات	اللازمــة	فــي	   1
لغــات	البرمجــة	الحديثــة،	باإمكانــه	القيــام	بالكثيــر	مــن	ال�أعمــال،	منهــا:

z .لكترونية تصميم	المواقع	ال�إ

z .والتعليمية	الترفيهية	ال�ألعاب	تصميم

z .المحاسبة	برامج	مثل	تجارية،	تطبيقات

صيانــة الحاســوب والشــبكات:	فالعالــم	ال�فتراضــي	يعتمــد	علــى	اأجهــزة	الحاســوب	والشــبكات	   2
علــى	اختــلاف	اأنواعهــا	ومســتواها،	وهنــاك	حاجــة	اإلــى	مثــل	هــذه	الوظيفــة،	التــي	مــن	خلالهــا	يمكــن	

	مّمــا	ياأتــي: القيــام	بــكلٍّ

z .والبرمجية	المادية	الحاسوب	اأجهزة	مشاكل	حّل

z 	بيــن	وال�تصــال	والتواصــل	ال�نترنــت(،	وشــبكة	الحاســوب	)شــبكات	الشــبكات	مشــاكل	عــلاج

ال�أجهــزة	والشــبكات.
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z .والضياع	العبث	من	والمعلومات	والشبكات	ال�أجهزة	حماية

مصّمــم وســائط متعــددة:	اإنتــاج	الوســائط	المتعــددة	حســب	الحاجــة	والهــدف	منهــا،	كال�ألعــاب،	   3
وال�أنشــطة	التعليميــة،	والتجــارب	العلميــة،	وغيرهــا	الكثيــر.

لكترونيــة	ومرورهــا	بمراحــل	مختلفــة	عبــر	الســنوات	ال�أخيــرة،	ظهــرت	   4 التســويق:	مــع	تطــور	التجــارة	ال�إ
لكترونــي،	فالتســويق	لــه	الــدور	ال�أكبــر	فــي	عمليّــة	 علانــات	والتســويق	ال�إ الحاجــة	اإلــى	الدعايــة	وال�إ

التعريــف	بالبضاعــة	وجودتهــا،	وبالتالــي	نجــاح	تلــك	التجــارة	مــن	خــلال	خبــراء	مختصيــن	بالتســويق،	

ــة. واســتراتيجياتها	الحديث

	عمــل	ووظيفــة،	وال�أهــداف	تنبــع	مــن	النتاجــات،	   5 نتاجيــة	هــدف	كلِّ نتاجّيــة:	ال�إ مستشــار فــي ال�إ
ولــكّل	عمــل	نتــاج،	ومــن	هنــا	تظهــر	الحاجــة	اإلــى	مثــل	هــذه	الوظيفــة	التــي	مــن	شــانها	اإعــادة	تقييــم	

رتقــاء	بهــا	اإلــى		مســتوى	اأفضــل. نتاجيــة،	وطــرق	تطويرهــا	وتحســينها،	وال�إ ال�إ

ِمهن مستقبلية في العالم ال�فتراضي نشاط )2(:  

z 	العمــل	اآليّــة	توضيــح	مــع	؟	ال�آتيــة	ال�أمثلــة	فــي	بهــا	العمــل	للشــخص	يمكــن	التــي	المهنــة	هــي	مــا

بهــا.

لكترونية	من	المواقع	التي	يرتادها	نسبة	عالية	من	اأفراد	المجتمع.  1 مواقع	الترفيه	وال�ألعاب	ال�إ

اأكثر	ما	يطلب	في	السوق	هو	الطعام،	وُيتقن	الطهي	الكثير	من	الرجال	والنساء.  2

انتشار	الزي	الفلسطيني	والتراثي	في	مجتمعنا،	لرغبة	المجتمع	في	ارتدائه.  3

z 	ــم ــع	العال ــر	مواق ــي	المســتقبل	عب ــا	ف ــادرة	الوجــود	،	ويمكــن	اأن	تعمــل	فيه ــة	ن ــة	رياديّ ــرح	مهن اقت

ــرة. ــك	اأرباحــاً	كبي ــق	ل ــث	تحّق ال�فتراضــي،	بحي
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اأسئلة الدرس

س1   اذكر	ثلاثاً	من	اآليات	نقل	ال�أموال	بين	شركة	تجارية	وزبائنها،	مع	تحديد	اأبرز	الفروق	بينها.	

  س2   اقتــرح	ثــلاث	وظائــف	يمكــن	العمــل	بهــا	فــي	العالــم	ال�فتراضــي	غيــر	مــا	ذكــر	فــي	الــدرس،	ووّضــح	

مبــرّرات	مــا	اقترحــت.

  س3   مــا	الوظيفــة	التــي	تطمــح	للعمــل	فيهــا	فــي	المســتقبل؟	كيــف	يمكــن	العمــل	فيهــا	فــي	العالــم	

ال�فتراضــي؟	اكتــب	ملّخصــاً	يوضــح	ذلــك.

ــان،	 ــا	ال�أجب ــم،	منه ــي	منازله ــة	ف ــواد	غذائي ــاج	م ــى	اإنت ــر	الفلســطينية	عل ــن	ال�أس ــر	م ــل	الكثي   س4    تعم

وال�ألبــان،	والمخلــلات،	والمربــى،	ومنهــم	مــن	يجهــز	وجبــات	غذائيــة	كاملــة،	وقــد	تكــون	اأســرتك	

ــي	: ــام	بمــا	ياأت ــوب		القي ــر،	المطل اإحــدى	تلــك	ال�أَس

1.	زيارة	ميدانية	اإلى	اإحدى	تلك	ال�أسر،	اإْن	لم	تكن	اأسرتك	هي	ال�أسرة	المنتجة.

2.	وضع	مخطّط	تفصيلي	لتسويق	منتجات	تلك	ال�أسرة	عبر	العالم	ال�فتراضي.

3.	تنفيذ	عملية	التسويق	عملياً،	من	خلال	مواقع	التواصل	ال�جتماعي.
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اأسئلة الوحدة

	مّما	ياأتي	: 	اختر	ال�جابة	الصحيحة	لكلٍّ 1س

يعّد	من	المواقع	الساكنة	:  ١

علامية. د.	ال�إ ج.	التجارية.	 ب.	ال�جتماعية.	 اأ.	الشخصية.	 	

مجال	نشاط	الموقع		http://mod.gov.ps	هو:  ٢

د.	ربحي.		 ج.	حكومي.	 ب.	تعليمي.	 اأ.	تجاري.	 	

	تعّد	من	ميزات	مواقع	التواصل	ال�جتماعي:  ٣

اأ.	تتعدى	حدود	الزمان	والمكان	. 	

ب.	التواصل	بين	اأفراد	العائلة	دون	الحاجة	للتنقل	من	غرفة	اإلى	اأخرى	. 	

ج.	حاجتها	لهواتف	ذكية	متطورة	. 	

د.	استخدامها	مقتصر	على	فئة	الشباب	وهذا	يؤدي	الى	نقل	الثقافات	وتبادل	الخبرات. 	

ممارسات	تُعّد	غير	اآمنة	عند	استخدام	مواقع	التواصل	ال�جتماعي:  ٤

اأ.	نشر	فيديوهات	تعليمية	. 	

ب.	نشر	صور	العائلة	. 	

ج.	مشاركة	بطاقات	المعايدة	. 	

د.	التحقق	من	ال�أفراد	قبل	اإقامة	صداقة	معهم	. 	

مهنة	يمكن	العمل	فيها	في	العالم	ال�فتراضي:  ٥

د.	ال�نتاج	الحيواني. اأ.	الخياطة.													ب.	الطبخ.												ج.	التسويق	 	
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مهنة	تحتاج	اإلى	مهارة	في	مجال	البرمجة؟  ٦

ب.	اإدخال	البيانات		. 	 اأ.	تصميم	صور	ال�لعاب	.	

لكترونية	. د.	تصميم	المواقع	ال�إ 	 ج.	معالجة	البيانات	.	

2س 

لــك	صديــق	تخّصــَص	فــي	مجــال	الهندســة	المعماريــة،	وطلــب	اإليــك	تقديــم	النصيحــة	فــي	كيفيــة	

العمــل	فــي	مجــال	تخصصــه	فــي	العالــم	ال�فتراضــي،	بمــاذا	تنصحــه؟

3س 

	 ــاً	شــخصيّاً	خاصــاً	أ. ــْم	موقع ــتقبل	؟	صّم ــي	المس ــا	ف ــل	فيه ــى	العم ــح	اإل ــي	تطم ــة	الت ــا	الوظيف م

المســتقبلية. بوظيفتــك	

ــتقبلي	ب.	 ــك(	المس ــك	)وظيفت ــن	عمل ــلان	ع ع ــي،	للاإ ــع	التواصــل	ال�جتماع ــن	مواق ــاً	م ــْف	اأي وظّ

ــه. والتســويق	ل

4س 

	 لكترونية	؟	أ. ما	المقصود	بالجرائم	ال�إ

لكترونية	؟ب.	 هل	توفّر	دولة	فلسطين	قضاًء	خاصاً	بالجرائم	ال�إ

اذكر	بعض	ال�أمور	التي	تعّد	جرائم	الكترونية.ج.	

	 نترنت.د. لكترونية،	مستعيناً	بشبكة	ال�إ اأكتب	تقريراً	حول	اأنواع	الجرائم	ال�إ
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لجنة المناهج الوزارية:

فريق اإعداد الخطوط العريضة: 

	المشاركون	في	ورشة	اقرار	الكتاب

د.	صبري	صيدم

م.	فواز	مجاهد

د.	بصري	صالح

اأ.	ثروت	زيد

اأ.	علي	مناصرة

اأ.	عزام	اأبو	بكر

د.	شهناز	الفار

م.	جهاد	دريدي

د.	سمية	نخالة

د.	واصف	غانم	 د.	رشيد	الجيوسي	 د.	محسن	عدس	)منسقاً(	

اأ.	اإبراهيم	قدح اأ.	اأحمد	سياعرة	 م.	عارف	الحسيني	

اأ.	مصعب	عبوشي	 م.	ناصر	قادوس	 اأ.	رشا	عمر	

	 اأ.	محمد	سلامة	 اأ.	انتصار	بصيلة	 اأ.	اأمجد	المصري	

	 	 اأ.ياسر	مرار اأ.مجدي	معمر	

محمد	صبحي	ابو	حطب 	 مهند	صالح	ابو	الهيجا	 	 	 ابراهيم	محمود	قدح	

احمد	سعيد	ابو	عرة 	 	 اسامة	سعود	ابوصالح	 	 عبد	الرحمن	محمد	نور	

سمر	سعدي		ابو	حجله 	 نور	الدين	جمال	جبرين	 	 	 علي	احمد		الجدع	

تهاني	امين		ابو	ريا 	 	 سامي	محمد		غنام	 	 	 سماهر	حسني	غياظة	

مها	محمد		»بدير	نجم« 	 	 سونا	محمد	التميمي	 	 شادية	احمد	شماسنة	

د.	عطايا	ياسين	عابد 	 	 سهام	توفيق	بدران	 	 انطلاق	عايد	اسعد	دراغمه	

د.	اإياد	اأبو	هدروس 	 	 رمزي	صلاح	شقفة	 	 عبد	الباسط		المصري	

اإسماعيل	جبر	الحلو 	 	 فتحي	الحاج	يوسف	 	 	 رائد		محمد	مراد	

اأحمد	حمزة	الفرا 	 	 وسام	صلاح	 	 تهاني	محمد	اأبو	اأسد	

مها	حسين	الزقزوق 	 	 اإيمان	محمد	كلاب	
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مت بحمد اهلل


