


تــدريـــ�سالمملكة العربية السعودية الـــتــعلـيــــم  وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــت ــك ال ــذا  هـ

ال�سف الثاين املتو�سط

 الف�سل الدرا�سي الثاين 

طبعة   1444  ـــ  2022

املهارات الرقمية



وزارة التعليم، 1444 هـح

رقم اإلإيداع: 1090 / 1444
ردمك: 2_277_511_603_978

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين ا�ثرائية"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA

www.moe.gov.sa

   
فهرسة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة أثنـاء النـشـر

وزارة  التعلـيـم
املهارات الرقمية - الصف الثاين املتوسط   - الفصل الدرايس

الثاين.  / وزارة التعليم. - الرياض، 1444 هـ
123 ص ؛ x 21 25.5 سم

ردمـك : 2_277_511_603_978
1 ـ  احلواسيب  ـ  تعليم - السعودية    2 ـ  التعليم املتوسط   ـ  السعوديـة 

   أ  . العنوان
1444 / 1090         ديـوي  372,24      



كة تطوير للخدمات التعليمية : �ش النا�ش

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

)عقد رقم 2022/0010( لالستخدام �ن

Binary Logic SA 2022 © حقوق الن�ش

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

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

ين.  من النا�ش

 Binary كــة ونية ال ُتــدار من قبل �ش : يحتوي هــذا الكتاب عىل روابــط إىل مواقع إلك�ت ُيــر�ب مالحظة ما يــىلي
كة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها ومالءمتها،  Logic. ورغم أنَّ �ش

ونية خارجية. إال أنها ال تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع إلك�ت

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

الــحــقــوق. تن�ن التعريف والتوضيح ولــيــس هــنــاك أي نية النــتــهــاك  بــغــرض  لة وُتستخدم فقط  تــجــاريــة ُمسجَّ
 . ن كـــة Binary Logic وجـــود أي ارتــبــاط أو رعــايــة أو تأييد مــن جــانــب مــالــ�ي الــعــالمــات الــتــجــاريــة المعني�ي �ش
 PowerPoint و Excel و   Access و Outlook و Windows Live و Windows و Microsoft ُتعد
 Visual و   Teams و  Internet Explorer و   Edge و   Bing و   OneDrive و   Skype و  OneNote و 
كــة  لــ�ش ــلــة  ُمــســجَّ تــجــاريــة  عـــالمـــات  أو  تــجــاريــة  عـــالمـــات   Office 365 و   MakeCode و   Studio Code
 Google Drive و Google Docs و Chrome و Gmail و Google وُتعد .Microsoft Corporation
 Google كة لة ل�ش و Google Maps و Android و YouTube عالمات تجارية أو عالمات تجارية ُمسجَّ
Inc. وُتعد Apple و iPad و iPhone و Pages و Numbers و Keynote و iCloud و Safari عالمات 
 Document كــة لــ�ش ــلــة  ُمــســجَّ تــجــاريــة  كــة Apple Inc. وُتــعــد LibreOffice عــالمــة  لــ�ش ــلــة  ُمــســجَّ تــجــاريــة 
تــجــاريــة   عـــالمـــات   WhatsApp و   Instagram و   Messenger و   Facebook وُتـــعـــد   .Foundation
.Twitter، Inc كــة تــجــاريــة لــ�ش لــهــا. وُتــعــد Twitter عــالمــة  الــتــابــعــة  كـــات  كـــة Facebook والـــ�ش  تمتلكها �ش

 .Scratch لــــفــــريــــق  تـــــجـــــاريـــــة  عــــــالمــــــات   Scratch Cat و   Scratch وشــــــعــــــار   Scratch اســــــــم  يــــعــــد 
ــة ــ كـ لـــــ�ش ــلــــة  مــــســــجــ تـــــجـــــاريـــــة  عـــــــالمـــــــات  أو  تـــــجـــــاريـــــة  عـــــــالمـــــــات   Python وشـــــــــعـــــــــارات   ”Python“ ــــد  ــعـ ــ  تـ

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

.Innovation First, Inc. كة خدمة ل�ش

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

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

دواىعي �ور النا�ش اتخاذ التداب�ي الالزمة �ن
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الوحدة األولى: تحليل البيانات

أهداف التعلم
ستتعلم في هذه الوحدة:

< إجراء العمليات الحسابية المعقدة.

<  استخدام الصيغ في مايكروسوفت إكسل إلجراء 
العمليات الحسابية بسرعة.

< التعامل مع الدوال النصية.

< كيفية تجنب األخطاء في العمليات الحسابية.

األدوات 
 <  برنامج مايكروسوفت إكسل 

)Microsoft Excel(

)Apple Numbers( تطبيق أرقام أبل >

 <  دوكس تو جو لنظام أندرويد
)Docs to Go for Google Android(

)LibreOffice Calc( ليبر أوفيس كالك >

إكسل  مايكروسوفت  برنامج  ستستخدم  الوحدة  هذه  في 
المعقدة  الحسابية  العمليات  )Microsoft Excel( إلجراء 
دون أخطاء. وستتعلم استخدام المراجع النسبية والمطلقة 
العمليات  النصية إلجراء  الدوال  ثم استخدام  والمختلطة، 

الحسابية بسرعة.
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هل تذكر؟

أداة التعبئة التلقائية 

إذا أردت إيجــاد مجمــوع بيانــات أخــرى )علــى ســبيل المثــال 
العمليــة.  نفــس  تكــرار  يلزمــك  فــا  التســوق(  أســعار  الئحــة 

التلقائيــة. التعبئــة  أداة  اســتخدام  ســهولة  بــكل  يمكنــك 

يمكنــك تحديــد الخليــة التــي تحتــوي علــى الصيغــة التــي تريــد 
الزاويــة  فــي  المؤشــر  المجــاورة، ووضــع  الخايــا  فــي  تعبئتهــا 
اليســرى الســفلية لتحويلــه إلــى عامــة زائــد. بعــد ذلــك يمكنــك 
ســحب مقبــض التعبئــة ألســفل أو ألعلــى أو عبــر الخايــا التــي 
تريد تعبئتها، وعنــد تركه، تمأل الصيغــة الخايا األخــرى تلقائًيا.

لرؤية وتحرير الصيغة 

فــي الخليــة التــي تحتــوي علــى الصيغــة ُتعــرُض نتيجــة الصيغــة فقــط. ولرؤيــة الصيغــة تحتــاج إلــى تحديــد الخليــة التــي تحتــوي علــى 
ــع العنــوان. يمكنــك الضغــط علــى "شــريط الصيغــة" لتحريــر  النتيجــة والتحقــق مــن شــريط الصيغــة )Formula Bar( بجــوار مربــ

 مــن "شــريط الصيغــة".
ً

F2  لتحريــر الصيغــة فــي الخليــة النشــطة بــداًل الصيغــة، أو اضغــط علــى 
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األول:   الدرس 

بة 
ّ
المرك الحسابية  العمليات 

لقد تعرفت على كيفية إجراء العمليات الحسابية البسيطة باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل سابًقا. في هذا الدرس ستتعلم كيفية 
إجراء العمليات الحسابية المعقدة بشكل سهل وسريــــع.

قواعد العمليات الحسابية
 
ُ
عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة ووجود أكثر من جزء في الصيغة، يكون ترتيب العمليات من اليسار إلى اليمين، ولكن ُيبدأ

. ً
بحساب الجزء الموجود بين قوسين من الصيغة أواًل

ترتيب أولويات العمليات الحسابية:

إجراء العمليات الموجودة بين قوسين. 1

سس.
ُ
إجراء العمليات التي تحتوي على أ 2

إجراء عمليات الضرب والقسمة. 3

إجراء عمليات الجمع والطرح. 4

العمليات الحسابية األساسية ورموزها في 
مايكروسوفت إكسل هي:

الضرب *

س
ُ
األ ^

القسمة /

الجمع +

الطرح -

النسبة المئوية % حساب الصيغة باستخدام األرقام 
لتجد ناتج الصيغة التالية: 2000^)1999-)2/2000^2000((=.

لحساب الصيغة باستخدام األرقام:

< افتح برنامج مايكروسوفت إكسل. 

<  في ورقة العمل الجديدة، اضغط على الخلية A1، واكتب "حساب الصيغة باستخدام 
1  . Enter  األرقام" ثم اضغط على 

2 <  في الخلية A2، اكتب الصيغة الرياضية 2000^)1999-)2/2000^2000((=. 
3 Ctrl للبقاء في الخلية النشطة.   + Enter  < اضغط على 
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1

2

3
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)Cell References( حساب الصيغة باستخدام َمراجع الخلية
ستكتب هذه المرة الصيغة باستخدام مراجع خلية، وبــهذه الطريقة ستتغير النتيجة تلقائًيا إذا تغيرت البيانات الموجودة في الخايا 

المشار إليها كَمراجع.

اكتب األرقام أدناه:

لحساب الصيغة باستخدام َمراجع الخلية:

<  اضغط على الخلية A6، واكتب "حساب الصيغة باستخدام َمراجع الخلية" واضغط 
1  . Ctrl  + Enter  على 

2  .=))C2^A2(-)D2^B2((+))B2/A2(*A2(^2 واكتب B6 اضغط على الخلية >
3 Ctrl لحساب الصيغة.   + Enter  < اضغط على 

1
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2

3

 من كتابة مراجع الخلية في صيغة، يمكنك 
ً

بداًل
تحديد الخايا التي ستستخدم مراجعها في 

الصيغة عن طريق الضغط على زر الفأرة األيسر.

نصيحة ذكية
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)Percentages( التعامل مع النسب المئوية
قد يكون التعامل مع النسب المئوية غير واضح بعض الشيء، ولكن مع التدريب سيكون كل شيء واضًحا.

لحساب النسب المئوية:

1  . Ctrl  + Enter  < اضغط على الخلية B4 واكتب B3/D3=، ثم اضغط على 
2  . Ctrl  + Enter  < اضغط على الخلية C4 واكتب C3/D3=، ثم اضغط على 

قه كما هو موضح: اكتب الجدول التالي ونسِّ

1

2
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تنسيق األرقام كنسب مئوية
يمكنك تغيير القيمة المعروضة برقم عشري إلى نسبة مئوية عن طريق تطبيق تنسيق النسبة المئوية، حيث يضرب مايكروسوفت 

إكسل الخلية في 100 ويعرض النتيجة بعامة النسبة المئوية.

لتنسيق األرقام كنسب مئوية:

1  .C4 و B4 د الخايا المحتوية على األرقام التي تريد تنسيقها، في هذه الحالة تكون الخليتين <  حدِّ

<  من عامة التبويب الشريط الرئيسي )Home(، وفي المجموعة رقم )Number(، اضغط على زر 
2 التوسيع. 

3  .)Number( اضغط على عامة التبويب رقم ،)Format Cells( من نافذة تنسيق خاليا  >
4  .)Percentage( اضغط على نسبة مئوية ،)Category( من قائمة الفئة  >

5 <  اكتب رقًما في مربــع نص منازل العشرية )Decimal places(، على سبيل المثال 2. 
6  .)OK( اضغط على موافق >

7 < تظهر األرقام اآلن كنسب مئوية. 

1

2
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يمكنك أيًضا تطبيق تنسيق 
النسبة المئوية عن طريق 

الضغط على زر نمط النسبة 
المئوية )Percent Style( في 
 ،)Number( مجموعة رقم
من عالمة التبويب الشريط 

.)Home( الرئيسي

6

7

4

3

5
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)Powers( حساب القوى
ُترِجع دالة القوى )Power( نتيجة رقم مرفوع إلى أس معين.

قه كما هو موضح أدناه: اكتب الجدول التالي ونسِّ

لحساب القوى:

.C2 اضغط على الخلية >
1  .=A2^B2 اكتب >

2  . Enter  < اضغط على 
3  .C4 و C3 ر نفس الخطوات مع الخايا < كرِّ

1

2

3

يمكنك استخدام 
 = =POWER)x;yPOWER)x;y( دالة

 من استخدام 
ً

بداًل
الرمز "^".
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تدريب 1

لنطبق مًعا

  أجرت المدرسة بعض األبحاث لمعرفة المادة المفضلة لدى الطلبة، في االستبيان أدناه يمكنك 
رؤية عدد األصوات لكل مادة.

< اآلن باستخدام مايكروسوفت إكسل، اكتب النص واألرقام كما هو موضح في ورقة العمل. 

< احسب مجموع األصوات والنسبة المئوية الممنوحة لكل مادة.

ق الخايا B4:F4 كنسب مئوية. < امأل الخايا الفارغة بالصيغ المناسبة ونسِّ

تدريب 2

  ُيعدُّ السبب الرئيس وراء استخدام األشخاص ألوراق العمل هو تنظيم المعلومات وتحليلها. 
فت فريقك بإجراء بعض األبحاث حول بناء حديقة دائرية الشكل في 

ّ
تخيل أن أمانة مدينتك كل

، عليك 
ً

ل البيانات التالية باستخدام ورقة عمل للحصول على أفضل النتائج. أواًل
ِّ
منطقتك. حل
معرفة ما يلي:

< الميزانية 57000 ر.س. 

< يمكنك االختيار من بين خمسة عناصر مختلفة ستحتويــها الحديقة.

< يوجد أدناه جدول بتكاليف البناء، والذي سيساعدك على حساب التكلفة اإلجمالية إلنشاء الحديقة.
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Item / ).ر.س( Cost

منضدة تنس 
 الطاولة

)16x10( م2

ملعب كرة 
 الطائرة

)21x12( م2

ملعب كرة 
 السلة

)28x15( م2

 ملعب
  

500 م2

 زهور
 نصف قطر 

0.025 م

 أشجار
 نصف قطر 

1.5 م

 نافورة
نصف قطر 

1.0 م

 عشب

)1x1( م2

8,500
 ر.س.

9,500
ر.س.

9,000
ر.س.

10,000
ر.س.

10
 ر.س.

400
 ر.س.

4,000
 ر.س.

40
 ر.س.

    • عمود "المساحة" يمثل مساحة السطح التي تريد تغطيته بكل عنصر حددته من الجدول أعاه للحديقة.
   • عمود "النسبة المئوية" يمثل كل جزء من المساحة اإلجمالية سيتم تغطيته من خال كل عنصر حددته للحديقة.

   • عمود "القيمة" يمثل تكاليف اإلنشاء لكل عنصر في الحديقة.

   • في هذا الجدول، يجب أن تحتوي الخلية C7 على المساحة اإلجمالية للحديقة.

التي تساعدك في الحصول  العامة  للصيغة  ضع 
على النتيجة الصحيحة لمساحة الحديقة على فرض أن 

شكل الحديقة دائري الشكل.

=3.14*B8^2 

=3.14*POWER(50^2) 

=3.14*POWER(2;50) 

=3.14*POWER(50;2) 

لتحليل  جدول  إنشاء  إلى  بحاجة  <  أنت 
بية  لحسا ا لعمليات  ا ء  جرا وإ نات  لبيا ا
باستخدام دوال وصيغ مايكروسوفت إكسل، 

بشكل أكثر تحديًدا: 

   •  افتح مايكروسوفت إكسل وأنشئ جدول 
في  الموجود  للجدول  مشابًها  بيانات 

الصورة ونسقه كما هو موضح بها:
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تدريب 3

كر:
ّ

عليك إدخال البيانات المناسبة في الجدول الذي أنشأته في مايكروسوفت إكسل، ولكن تذ  

< يجب أال تتجاوز التكلفة اإلجمالية لإلنشاء 57000 ر.س.

< يجب أن يكون مجموع مساحات العناصر مساوًيا لمساحة الحديقة.

هل تعرف ما الصيغ والدوال التي يجب عليك استخدامها إليجاد النتائج المطلوبة؟   •  

استخدم صورة جدول البيانات في ورقة العمل أدناه كمثال لإلجابة على األسئلة التالية:  •  

E2

=C2^2

=C2*D2

=D2*1.5

=B2*400

D2

=C2/C7%

=E2/C7%

=(3.14*(1.5^2))*B4

=C7/C2%
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  اآلن عليك إدخال البيانات في جدول مايكروسوفت إكسل عن طريق إجراء العمليات الحسابية 
المطلوبة، ثم أكمل الجدول أدناه:

D5

=C7/C5%

=16*10/C7*100

=16*10/C7*100% 

=(16*10)*B5

E7

=SUM(E2:E6)

=C2*4

=SUM(C2:C6)

=13.4*50^2

.5 .4 .3 .2 .1 ما العناصر التي ستستخدمها إلنشاء 
الحديقة في النهاية؟

النسبة المئوية: العنصر: أي عنصر يشغل المساحة األكبر؟

التكلفة اإلجمالية: ما التكلفة اإلجمالية إلنشاء الحديقة؟

بعد ذلك، اختر ما يجب كتابته في خايا الجدول الخاص بك بحيث يحتوي الجدول على المحتوى الصحيح.  •  
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تدريب 4

أولوية العمليات الحسابية:

.1

.2

.3

.4

ب أولويات العمليات الحسابية في الجدول التالي:
ِّ
رت  

A. عمليات الضرب والقسمة.

B. العمليات التي تحتوي على أسس.

C. عمليات الجمع والطرح.

D. العمليات الموجودة بين قوسين.
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الثاني:   الدرس 

والمراجع الدوال 

استخدام الدوال النصية
يختص مايكروسوفت إكسل بالبيانات الرقمية بشكل أساسي، ولكن في بعض األحيان قد تصادف بيانات تحتوي على الكثير من 

النصوص، وفي هذه الحالة تساعدك الدوال النصية في مايكروسوفت إكسل على تسهيل األمور.

هل تعلم أن الدالة في الرياضيات هي عاقة بين مجموعة 
من الُمدخات ومجموعة من الُمخرجات المسموح بها مع 

خاصية أن كل ُمدخل يرتبط بُمخرج واحد بالضبط.

معلومة

الدوال النصية

مثالالوصفدالة

)SUBSTITUTE( التبديل
ُتبّدل جزًءا أو كامل النص في الخلية بآخر 

جديد وفق شرط محدد.

استبدل كلمة أو كامل النص في هذه الجملة بنص آخر:

"أثر استخدام التقنية على حياتك"

 من التقنية(
ً

: استخدم كلمة اإلنترنت بداًل
ً

 )مثاًل

)LEFT( اليسار
تستخرج عدًدا من الحروف على الجانب 

األيسر من النص في خلية.

استخرج آخر كلمة في هذه الجملة:

"أثر استخدام التقنية على حياتك"

 :كلمة "حياتك"(
ً

 )مثاًل

)MID( الوسط
تستخرج عدًدا من الحروف من منتصف 

النص في خلية.

استخرج الكلمة في منتصف هذه الجملة:

"أثر استخدام التقنية على حياتك"

: كلمة "التقنية"(
ً

 )مثاًل

)RIGHT( اليمين
تستخرج عدًدا من الحروف على الجانب 

األيمن من النص في خلية.

استخرج أول كلمة في هذه الجملة:

"أثر استخدام التقنية على حياتك"

 : كلمة "أثر"(
ً

 )مثاًل
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)SUBSTITUTE( دالة التبديل

.)SUBSTITUTE( إذا كنت تريد استبدال جزء من نص في الخلية، ُيمكنك استخدم دالة التبديل
في المثال التالي ستبدل األحرف األولى من االسم واسم العائلة للطلبة باالسم األول واسم العائلة.

قه كما هو موضح: اكتب الجدول التالي ونسِّ

:)SUBSTITUTE( الستخدام دالة التبديل

1  .B2 اضغط على الخلية >

مكتبة  الصيغ )Formulas(، وفي المجموعة  التبويب  <  من عامة 
2  .)Text( اضغط على نص ،)Function Library( الداالت

 3 < من القائمة، اضغط على دالة SUBSTITUTE )التبديل(. 

<  من نافذة وسيطات الدالة )Function Arguments(، وفي مربــع 
التي تحتوي على جزء  الخلية  4 وهي   ،A2 اكتب  )النص(   Text

النص الذي ستقوم بتبديله.

5 وهي الكلمة التي   ،A2 النص القديم( اكتب( Old_text في مربــع  >
تريد تغييرها. 

6 وهي  <  في مربــع New_text )النص الجديد( اكتب "أحمد وليد"، 
الكلمة الجديدة. 

7  .)OK( اضغط على موافق >
8 < تم استبدال النص الخاص بك. 

ر نفس الخطوات مع الخايا B3 وحتى B10، مع ملء كتابة االسم  <  كرِّ
9 واسم العائلة كما هو موضح في الصورة. 
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2

3

8

9

1

4

6

7

5

 وفًقا لإلعدادات اإلقليمية 
)Regional Settings(، تتم كتابة 

الدوال في مايكروسوفت إكسل 
بفاصلة منقوطة بين وسيطات الدالة.
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)RIGHT( واليمين )MID( والوسط )LEFT( دوال اليسار

تستخدم الدوال: اليسار )LEFT( والوسط )MID( واليمين )RIGHT( الستخراج قيم اليوم والشهر والسنة من تاريــــخ المياد في أعمدة 
منفصلة. هذا سيسمح لك بمزيد من ترتيب نتائج النموذج، ليس فقط من خال تاريــــخ المياد المحدد، ولكن أيًضا بحسب السنة أو 

الشهر أو يوم المياد. وللقيام بذلك، ستضيف ثاثة أعمدة جديدة بعد العمود C بعناوين: "اليوم"، "الشهر"، "السنة".

:)LEFT( الستخدام دالة اليسار

1  .D2 اضغط على الخلية >

<  من عامة التبويب الصيغ )Formulas(، وفي المجموعة مكتبة الداالت 
2 ثم اضغط دالة   ،)Text( اضغط على نص ،)Function Library(

3 LEFT )اليسار(. 

 Text وفي مربــع ،)Function Arguments( من نافذة وسيطات الدالة  >
)النص( اكتب الخلية التي تحتوي على تاريــــخ المياد، والستخراج يوم 

 4  .DAY)C2( المياد اكتب

<  في مربــع Num_Chars )تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها(، 
 5 اكتب 2. 

 6  .D2 وستظهر النتيجة في الخلية ،)OK( اضغط على موافق >

 7 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill(  إلكمال الجدول. 

1

2

3

لتنسيق التواريــــخ في نطاق الخاليا 
C2:C10، حدد نطاق الخاليا، 
ومن عالمة تبويب الشريط 

الرئيسي )Home( ومجموعة 
رقم )Number(، اضغط 

على زر التوسيع. من عالمة 
التبويب رقم )Number(، حدد 
التاريــــخ )Date( من قائمة الفئة 
)Category(. ومن قائمة النوع 
)Type(، اختر تنسيق التاريــــخ، 
وسيتم معاينة التنسيق الخاص 

.)Sample( بك في مربــع النموذج
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4
5

7

6
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:)MID( الستخدام دالة الوسط

1  .E2 اضغط على الخلية >

 ،)Function Library( وفي المجموعة مكتبة الداالت ،)Formulas( من عامة التبويب الصيغ  >
3 2 ثم اضغط دالة MID )الوسط(.   ،)Text( اضغط على نص

<  من نافذة وسيطات الدالة )Function Arguments(، وفي مربــع Text )النص( اكتب الخلية التي 
 4  .MONTH)C2( تحتوي على تاريــــخ المياد، والستخراج الشهر اكتب

 5 <  من صندوق Start_num )بدء العد( اكتب 1. )هذا هو موقع الحرف األول الخاص بالشهر(. 

 6 <  في صندوق Num_chars )تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها(، اكتب 2. 
7  .E2 وستظهر النتيجة في الخلية ،)OK( اضغط على موافق >
8 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

1

2

3
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4

6

8

5

7



30

:)RIGHT( الستخدام دالة اليمين

1  .F2 اضغط على الخلية >

 ،)Function Library( وفي المجموعة مكتبة الداالت ،)Formulas( من عامة التبويب الصيغ  >
 3 2 ثم اضغط دالة RIGHT )اليمين(.   ،)Text( اضغط على نص

  YEAR)C2( اكتب )النص( Text وفي مربــع ،)Function Arguments( من نافذة وسيطات الدالة  >
4 الستخراج قيمة السنة من الحقل المحتوي على تاريــــخ المياد. 

5 <  من صندوق Num_Chars )تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها(، اكتب 4. 
6  .F2 وستظهر النتيجة في الخلية ،)OK( اضغط على موافق >

7 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

1

2

3

إذا لم تكن معتاًدا على وسيطات الدالة، يمكنك 
استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة والذي يظهر 

بعد كتابة اسمها داخل شريط الصيغة بين قوسين.

نصيحة ذكية
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4
5

7

6
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)Absolute References( والَمراجع الُمطلقة )Relative References( استخدام الَمراجع النسبية
د موقعها.  ا للخلية ويحدِّ

ً
كما تعلمت أن الخلية تأخذ اسمها من حرف العمود ورقم الصف الذي تنتمي إليه، وُيعدُّ َمرجع الخلية عنوان

وعندما تريد نسخ الصيغة نفسها إلى خايا جديدة، ُيمكنك استخدام الَمراجع النسبية والمطلقة.

)Relative Reference( الَمرجع النسبي

الَمرجع النسبي هو َمرجع لخلية. عند نسخ خلية 
تلقائًيا،  تتغير  الصيغة  تحتوي على صيغة، فإن 
للصفوف  النسبي  الموضع  التغيير على  ويعتمد 

واألعمدة.
قه كما هو موضح: اكتب الجدول التالي ونسِّ

الستخدام الَمراجع النسبية:

1  .=B2*C2 واكتب D2 اضغط على الخلية >

 2 Ctrl للبقاء في الخلية النشطة.   + Enter  < اضغط على 
3 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

عليك  للمنتجات،  اإلجمالي  السعر  لحساب 
ضرب سعر كل منتج في الكمية التي ستشتريــها.

1
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بشكل أكثر تحديًدا، نظًرا ألنك نسخت الصيغة B2*C2= ألسفل في باقي الخايا، فبتغيير السطر، فإن رقم سطر َمراجع الخلية 
صبح الصيغة B3*C3= وهكذا.

ُ
المستخدمة في الصيغة يتغّير. على سبيل المثال، في الخلية D3 ت

2

يمكنك استخدام أمري 
النسخ )Copy( واللصق 

 من استخدام 
ً

)Paste( بداًل
أداة التعبئة التلقائية.

3

تتيح أداة التعبئة التلقائية 
 في مايكروسوفت إكسل 

ملء العديد من الخاليا 
بسرعة إلظهار سلسلة 

من األرقام أو نسخ الصيغ 
والدوال.
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)Absolute Reference( الَمرجع الُمطلق

في بعض األحيان تريد االحتفاظ بخلية ثابتة عند نسخ صيغة. عليك تنفيذ ذلك عند إنشاء الصيغة باستخدام عامة الدوالر )$(، وبــهذه 
الطريقة ُيمكنك إنشاء َمرجع مطلق ال يتغير عند نسخه أو عند استخدام التعبئة التلقائية.

مثال للَمرجع المطلق هو َمرجع الخلية A$1$، حيث إن الخلية ال تتغير عند نسخها، ويظل كل من العمود والصف ثابتين.
قه كما هو موضح: اكتب الجدول التالي ونسِّ

الستخدام الَمراجع المطلقة:

1  .=C2/$F$2 واكتب B2 اضغط على الخلية >

 2 Ctrl للبقاء في الخلية النشطة.   + Enter  < اضغط على 
3 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

كتب الضريبة في الخلية F2. وعند نسخ الصيغة، يجب أال يتم تعديل مرجع الخلية F2 وأن 
ُ
لحساب سعر كل ُمنتج بدون الضريبة، ت

تظل ثابتة من حيث حرف العمود ورقم الصف.

1

يمكنك الضغط على 
الخلية التي تريد قفلها 
 F4 والضغط على 

لتطبيق الَمرجع الُمطلق. 
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2

الحظ أنه عندما 
يتغير رقم الصف، 
تظل الخلية التي 
بها عالمة الدوالر 

)$( كما هي.

 F ألسفل في باقي الخايا، فبتغيير الصف ال يتغّير رقم الصف 2 وال حرف العمود =C2/$F$2 بشكل أكثر تحديًدا، عند نسخ الصيغة
صبح الصيغة C3/$F$2= وهكذا.

ُ
في أي مثال آخر، في حالة استخدام الَمرجع الُمطلق. على سبيل المثال: في الخلية B3 ت

3
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 )Mixed Reference( الَمرجع المختلط
ت )Fixed(، إما الصف أو العمود، بحيث يكون الجزء اآلخر  يشير المرجع المختلط في مايكروسوفت إكسل إلى أن جزًءا من الَمرجع ُمَثبَّ

نسبي. وبخاف الَمراجع الُمطلقة، يتم تطبيق عامة الدوالر )$( واحدة فقط، إما أمام حرف العمود أو رقم الصف.
يأتي المرجع المختلط في أحد الشكلين التاليين:

إلنشاء صيغة ونسخها باستخدام الَمرجع المطلق للصف:

1  .=B2*B$7 واكتب C2 اضغط على الخلية >

 2 Ctrl للبقاء في الخلية النشطة.   + Enter  < اضغط على 
3 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

1

)Row Absolute Reference( المرجع المطلق للصف

.B7 عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في الخلية
نظًرا ألنك ستنسخ الصيغة ألسفل في باقي الخايا، فتتغّير الصفوف، ولكنك تريد أن يظل رقم صف مرجع الخلية B7 ثابًتا.

العمود،  أمام حرف   )$( الدوالر  تكون عامة   $A1  .١
المطلق  المرجع  ذلك  ويسمى  ثابًتا،  العمود  فيبقى 

.)Column Absolute Reference( للعمود

٢.  A$1 تكون عامة الدوالر )$( قبل رقم الصف، فيبقى 
المطلق للصف المرجع  ثابًتا، ويسمى ذلك   الصف 

.)Row Absolute Reference(

قه كما هو موضح: اكتب الجدول التالي ونسِّ
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بشكل أكثر تحديًدا، عند نسخ الصيغة B2*B$7= ألسفل في باقي الخايا، فبتغيير الصف، ال يتغّير رقم الصف. على سبيل المثال، في 
الخلية C3 ُتصبح الصيغة B3*B$7= وهكذا.

2

3
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إلنشاء صيغة ونسخها باستخدام الَمرجع المطلق للعمود:
1  .=B2*$G2 واكتب B3 اضغط على الخلية >

 2 Ctrl للبقاء في الخلية النشطة.   + Enter  < اضغط على 
3 < استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلكمال الجدول. 

)Column Absolute Reference( المرجع المطلق للعمود
اكتب ونّسق الجدول أدناه:

.G2 عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في
نظًرا ألنك ستنسخ الصيغة إلى اليسار في باقي الخايا، فتتغّير األعمدة، ولكنك تريد أن يظل حرف العمود لمرجع الخلية G2 ثابًتا.

1
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بشكل أكثر تحديًدا، عند نسخ الصيغة B2*$G2= إلى اليسار في باقي الخايا، فبتغيير العمود، ال يتغّير العمود المرجعي. على سبيل 
المثال، في الخلية C3 ُتصبح الصيغة C2*$G2= وهكذا.

2

هناك طريقة سهلة لتذكر طريقة استخدام عامة الدوالر )$( وهي التفكير في الطريقة التي تريد 
بها استخدام أداة التعبئة التلقائية. إذا كنت تريد استخدامها أفقًيا، فاكتب عامة الدوالر أمام 

الحرف )العمود(، وإذا كنت تريد استخدامها عمودًيا، فاكتب عامة الدوالر أمام الرقم )الصف(.

نصيحة ذكية

3
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رسائل الخطأ:

رسائل الخطأ
أو   ،#DIV/0! أو  مثل:  ####،  نتائج  على  ا 

ً
أحيان تحصل  قد  الحسابية،  العمليات  لتنفيذ  إكسل  مايكروسوفت  في  العمل  عند 

!N/A#، أو !VALUE#. كل هذه النتائج تعني حدوث خطأ ما، وفهم هذه الرسائل سيساعدك في حل المشكلة.

يمكنك تصحيح الخطأ بالضغط على الزر الذي يظهر 
بجوار الخلية الذي يعرض الرسالة واختيار تحرير في 

.)Edit in Formula bar( شريط الصيغة

الشرح الرسالة

تظهر عندما تكون القيمة أو النص الذي تكتبه أكبر من الخلية، وعليك ضبط عرض العمود إلظهار 
جميع المعلومات.

####

تظهر عندما تحاول القسمة على 0، وعليك التحقق من األرقام. #DIV/0!

تظهر عندما ال يمكن للصيغة أو الدالة العثور على البيانات الَمرجعية. #N/A!

تظهر عندما ال يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة. #NAME?

تظهر عندما ال يتم فصل َمرجعي خلية أو أكثر بشكل صحيح في صيغة، وعليك التحقق من 
.)Range References( الصيغة واستخدم الفاصلة؛ لفصل مراجع النطاق

#NULL!

تظهر عندما تحتوي الصيغة على بيانات رقمية غير صالحة لنوع العملية التي تحاول إجراء العملية 
الحسابية لها.

#NUM!

تظهر عندما يكون الَمرجع غير صالح، وعليك التحقق من الصيغة. #REF!

عليك التحقق من طريقة كتابة الصيغة أو الخايا التي تشير إليها. #VALUE!
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لنطبق مًعا

تدريب 1

تدريب 2

  اكتب الجدول التالي، وباستخدام الدوال المناسبة، استخرج اليوم والشهر والسنة في الخاليا 
المقابلة، بعد ذلك استخدم أداة التعبئة التلقائية )Auto Fill( إلجراء باقي العمليات الحسابية 

في كل عمود.

خطأ صحيحة حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:

1. تضيف دالة اليمين )RIGHT( الحروف في الجانب األيمن من النص.

2. تستخرج دالة اليسار )LEFT( الحروف من الجانب األيمن من النص.

3. تستخرج دالة الوسط )MID( الحروف من منتصف النص.

دوال  )RIGHT( هي  اليمين  ودالة   ،)LEFT( اليسار  ودالة   ،)MID( الوسط  4.  دالة 
منطقية.

5.  تستبدل دالة التبديل )SUBSTITUTE( مجموعة أو أكثر من األحرف بمجموعة أخرى 
من األحرف.
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تدريب 3 
  عندما تتعامل مع أوراق العمل، من الضروري االحتفاظ بَمرجع الخلية، سواء كان رقم الصف أو 

حرف العمود أو كليهما ثابًتا عند نسخ العملية الحسابية.

< انظر بعناية إلى صورة ورقة العمل التالية، ثم امأل الجدول أدناها: 

اكتب كيف   .=B2+C2 الصيغة  على   D2 الخلية  1.  تحتوي 
.D3 ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية

C4 على الصيغة C2+$C$3=. اكتب كيف  2.  تحتوي الخلية 
.B4 ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية

:=$B2+$C$2 3. تحتوي الخلية E2 على الصيغة 

    • اكتب نتيجة العملية الحسابية: 

.E3 اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية  •    
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تدريب 4 

اختر اإلجابة الصحيحة:  

تكون   )SUBSTITUTE ( التبديل  دالة  1.  في 
الوسيطة )Argument( "نص":

الخلية التي تحتوي على األحرف التي تريد استبدالها.

النص المراد استبداله.

النص الجديد الذي تريد إدراجه.

الوسيطة التي تستبدل ظهور النص القديم كله.

األحرف  اللتقاط  ستستخدمها  التي  2.  الصيغة 
الموجودة  البيانات  األربعة األولى من سلسلة 

في B4 هي:

=LEFT)B4;4;4(

=LEFT)B4;4(

=LEFT)4;0;B4(

=RIGHT)B4;4(

3.  أفضل صيغة إلرجاع 5 أحرف فقط على الجانب 
األيمن من النص في الخلية A6 هي:

=MID)A6;10;5(

=MID)A6;10;5(

=RIGHT)A6;5(

=LEFT)A6;5(

4.  إذا كانت الكلمة "األبجدية" في A1، فما الذي 
:=MID)A1;3;4( تعرضه الدالة

أبجد

ألب

بجدي

ألبج
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تدريب 5 
  انسخ الصيغ باستخدام الَمراجع إلجراء العمليات الحسابية واستخالص استنتاجات مفيدة. 

بشكل أكثر تحديًدا عليك:
<  البحث عن ملف مايكروسوفت إكسل باسم "xlsx.عينة_ G8.S2.1.2" في مجلد المستندات )Documents(، ثم 

فتحه. 
< تحتوي ورقة العمل على بيانات المبيعات لمتجر إلكتروني خال عام 2020. وبشكل أكثر تحديًدا، تحتوي على:

كمية كل عنصر ُمباع شهرًيا خال عام 2020.  •  
تكلفة كل عنصر.  •  

•  الضرائب التي سيدفعها المتجر اإللكتروني عن كل عنصر في نهاية العام. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي   
اإليرادات من مبيعات الجهاز اللوحي خال العام هو 516,530 ر.س، فسيدفع المتجر اإللكتروني 15% من هذه 

القيمة كضرائب.
عليك اآلن:  >

1.  عرض القيم المقابلة في عمود الكاميرا الرقمية )F10: F21(، ثم اكتب الصيغة التي كتبتها في الخلية األولى 

.………………………………………………………………………………………………………………………… :)F10(

التعبئة  أداة  استخدام  عند  يحدث  •  ماذا   
التلقائية )Auto Fill( بشكل عمودي؟

ال يتغير َمرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل 
من العمود والصف كما هما.

يتغير الصف عند نسخه، ولكن العمود يظل 
كما هو.

يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصف يظل 
كما هو.

3.  عرض قيمة الضريبة التي سيدفعها المتجر اإللكتروني لكل عنصر في صف أسفل األشهر)F23:I23(، ثم اكتب 
.…………………………………………………………………………… :)F23( الصيغة التي كتبتها في الخلية األولى

التعبئة  أداة  استخدام  عند  يحدث  •  ماذا   
التلقائية بشكل أفقي؟

ال يتغير َمرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل 
من العمود والصف كما هما.

يتغير الصف عند نسخه، ولكن العمود يظل 
كما هو.

يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصف يظل 
كما هو.

2.  عرض القيم التي تتوافق مع العناصر األخرى في األعمدة )جهاز لوحي، وآيباد، وآيفون(.
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تدريب 6 

اختر اإلجابة الصحيحة:  

1.  إذا ظهرت رسالة الخطأ "####" في خلية، فهذا 
يعني أن:

عرض العمود صغير.

ارتفاع الصف صغير.

وسيطة من الدالة مفقودة.

استخدام مرجع مختلط في الدالة.

2.  إذا ظهرت رسالة الخطأ "?NAME#" في خلية، 
فهذا يعني أن:

هناك وسيطات أكثر مما هو مطلوب.

البرنامج ال يستطيع التعرف على النص في الدالة.

الدالة يجب نقلها إلى صف آخر.

الدالة يجب نقلها إلى عمود آخر.

3.  إذا ظهرت رسالة الخطأ "!VALUE#" في خلية، 
فهذا يعني:

ال يمكن حساب نتيجة الدالة.

يجب أن تتحق من طريقة كتابة الصيغة.

الخلية بعيدة عن جدول البيانات.

المتغير المذكور في الدالة خطأ.

4.  إذا ظهرت رسالة الخطأ "!REF#" في خلية، 
فهذا يعني أنك:

حاولت قسمة رقم على صفر.

قمت بفصل 2 أو أكثر من َمراجع الخلية بمسافة في 
الدالة.

حذفت عن طريق الخطأ صف أو عمود.

استخدمت الَمراجع الُمطلقة في الدالة.
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فك مدير المدرسة أنت وفريقك بعملية إنشاء طلب ألجهزة الحاسب واألجهزة الملحقة لمعمل الحاسب 
ّ
كل

ر 
ّ
الجديد الذي سيتم إنشاؤه في المدرسة. بالتنسيق مع معلمك، شكل مجموعة من زمائك في الفصل. فك

مع فريقك وقرر ما يحتاجه معمل الحاسب، ثم أجِر استطاًعا عبر اإلنترنت حول أجهزة الحاسب واألجهزة 
الملحقة الازمة لمعمل الحاسب، وأنشئ جدول بيانات في مايكروسوفت إكسل إلرساله إلى مدير المدرسة 

للموافقة عليه.

الوحدة وع  م�ش

1

2
سيحتوي جدول البيانات على تكلفة العنصر، ومقدار الخصم، والعدد الذي تريد طلبه، والسعر النهائي، والسعر 
اإلجمالي النهائي لكل ُمنتج. يجب أن يحتوي جدول البيانات أيًضا على عمود فيه ُيستبدل اسم الُمنتج برمزه من 
المتجر الذي ستختار منه. يجب عليك أيًضا تضمين تاريــــخ انتهاء صاحية الضمان لكل ُمنتج، ثم فصله إلى يوم 
وشهر وسنة في أعمدة منفصلة. سيكون من األفضل استخدام َمراجع الخايا النسبية أو المختلطة أو المطلقة 

عند الحاجة.
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برامج أخرى

 مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس
)Microsoft Excel for iOS(

مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس عبارة عن برنامج 
جداول بيانات بسيط ألجهزة أبل وآيباد وآيفون. يبدو مثل 

مايكروسوفت إكسل ويغطي كل العمليات األساسية.

 دوكس تو جو لنظام أندرويد
)Docs to Go for Google Android(

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

)LibreOffice Calc( ليبر أوفيس كالك
برنامج ليبر أوفيس كالك برنامج حر مفتوح المصدر ويشبه برنامج مايكروسوفت إكسل إلى حد كبير. يمكن تنزيل هذا البرنامج 

من اإلنترنت على جهاز الحاسب.
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في الختام

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن

1. تمييز األولويات بين العمليات الحسابية. 

2. إجراء العمليات الحسابية المعقدة )القوى، النسبة المئوية(.

3.  استخدام دالة الوسط )MID(، ودالة اليسار )LEFT(، ودالة اليمين )RIGHT(ودالة التبديل 
.)SUBSTITUTE(

4. استخدام الَمراجع النسبية والُمطلقة والمختلطة. 

5. إنشاء ونسخ الصيغ باستخدام الَمراجع.

6. تمييز رسائل الخطأ وتصحيحها.

جدول المهارات
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المصطلحات

Percentageالنسبة المئويةAbsolute Referenceالَمرجع الُمطلق

PowerالقوةError Messageرسالة خطأ

Relative Referenceالَمرجع النسبيFormulaالصيغة

RIGHTاليمينLEFTاليسار

SUBSTITUTEالتبديلMIDالوسط

Mixed Referenceالَمرجع المختلط
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ي يمكنك من 
ي هذه الوحدة، ستتعرف عىل الشبكات والطرق ال�ت

نت. �ف ات اإلن�ت ف التواصل هو أحد أهم م�ي
ة )Microblogging(، وعىل مجموعة  خاللها التواصل مع اآلخرين. ستتعرف أيًضا عىل المدونات الصغ�ي
ا، ستتعلم كيفية حماية بياناتك الشخصية،  ً نت. أخ�ي من اإلرشادات السلوكية المتعارف عليها ع�ب اإلن�ت

. ّ مثايلي وكيفّية الترصف كمواطن رقيمي

أهداف التعلم
ي هذه الوحدة:

ستتعلم �ف

ف أنواعها المختلفة. < مفهوم الشبكة وتمي�ي

<  التعرف عىل نماذج شبكة الحاسب.

نت. < كيفّية َعَمل اإلن�ت

.)Microblogging( ة < التعرف عىل المدونات الصغ�ي

. ّ مثايلي < كيفّية الترصف كمواطن رقيمي

نت. < خطوات حماية خصوصيتك عىل اإلن�ت

< توضيح مع�ف قانون حماية الملكية الفكرية.

مجيات. < توضيح مع�ف رخصة ال�ب

األدوات
)Twitter ( توي�ت >

الوحدة الثانية:
نت  التواصل ع�ب اإلن�ت
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األول:   الدرس 

الشبكات أساسيات 

ما الشبكة؟
شبكة الحاسب )Network( عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب واألجهزة األخرى )مثل الطابعات، والهواتف 
ي يتم ربطها من خالل الكابالت، أو قنوات األلياف الضوئية، أو التقنيات الالسلكية )األشعة تحت الحمراء،  الذكية، واألجهزة اللوحية( ال�ت
موجات الراديو، األقمار الصناعية، إىل آخره(. تسىم أجهزة الحاسب واألجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بالُعقد )Nodes(، وتتواصل 

ُعقد الشبكة مع بعضها من أجل تبادل البيانات، والملفات، والرسائل، ولمشاركة األجهزة أيًضا.

أنواع الشبكة
ن األجهزة المتصلة. حيث هناك الشبكات المحلية ي ب�ي

ُتقّسم الشبكات إىل أنواع حسب التباعد الجغرا�ن
.)Wide Area Networks -WAN( والشبكات الواسعة ،)Local Area Networks -LAN(

ل، أو مكتب، إىل آخره. ن ة، مثل م�ن ي مساحة صغ�ي
الشبكات المحلية تربط أجهزة الحاسب الموجودة �ن

نت هو نوع من الشبكات الواسعة. ي مختلف القارات. فعىل سبيل المثال، اإلن�ت
الشبكات الواسعة يمكن أن تغيطي دولة أو عدة دول �ن

)Network Topology( هيكلية الشبكة
ح كيفية اتصال الشبكة مادًيا، كما تحدد المسار  يش�ي مصطلح هيكلية الشبكة إىل تخطيط شبكة الحاسب، ويمكن القول بأن الهيكلية ت�ش

: عّد أنواع هيكلية الشبكة الرئيسة واألك�ث استخداًما يهي الذي يجب أن تسلكه البيانات للتنقل حول شبكة الحاسب، وتُ

 :)Bus topology( الهيكلية الخطية 
عندما تكون الُعقد متصلة بكابل واحد.

 :)Point-to-point( نقطة إيل نقطة 
هو أبسط هيكل موجود ويتكون من 
. يستخدم  ن ن نقطت�ي ارتباط دائم ب�ي

ي التقليدي هيكل نقطة 
اإلرسال الهات�ن

ي أنه يمكن إعداد  إىل نقطة، وهذا يع�ن
 ّ دائرة من نقطة إىل نقطة بشكل دينامييكي

)طالما كانت هناك حاجة إليها(.

 هيكلية النجمة 
 :)Star Topology( 

يتم توصيل جميع نقاط الشبكة 
ي مخطط النجمة بجهاز مركزي . 

�ن
ي هذا المخطط إضافة 

يسهل جًدا �ن
ي الشبكة مما 

أي أجهزة جديدة �ن
يجعل من عملية إدارة الشبكة عملية 

سهلة من نقطة مركزية واحدة.

 هيكلية الحلقة 
 :)Ring Topology( 

ن  يجمع مخطط الحلقة ب�ي
أجهزة الشبكة المتصلة 

ببعضها عىل شكل حلقة، 
ويتم إرسال جميع البيانات 
 إىل 

ً
ع�ب تلك الحلقة وصواًل

وجهتها النهائية.
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نماذج شبكة الحاسب
ي الشبكة، وهناك نوعان من نماذج شبكة الحاسب 

ن أجهزة الحاسب �ن يهي قنوات اتصال لنقل البيانات، وتحّدد طريقة مشاركة الموارد ب�ي
 : ي

يتمثالن �ن

)Peer-to-peer model( نموذج النظ�ي للنظ�ي
 من ذلك يمكن لكل جهاز إرسال البيانات 

ً
ال يستخدم نموذج النظ�ي للنظ�ي )Peer-to-peer model( الخوادم لنقل البيانات، وبداًل

ي أنه يتم تخزين البيانات محلًيا عىل أجهزة شبكة  ًة، ومشاركة موارده وطلبها من أجهزة شبكة الحاسب األخرى، وهذا يع�ن واستالمها مبا�ش
الحاسب.

)Client/Server model( نموذج العميل/ الخادم
ك�ب الشبكة، فإنها تدعم المزيد  تتكون الشبكة من جهازي حاسب أو أكثر، وعندما تَ
من المهام ويزداد عبء عملها. لذلك، لتقسيم هذه المهام وعبء العمل، يجب أن 

ي الشبكة دور محدد. 
يكون لكل حاسب �ن

يعمل نموذج العميل/ الخادم كتطبيق موزع، حيث تعمل بعض أجهزة الحاسب 
ي أي متجر يوجد مساعدون 

كخوادم والبعض اآلخر كعمالء. فعىل سبيل المثال، �ن
ء نفسه  ي

وعمالء. العمالء لديهم طلبات يجب عىل المساعدين تلبيتها. يحدث ال�ش
ي نموذج العميل / الخادم، حيث يجب أن تخدم الخوادم طلبات العمالء، 

تماًما �ن
وعادة تكون أجهزة الخوادم أك�ب من حيث قدراتها ومواصفاتها لتتمكن من خدمة 

األجهزة العميلة.

عىل  مبنية  العنكبوتية  الشبكة  إىل  والوصول  ي 
و�ن اإللك�ت يد  ال�ب مثل   الخدمات 

نت، يستخدم جهاز الحاسب الخاص  نموذج العميل / الخادم، فعند استخدام اإلن�ت
ونية إلرسال طلب إىل خادم الشبكة العنكبوتية، والذي  بك متصفح المواقع اإللك�ت

يجب أن يستجيب بالبيانات الصحيحة.

نموذج العميل / الخادم هو النموذج األك�ث 
ي كل مكان 

شيوًعا. يمكنك العثور عليه �ف
ي المدارس والمصارف وما إيل ذلك.

تقريًبا، �ف

: ات وعيوب نموذج النظ�ي للنظ�ي ف مم�ي

العيوب ات ف المم�ي

ليس آمًنا جًدا. مكّونات الحاسب أقل تكلفة.

عدم وجود نظام تخزين مركزي. سهولة اإلعداد والتكلفة المنخفضة.

ن محدود جًدا. عدد المستخدم�ي سهولة اإلدارة.

ضعف جودة األداء. عدم الحاجة الستخدام خادم مخصص.
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تبادل المعلومات
ن أجهزة الحاسب  ي الشبكة مع بعضها من أجل تبادل الرسائل والمعلومات. ويختلف االتصال ب�ي

يجب أن تتواصل أجهزة الحاسب �ن
، حيث إن أجهزة الحاسب "تتواصل" مع بعضها باستخدام "لغات" مختلفة تسىم بروتوكوالت االتصال  ن الب�ش عن االتصال ب�ي

.)Communication Protocols(

الخادمالعميل

طلب

استجابة

ات وعيوب نموذج العميل/ الخادم: ف مم�ي

العيوب ات ف المم�ي

فة. يتطلب إدارة مح�ت آمن جًدا.

ف ومعقد.
ّ
اإلعداد مكل أداء أفضل.

ي تعطل كامل الشبكة.
تعطل الخادم يتسبب �ن النسخ االحتيايطي مركزي.

 )Overloaded(، إذا اتصل به عدد كب�ي 
ً

قد يصبح الخادم محماًل
ي وقت واحد. 

جًدا من العمالء �ن
امج وتحديثها. أسهل من حيث إعداد ال�ب

)Communication Protocol( بروتوكول االتصال
وتوكول طريقة تشكيلها. بروتوكول االتصال هو نظام لتنسيقات الرسائل الرقمية وقواعد تبادل هذه الرسائل، وُيحدد ال�ب

م المعلومات المراد توصيلها  قسَّ ي الوقت الحا�ن عىل تبادل حزم المعلومات )Information Packets(، وتُ
يعتمد اتصال الحاسب �ن

يدية، حيث يوجد  يد التقليدي والبطاقات ال�ب ة مصنفة لإلشارة إىل الُمرِسل والُمستلم. إن هذا النظام شبيه بنظام ال�ب إىل أجزاء صغ�ي
ي حالة فقدان حزمة، يجب إعادة إرسالها. 

للحزم حد أقىص لطولها، ويتم إعادة توجيهها من حاسب إىل آخر للوصول إىل وجهتها، و�ن

عندما يتل�ت المستلم حزمة، يجب عليه إرسال إقرار إىل الُمرسل إلبالغه باستالم الحزمة بنجاح. بهذه الطريقة، تكون عمليات إعادة 
ورية محدودة. اإلرسال غ�ي ال�ن

يجب أن تحتوي الحزم عىل بنية معينة:

ي تش�ي إىل الُمرِسل والُمستلم، باإلضافة إىل بروتوكول  رأس الحزمة )The Header(: يحتوي عىل وحدات رقمية بت )bit( ال�ت
 .)Packet Number( االتصال ورقم الحزمة

1

 .)Data( تحتوي عىل الرسالة أو البيانات :)Payload( الحمولة 2

ان جهاز االستقبال أنه وصل إىل نهاية الحزمة.  ن من البتات يخ�ب الذيل )Trailer(: يحتوي عىل زوج�ي 3



54

 )Trailer( الذيل )Payload( الحمولة )Header( الرأس 

< بيانات إلظهار نهاية الحزمة. < بيانات المعلومات. < عنوان الُمرِسل.
< عنوان الُمستلم.

وتوكول. < ال�ب
< رقم الحزمة.

TCP/IP مجموعة بروتوكوالت
 )Internet Protocol-IP( ي النقل بينما يش�ي

يش�ي المصطلح )Transmission Control Protocol-TCP( إىل بروتوكول التحكم �ف
ي تدعم اتصال الشبكة  وتوكوالت وبرامج األدوات المساعدة ال�ت TCP/IP إىل مجموعة من ال�ب نت. يش�ي اسم  إىل بروتوكول اإلن�ت
منخفضة المستوى، ويدل اسم TCP/IP عىل أن TCP يعتمد أساًسا عىل عنوان IP أدناه. وتشكل هاتان الطبقتان السفليتان من حزمة 

نت. وتوكوالت قاعدة االتصال ع�ب اإلن�ت ال�ب

ُيَعد برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم ع�ب الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة إىل وجهتها النهائية، بينما يقسم برنامج 
ي وجهتها.

TCP الرسائل إىل حزم ويمررها إىل برنامج IP ليتم إرسالها، ثم يعيد ترتيب الحزم وتجميعها �ن
يتعامل برنامج TCP أيًضا مع أي أخطاء تحدث كعدم وصول الحزمة مطلًقا إىل الوجهة أو تلف محتوياتها.

 .TCP ي النقل
 عن بروتوكول التحكم �ن

ً
يش�ي )User Datagram Protocol-UDP( إىل بروتوكول بيانات المستخدم، حيث يشكل بدياًل

ي عىل حساب انخفاض األداء، بينما ُيعدُّ 
ة، ولكن ذلك يأ�ت ا بدرجة كب�ي

ً
ي أن بروتوكول TCP ُيعدُّ موثوق

يتمثل االختالف الرئيس بينهما �ن
ي قد تحدث، ولكنه أ�ع بشكل عام. الحظ أن UDP ُيَعد  بروتوكول UDP أقل موثوقية؛ ألنه يهتم بإنجاز المهمة دون النظر لألخطاء ال�ت

.TCP/IP جزًءا من مجموعة بروتوكوالت

 ،TCP/IP توجد عدة بروتوكوالت أخرى بمستوى أعىل من بروتوكوالت
وتوكوالت العالية المستوى، ومن أهمها: ويطلق عليها ال�ب

وتوكولاالختصار الوظيفةاسم ال�ب

FTPFile Transfer Protocol

بروتوكول نقل الملفات

ن حواسيب الشبكة. يستخدم لنقل الملفات ب�ي

SMTPSimple Mail Transfer Protocol

ي
و�ن يد اإللك�ت بروتوكول نقل ال�ب

. ي
و�ن يد اإللك�ت يستخدم لنقل رسائل ال�ب

HTTPHyper Text Transfer Protocol

ي بروتوكول نقل النص التشع�ب

العالمية )صفحات  العنكبوتية  الشبكة  ي 
�ن البيانات  تبادل  يضمن 

الويب(.

HTTPSHypertext Transfer Protocol Secure

ي اآلمن بروتوكول نقل النص التشع�ب

. ن ن حاسوب�ي  آمًنا ب�ي
ً

وتوكول السابق بأنه يوفر اتصااًل يختلف عن ال�ب

DNS Domain Name System

نظام اسم المجال

ي الشبكة إىل ما يقابلها من عناوين 
نظام يحول عناوين الحواسيب �ن

.IP

: يظهر هيكل الحزمة كالتاىلي
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ف عىل أنها مضاعفات البتات،  عرَّ
ُ
هناك أيًضا وحدات معلومات أخرى ت

واألك�ث شيوًعا هو البايت )Byte(، وهو متكون من 8 بتات.

بت )Bit(وحدات المعلومات

)Byte( 1 بايتbits 8

)KB( 1 كيلو بايت)Byte( 1024 بايت)bit( 8,192 بت

)MB( 1 ميجابايت)KB( 1024 كيلو بايت)bit( 8,388,608 بت

)GB( 1 جيجا بايت)MB( 1024 ميجابايت)bit( 8,589,934,592 بت

)TB( ابايت 8,796,093,022,208 بت )bit(1024 جيجا بايت )GB(1 ت�ي

ي قياس 
تستخدم البت �ف

ي 
رسعة نقل البيانات �ف

ف يستخدم البايت  ح�ي
ي قياس سعة التخزين.

�ف

الوحدات الرقمية
 ،)Binary digits( ويمكن أن تأخذ القيمة 1 أو 0، وتسىم هاتان القيمتان باألرقام الثنائية ،)Bit( الوحدة الرقمية األساسية تسىم البت

.)On/Off( ي التنشيط: تشغيل/إيقاف ي مختلفة. المع�ن األك�ث شهرة هو حال�ت
ويمكن أن يكون لها معا�ن

:)prefixes( ي القياسات األخرى، تستخدم الوحدات الثنائية البادئات
كما هو الحال �ف

وحدات تخزين المعلوماتالبادئة

)b( 1 بت)bit( 1 بت

)Kb( 1 كيلوبت)bit( 1024 بت

)Mb( 1 ميجابت)Kb( 1024 كيلوبت)bit( 1,048,576 بت

)Gb( 1 جيجابت)Mb( 1024 ميجابت)bit( 1,073,741,824 بت

)Tb( ابت 1,099,511,627,776 بت )bit(1024 جيجابت )Gb(1 ت�ي
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)Optical fiber( األلياف الضوئية أو البرصية

األلياف الضوئية يهي ألياف مرنة وشفافة مصنوعة من السيليكون أو البالستيك، وال يتعدى سمكها سمك الشعرة. ُتشّفر البيانات 
ي نبضات ضوئية وتسمح بتبادل هذه اإلشارات الضوئية ع�ب مسافات أطول، وبمعدالت نقل بيانات أعىل من أنواع االتصال 

�ن
.)GBPS( ي الثانية

يل والتحميل إىل 2.5 جيجابت �ن ن األخرى. يمكن أن تصل �عة الت�ن

رسعة الشبكة
ي شبكات الحاسب، تعتمد �عتها عىل �عة نقل البيانات، ويتم 

�ن
ي الثانية. عىل سبيل المثال، 

حساب ال�عة بوحدات ثنائية )bits( �ن
ي الثانية عىل هيئة 1 بت/ثانية )1bit/s( وهذا 

تتم كتابة 1 بت �ن
ي أن إرسال 1 بت يستغرق ثانية واحدة، ومع تطور التقنية، يتم  يع�ن
باستمرار تطوير العديد من التقنيات لزيادة �عة اإلرسال، حيث إن 
ي كل من الشبكات السلكية 

�عة الشبكة يهي المطلب األك�ث شيوًعا �ن
والالسلكية.

)Asymmetric Digital Subscriber Line - DSL( ك الرقيمي غ�ي المتناظر خط الُمش�ت

ي تتيح نقل البيانات ب�عة ع�ب خطوط  ك الرقىمي غ�ي المتناظر أك�ث التقنيات استخداًما وال�ت ، يعد خط الُمش�ت ي الوقت الحاىلي
�ن

ك الرقىمي غ�ي المتناظر معدالت  الهاتف، ويسمح بإرسال المزيد من البيانات مقارنة بخطوط المودم التقليدية. يدعم خط الُمش�ت
يل )Downstream( ومن 0.5 إىل 3.5 ميجابت/ثانية عند  ف نقل من 1.5 إىل 24 ميجابت/ثانية عند استقبال البيانات أو الت�ف

 .)Upstream( إرسال البيانات أو التحميل

)Very high bit-rate Digital Subscriber Line - VDSL( ك الرقيمي عايلي الرسعة خط الُمش�ت

ك الرقيمي )DSL(، ويوفر معدالت نقل بيانات أ�ع من  ك الرقىمي عاىلي ال�عة هو تقنية الجيل التاىلي من خط المش�ت خط الُمش�ت
ك الرقىمي غ�ي المتناظر. خط المش�ت

يل و 100 ميجابت/ ن ك الرقىمي عاىلي ال�عة معدالت نقل بيانات فائقة ال�عة تبلغ 300 ميجابت/ الثانية للت�ن  يدعم خط الُمش�ت
.) ة )تصل إىل 300 م�ت الثانية للتحميل إىل مسافات قص�ي

هناك خدمات ويب 
 Speedtest.net مثل

ي يمكنك استخدامها 
وال�ت

الختبار رسعة وأداء 
نت. اتصالك باإلن�ت

الخامس  والجيل   )4th Generation - 4G( الرابع  والجيل   )3rd Generation - 3G( الثالث  الجيل   شبكات 
)5th Generation - 5G(

نت، وتصل  ُتوفر شبكات الجيل الثالث )3rd Generation - 3G( مهاتفة السلكية متنقلة �يعة وإمكانية الوصول إىل اإلن�ت
�عة نقل البيانات فيها إىل 2 ميجابت/الثانية كحد أقىص.

شبكات الجيل الرابع )4th Generation - 4G( يهي خليفة شبكات الجيل الثالث، وُتوفر شبكات الجيل الرابع إصدار تطور 
طويل األمد )Long Term Evolution - LTE( وتصل �عتها إىل 1000 ميجابت/ثانية الستقبال البيانات و 500 ميجابت/

ثانية إلرسال البيانات. 

شبكات الجيل الخامس )5th Generation -5G( يهي أحدث معيار للشبكات الالسلكية المصممة وتصل �عتها إىل 20 
جيجابت/ثانية، ويمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إىل مليون جهاز لكل كيلوم�ت مربــع، ويهي سعة تتيح خدمات 

جديدة.
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نت كيفية َعَمل اإلن�ت
نت، فأنت تتصل بنوع خاص من  ي ثواٍن. وعندما ُتوصل جهاز الحاسب الخاص بك باإلن�ت

نت نقل المعلومات حول العالم �ن يتيح لك اإلن�ت
ن  نت ارتباًطا ب�ي نت )Internet Service Provider -ISP(. يوفر خادم مزود خدمة اإلن�ت الخادم )Server( بواسطة مزود خدمة اإلن�ت
 ، ي

و�ن نت(. فعندما تريد عرض صفحات الشبكة العنكبوتية أو التحقق من بريدك اإللك�ت ي )اإلن�ت جهاز الحاسب الخاص بك والعالم الخار�ب
نت األخرى، ويعيد توجيه  نت، والذي بدوره يتصل بخوادم اإلن�ت يرسل جهاز الحاسب الخاص بك طلبات إىل خادم مزود خدمة اإلن�ت

.)Web server( نت بخادم الشبكة العنكبوتية الطلبات، ويسىم هذا النوع من خوادم اإلن�ت

ي الوقت 
ي السابق، عندما ُيريد شخٌص ما جمع المعلومات، كان عليه الذهاب إىل مكتبة عامة وقضاء بعض الوقت للبحث. أما �ن

�ن
نت، أك�ب مصدر للمعلومات ويمكن الوصول إليه من المنازل، أو المكاتب، أو من أي مكان آخر ع�ب األجهزة الذكية. ، فيوجد اإلن�ت الحا�ن

ونية من متصفحك: لعرض صفحة إلك�ت

يط عناوين المتصفح. ي �ش
ا �ن

ً
تكتب عنوان 1

نت الخاص بك لطلب الصفحة.  يرسل المتصفح الخاص بك طلب إىل خادم مزود خدمة اإلن�ت 2

نت )Internet Protocol -IP(، تسىم نظام  ي قاعدة بيانات ضخمة لعناوين بروتوكول اإلن�ت
نت �ن يبحث خادم مزود خدمة اإلن�ت

ي الذي 
و�ن أسماء النطاقات )Domain Name Service -DNS( للعثور عىل خادم الشبكة العنكبوتية الذي يستضيف الموقع اإللك�ت

تريده، ثم يرسل طلًبا للصفحة إىل هذا الخادم. 
3

نت الخاص بك.  ُيرسل خادم الشبكة العنكبوتية الصفحة المطلوبة إىل خادم مزود خدمة اإلن�ت 4

نت الصفحة إىل المتصفح الخاص بك وُتعَرض عىل شاشتك. ُيرسل خادم مزود خدمة اإلن�ت 5

 )Integrated Services Digital Network -ISDN( تدعم الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة
 The Public Switched( النقل الرقىمي للصوت، والفيديو، والبيانات. تسمح شبكة الهاتف العامة
ي العالم باالتصال بأي هاتف آخر، وترسل البيانات 

Telephone Network -PSTN( ألي هاتف �ن
ن وسيتم التخلص منهما تدريجًيا. ن قديمت�ي ن التقنيت�ي بمعدل 64 كيلوبت/ثانية. ومن الواضح أن هات�ي

معلومة

البياناتخادم الشبكة العنكبوتيةالعميل

طلب 
الُمستخدم 

إعادة توجيه 
اإلجابة

اإلجابة

البحث

إعادة توجيه 
الطلب

نت خادم مزود خدمة اإلن�ت
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تدريب 1

لنطبق مًعا

اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

جهاز حاسب واحد.

العديد من أجهزة الحاسب واألجهزة األخرى.1. تتكون الشبكة من:

العديد من أجهزة الحاسب.

كل نقطة متصلة بكابل واحد.

: ليست أبسط هيكلية. 2.  هيكلية نقطة إىل نقطة يهي

. ن ن ُعقدت�ي يتكون من رابط دائم ب�ي

اتصال أجهزة الحاسب بشبكة.

3. ُيحدد البروتوكول طريقة:
تشكيل الرسائل.

نت. َعَمل اإلن�ت

.)Data - الرسالة ) البيانات

بروتوكول.4.  حمولة الحزمة تحتوي عىل:

عنوان الُمرسل.

ُيرسل الطلبات إىل خوادم الشبكة العنكبوتية.

نت: يعيد توجيه الطلبات إىل خوادم الشبكة العنكبوتية.5.  خادم مزود خدمة اإلن�ت

يبحث عن البيانات.
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تدريب 2

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يىلي

1. يعّد نموذج شبكة الحاسب النظ�ي للنظ�ي )Peer-to-peer( آمًنا للغاية.

2. قد تكون الطابعة جزًءا من شبكة.

. ي
و�ن يد اإللك�ت 3. ُيستخدم بروتوكول SMTP لنقل رسائل ال�ب

عّد خوادم الشبكة العنكبوتية مسؤولة عن استقبال طلبات العميل. 4. تُ

5.  ُيعت�ب برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم ع�ب الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات 
المختلفة إىل وجهتها النهائية.

نت. 6. يرسل خادم الشبكة العنكبوتية إجابة إىل خادم مزود خدمة اإلن�ت

7.  تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة 
ي المدرسة.

الحاسب �ن

ي عمله.
نت نظام أسماء النطاقات DNS �ن 8. يستخدم خادم مزود خدمة اإلن�ت

وري إرسال إشعار إىل الُمرسل. 9. عندما يتل�ت الُمستلم حزمة، ليس من ال�ن

: الرأس، والحمولة، والذيل. ن وتوكول هيكل مع�ي 10. يجب أن يكون لل�ب

11. �عة الشبكة يهي المطلب األك�ث شيوًعا.

البيانات ب�عة ع�ب  نقل  ي 
التقنيات استخداًما �ن أك�ث  الرابع  الجيل  12.  ُتعت�ب شبكات 

خطوط الهاتف.



60

تدريب 3

يمكن أن تدعم ما يصل إىل مليون 
جهاز لكل كيلوم�ت مربــع.

الحد األقىص لنقل البيانات هو 2 
ميجابت/الثانية.

يهي خليفة شبكات الجيل الثالث.

قدم ما يصل إىل 1000 ميجابت/ تُ
الثانية الستقبال البيانات.

قدم ما يصل إىل 500 ميجابت/ تُ
الثانية إلرسال البيانات.

)5G( 3شبكات الجيل الخامس

)4G( 2شبكات الجيل الرابع

)3G( 1شبكات الجيل الثالث

 ِصل أجيال الشبكة مع النص الصحيح.

تدريب 4

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

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

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

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

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

ف خصائص تقنيات خط الُمشترك الرقمي )ADSL( غير المتناظر وخط الُمشترك الرقمي    قارن ب�ي
عالي السرعة )VDSL( من حيث الرسعة.
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ف خصائص الشبكات المحلية )LAN( والشبكات الواسعة )WAN( من حيث نطاق    قارن ب�ي
التغطية الجغرافية.

تدريب 5

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

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

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

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

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

يل والتحميل الخاصة باتصال  ف   باستخدام خدمة الويب Speedtest.net، اخت�ب رسعة الت�ف
ي 

لك، ثم قارن القيم الناتجة عن هذا االختبار بالقيم الخاصة بأحد زمالئك �ف ف ي م�ف
نت �ف اإلن�ت

يل والتحميل المختلفة مرتبطة بنوع الشبكات؟ ف الصف. هل تعتقد أن قيم رسعة الت�ف

تدريب 6

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................
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 : ي
الثا�ف  الدرس 

الرقمية والمواطنة  التواصل  أدوات 

)Microblogging( ة المدونات الصغ�ي
ها ومشاركتها مع اآلخرين  ة لن�ش ن إنشاء رسائل قص�ي ي تتيح للُمستخدم�ي ة يهي مزيــــج من التدوين والمراسلة الفورية ال�ت المدونات الصغ�ي
ة  ن�ش عادًة المدونات الصغ�ي ي مخصص، وتُ

و�ن ي غالًبا ما تتم استضافتها عىل موقع إلك�ت نت. ويهي بعكس المدونات التقليدية، ال�ت ع�ب اإلن�ت
.)Twitter( ة األك�ث شيوًعا يهي توي�ت . منصة المدونات الصغ�ي عىل منصات وسائل التواصل االجتمايعي

ي ذلك األجهزة 
ة موجزة ويمكن كتابتها أو استالمها باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الحوسبة، بما �ن رسائل المدونات الصغ�ي

ة تنسيقات محتوى متنوعة، بما فيها النصوص، والصور، والفيديو والصوت، واالرتباطات  المحمولة، وتتضمن رسائل المدونات الصغ�ي
التشعبية.

أدوات التواصل
ه، وُتستخدم أدوات  ي التشجيع ومشاركة المفاهيم واالتصال وغ�ي

ي أي مجتمع، حيث يستخدمه األفراد �ن
 يعّد التواصل جزًءا أساسًيا �ن

ي مجاالت متعددة مثل التعليم واألعمال التجارية ومجال العمل. وتشتمل أدوات التواصل الشائعة عىل وسائل 
التواصل المختلفة �ن

، والتدوين الُمصغر، ويصبح استخدام  ي
و�ن يد اإللك�ت ة، وال�ب ونية النصية القص�ي ، والرسائل الفورية، والرسائل اإللك�ت التواصل االجتمايعي

ي تش�ي إىل التواصل بطريقة واضحة وموجزة وصادقة ومسؤولة. ، ال�ت ي
هذه األدوات مفيًدا عندما تحكمه قواعد التواصل األخال�ت

بدأ االتجاه نحو المدونات 
ة عندما ظهرت  الصغ�ي

وسائل التواصل االجتمايعي 
كات  لتوف�ي طرق أرسع للرسش

اك العمالء. إلرسش

ة: مزايا المدونات الصغ�ي

ء جديد تستغرق كتابته أو تطويره بضع ثوان.وقت أقل إلنشاء المحتوى ي
ُيمكنك ن�ش �ش

ة الراحة أثناء التنقل الصغ�ي المدونات  منصات  مع  والتفاعل  الكتابة  عليك  تسهل 
 من 

ً
باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية بداًل

ي المدونات.
القيام بنفس المهام مع منشورات طويلة �ن

ة للتواصل مع طريقة مبارسش ة  مبا�ش للتواصل  ة  الصغ�ي المدونات  منصات  استخدام  يمكنك 
 ،)tweeting( والتغريد ،)Commenting( اآلخرين من خالل التعليق

وإعادة التدوين )Re-Blogging(، واإلعجاب )Liking(، والمزيد.

ة منشورات أق� ولكنها أك�ث تواتًرا بينما تكرار النرسش تتضمن المدونات الصغ�ي
تتضمن المدونات العادية عكس ذلك.

ي يوليو 
ة، وتم إطالقه �ن  توي�ت )Twitter( هو أحد أقدم منصات المدونات الصغ�ي

ا أو أقل.
ً
ي 140 حرف

من عام 2006 وَسمح للناس وقتها بالتعب�ي عن أفكارهم �ن

معلومة
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)Twitter( توي�ت
ة، والمعروفة باسم  ة ُتمكن مستخدميها من إرسال وقراءة الرسائل النصية القص�ي توي�ت عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغ�ي

.)Tweets( التغريدات

ن اآلخرين. التغريدات محدودة بـ 280  ، حيث يسمح لك بإرسال وقراءة تغريدات الُمستخدم�ي ن ات للُمستخدم�ي ن يقدم توي�ت العديد من الم�ي
 )SMS( ة ي والرسائل النصية القص�ي

و�ن ا، ويمكنك إرسال واستقبال التحديثات )Updates( عىل التغريدة ع�ب موقع توي�ت اإللك�ت
ً
حرف

.)Emails( ي
و�ف يد اإللك�ت ورسائل ال�ب

ا، ُيمكنك البحث عن أشخاص باالسم أو اسم  ً (. أخ�ي ي
ا�ن ُيمكنك ح� استالم التغريدات عىل دائرة أصدقائك )االرسال للجميع هو االف�ت

. ي
و�ن يد االلك�ت اد أصدقاء من شبكات أخرى، أو دعوة صديق ع�ب ال�ب المستخدم، أو است�ي

 .)Followers( ف ي تغريداتك ع�ب توي�ت متابع�ي
ُيطلق عىل األشخاص الذين وافقوا عىل تل�ت

.)Follow( إذا أضفت شخًصا آخر إىل قائمة األشخاص الذين تقرأ منشوراتهم، فأنت تتابعهم

اضغط عىل الرئيسّية 
)Home( لمشاهدة تغريدات 

ي تتابعها. الحسابات ال�ت

ضع العالمات 
المرجعية 

)Bookmarks( عىل 
ي تهمك  التغريدات ال�ت

 بكل 
ً

للرجوع لها مستقباًل
سهولة.

اضغط عىل الرسائل 
)Messages( وابدأ 
محادثة خاصة بينك 

. ن اآلخرين عىل توي�ت وب�ي

اضغط عىل الملف 
ّ )Profile( لتحرير  الشخيصي

معلوماتك الشخصية.

ي 
اضغط عىل مربــع البحث �ف

توي�ت )Search Twitter( للبحث 
عن التغريدات أو المغردين.

هنا يمكنك 
الحصول عىل 

تنبيهات حسابك.

اضغط عىل غّرد 
)Tweet( لن�ش 
ة.  رسالة قص�ي
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نت: القواعد األساسية للحوار ع�ب اإلن�ت

م دائًما آراء اآلخرين ح�ت لو كنت ال تتفق معهم. اح�ت 1

حاول فهم وجهات نظر اآلخرين والتعب�ي عن آرائك بطريقة مهذبة. 2

. ن ال تستخدم لغة بذيئة، ح�ت مع أصدقائك المقرب�ي 3

غ�ي 
ُ
قيم عند الحاجة، فعالمات التعجب واالستفهام يمكن أن ت حاول استخدام عالمات ال�ت

مع�ن عباراتك.
4

ح وجهة نظرك، واحذف   من ذلك، حاول �ش
ً

ي ال توافق عليها. بداًل ال تحذف المشاركات ال�ت
التغريدات فقط إذا كانت تتضمن أشياًء سيئة لك أو ألصدقائك.

5

إذا كان هنالك شخص ما يتنمر عليك، فاحذفه أو احظره وأبلغ والديك بذلك. 6

ُيمكنك استخدام تطبيقات 
الحاسب والهواتف الذكية 

 )Tweetie( ي
مثل توي�ت

 )Twitterrific( يفيك وتويت�ي
إلرسال واستقبال رسائل 

. تحتوي بعض أنظمة  توي�ت
التشغيل عىل وظائف توي�ت 
المتكاملة لالستفادة منها.

)Digital Citizenship( المواطنة الرقمية
ي 

ًما �ن يهي االستخدام اآلمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، باإلضافة إىل كونك عضًوا نشًطا ومح�ت
نت أو عدم االتصال به. المجتمع الرقىمي سواء عند االتصال باإلن�ت

ء بالتقنيات  ي مجتمع مىلي
َعد المواطنة الرقمية وسيلة إلعداد الطلبة للعيش والعمل �ن ي األساس، تُ

ف�ن
الرقمية.

حاول المواطنة  ء الطلبة والكبار استخدام التقنيات الرقمية. لذلك، تُ ي الكث�ي من األحيان، ُي�ي
�ن

الرقمية معالجة ما ال يعلمه الُمستخدمون، وتعزيز استخداٍم آمٍن للتقنيات الرقمية.
 : ي

ي يجب أن يكون كل مواطن رقىمي عىل دراية بها �ن  تتمثل المبادئ األساسية للمواطنة الرقمية ال�ت
. نت، والملكية الفكرية، والقانون الرقىمي ، وآداب السلوك عىل اإلن�ت الهوية الرقمية، والتواصل الرقىمي

البيانات الشخصية والهوية الرقمية
أي بيانات تتعلق بشخص ما ويمكن أن تحدد هويته، تسىم البيانات الشخصية. عىل سبيل المثال، االسم، واللقب، ورقم الهاتف، ورقم 
 . ي شكل رقىمي

ن أن الهوية الرقمية يهي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة �ن ي ح�ي
الهوية وما إىل ذلك يهي بيانات شخصية. �ن

ي  ي تم تحميلها عىل وسائل التواصل االجتمايعي أو المنشورات ال�ت ء بدًءا من تاريــــخ ميالدك وح�ت الصور ال�ت ي
يمكن أن يكون هذا كل �ش

نت. أنشأتها أو علقت عليها أو حسابك البنيكي ع�ب اإلن�ت

نت، هناك العديد من المخاطر، لذلك من المهم حماية  ي الوقت الحا�ن مع وجود الكث�ي من األشخاص الذين يتواصلون ع�ب اإلن�ت
�ن

نفسك، فيجب عليك عدم إعطاء اسمك، أو عنوانك، أو رقم هاتفك، أو بيانات شخصية أخرى إىل غرباء أو مواقع غ�ي معروفة.

قدم خدمات 
ُ
ا، فيمكنك تقديم بعض المعلومات، ولكن عليك الحذر دائًما، فهناك مواقع، عىل سبيل المثال ت

ً
إذا كان الموقع معروف

ي هذه الحالة، األمر يعود إليك لتقرر ما إذا كنت ستقدم 
ي قد تطلب اسمك وربما بيانات شخصية أخرى، �ن ي المجانية ال�ت

و�ن يد اإللك�ت ال�ب
معلوماتك الحقيقية أم ال.
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نت حماية خصوصيتك عىل اإلن�ت
، من المهم التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بشكل مناسب، وأن ما تشاركه لن يكشف  عند استخدام منصات التواصل االجتمايعي

نت: ء له طبيعة شخصية أو مالية. فيما يىلي بعض النصائح لحماية خصوصيتك ع�ب اإلن�ت ي
عن أي �ش

<  َتعّرف عىل إعدادات خصوصية منصات التواصل االجتمايعي وعّدلها وفًقا لمستوى األمان الذي يناسبك. اخ�ت من يمكنه رؤية 
.)Public( ن رؤية ملفك الشخىصي عىل عام معلوماتك و منشوراتك، وتجنب تعي�ي

ي معرفة اسمك، عنوانك، أو مدرستك.
ي قد تساعد �ن نت، وال تشارك البيانات ال�ت < احِم معلوماتك الشخصية و ال تجعلها متاحة ع�ب اإلن�ت

ء ما، وال تنَس أن نصوصك مرئية للجميع، لذا حاول أال تكتب شيًئا يمكن أن يساء فهمه بسهولة.  ي
< كن حذًرا عند ن�ش �ش

نت، فقد  ض أن المحتوى الذي عينته عىل أنه خاص )Private( آمن بنسبة 100٪؛ نظًرا ألن جميع البيانات موجودة عىل اإلن�ت <  ال تف�ت
. ف )Hackers( أو بسبب �قة هاتفك الذيكي ق�ي اق من قبل أحد الُمخ�ت تتعرض لالخ�ت

ي صور اآلخرين المنشورة أو مقاطع الفيديو دون علمك.
 تظهر �ن

ّ
< كن حريًصا عىل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك، واحرص عىل أاًل

، من األفضل أن ُتصادق فقط األشخاص الذين تعرفهم بالفعل وتحدثت معهم شخصًيا، فأنت ال تعرف  ي مواقع التواصل االجتمايعي
<  �ن

أبًدا من وراء اسم المستخدم أو الصورة.

ت شيًئا، أو نًصا، أو صورة، فمن المحتمل أن يكون هذا المنشور متاًحا إىل األبد. ح�ت إذا حذفته، فقد يكون لدى  ذكر دائًما أنك إذا ن�ش <  تَ
شخص آخر أو حاسب آخر نسخة من هذه المعلومات، وهذا يسىم )البصمة الرقمية(.

)Netiquette( نت آداب السلوك عىل اإلن�ت
نت العمل بدون بعض قواعد  مثل أي مجتمع، ال يمكن لمجتمع اإلن�ت
السلوك الجيدة. هذه مجموعة من القواعد السلوكية المتعارف عليها 
لديك  يكون  أن  ولكن يجب   ، ن قوان�ي إىل  تستند  ي ال  وال�ت نت  اإلن�ت ع�ب 
ي التباعها، ح�ت ال تواجه مشكالت عند االتصال بُمستخديمي 

ام أخال�ت ن ال�ت
ي تعت�ب  نت اآلخرين. هناك أيًضا بعض أشكال االتصال واإلجراءات ال�ت اإلن�ت

غ�ي مناسبة ويجب تجنبها.

القواعد  هذه  يحّدد  الذي  المصطلح  هو   )Netiquette( نيتيكيت 
 )Net( شبكة  من كلمة  مزيــــج  هو  المصطلح  نت.  اإلن�ت ع�ب  السلوكية 
وآداب )etiquette(. تتعلق قواعد السلوك هذه بشكل أسا�ي باالتصال 
والمنتديات،  والمحادثة،  الفورية،  والمراسلة   ، ي

و�ن اإللك�ت يد  ال�ب ع�ب 
 . والمدونات، ومواقع التواصل االجتمايعي

نت  ي اعتبارك أن اإلن�ت
نت، عليك أن تضع �ن  باإلن�ت

ً
عندما تكون متصاًل

ا لهويتك. ليس من السهل معرفة الشخص وراء اسم  يوفر إخفاًء نسبيًّ
، وال تعرف أي معلومات عن األشخاص  ي

و�ن يد اإللك�ت الُمستخدم أو ال�ب
ي يشاركونها معك.  الذين تتواصل معهم، باستثناء المعلومات ال�ت

ا، ليس لديك القدرة عىل رؤية أو سماع ردود أفعال اآلخرين، أو فهم  ً أخ�ي
ات  ي التواصل وجًها لوجه، تنقل لغة الجسد وتعب�ي

حاالتهم العقلية، ف�ن
الوجه مشاعر وردود أفعال األشخاص الذين تتحدث معهم.
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نت: ي استخدام اإلن�ت
بعض آداب السلوك األساسية �ف

نت. ي الحياة الواقعية، حيث ينطبق نفس المستوى من األخالق عىل اإلن�ت
ي تستخدمها �ن اتبع نفس قواعد السلوك الجيدة ال�ت 1

ي 
و�ن ي رسالة بريد إلك�ت

ي الخاصة بهم، فعىل سبيل المثال، �ن
و�ن يد اإللك�ت م خصوصية اآلخرين، وال تشارك المحتوى أو عناوين ال�ب اح�ت

.)BCC( مع أك�ث من مستلم واحد، استخدم نسخة مخفية الوجهة
2

ة، فإنها أشبه بال�اخ، وتجنب التعاب�ي الوقحة. استخدم لغة مناسبة، وتجنب األخطاء اإلمالئية والنحوية، وال تكتب بأحرف كب�ي 3

ي ال تملك حقوقها. ال تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والن�ش ال�ت 4

ونية متسلسلة. رسل رسائل إلك�ت
ُ
تابع أو ت

ُ
رسل رسائل غ�ي مرغوب فيها )Spam( وال ت

ُ
ال ت 5

نت غالًبا ما تكون مصحوبة باأللفاظ النابية أو أي لغة مسيئة أخرى. ي المضايقات )Flame wars(، ويهي مناقشات عىل اإلن�ت
ال ُتشارك �ن 6

)Cyberbullying( ي
و�ف التنمر اإللك�ت

هيب، أو العدوان، أو التحرش السلويكي من خالل أجهزة االتصال  ي هو أي عمل من أعمال ال�ت
و�ن التنمر اإللك�ت

ي 
و�ن اإللك�ت التنمر  أن يحدث  ُيمكن  الذكية، بطريقة متعمدة ومتكررة.  والهواتف  نت  اإلن�ت أي  الرقمية، 

 ، ، وغرف المحادثة، ووسائل التواصل االجتمايعي ي
و�ن يد اإللك�ت ة، ورسائل ال�ب من خالل الرسائل القص�ي

يد  هيب، حيث ال توجد قيود سواء عىل رسائل ال�ب والمنتديات وما إىل ذلك، ويصعب الحد من هذا ال�ت
ي هذه الرسائل.

ن الذين ُيمكن إدخالهم �ن ي الموزعة، أو عىل عدد الُمستلم�ي
و�ن اإللك�ت

: ي
و�ف أنواع التنمر اإللك�ت

. ي
يشمل التعليقات والمنشورات والرسائل عىل مواقع التواصل التنمر اللف�ف

ي تهدف إىل إزعاج أو مضايقة أو إيذاء شخص ما. االجتمايعي ال�ت

المعلومات  ي ع�ب نرسش 
و�ف التنمر اإللك�ت

والصور الشخصية.
نت أو يشارك عىل  تحدث عندما ين�ش شخص ما ع�ب اإلن�ت
والصور  والمحادثات  الشخصية  المعلومات  واسع  نطاق 

ة SMS دون إذن مالكها. ومقاطع الفيديو ع�ب الرسائل القص�ي

اق الحسابات الشخصية. أو اخ�ت المراقبة  لغرض  إما  الشخىصي  الحساب  ر  الُمَتَنمِّ ق  يخ�ت
وأيًضا،  باسمها.  والن�ش  الضحية  شخصية  انتحال  بهدف 

إنشاء حساب وهىمي ينتحل شخصية الضحية.

. ي
و�ف وتطارده التنمر الجمايعي والنبذ اإللك�ت معيًنا  األشخاص شخًصا  من  مجموعة  تستهدف 

ي 
�ن واستبعاده  الشخص  هذا  تجاهل  يتم  لذلك؛  وتالحقه. 

ونية. المعامالت اإللك�ت

. ي
و�ف ي صناعة تنمر صانيعي المحتوى اإللك�ت

ن وأي شخص يعمل �ن يشمل ذلك المؤثرين والمدون�ي
، حيث يستهدف صانع المحتوى شخًصا  ي

و�ن المحتوى اإللك�ت
معيًنا بخطاب كراهية أو عن�ية أو إساءة أو فضيحة.
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: ي
و�ف نصائح لمواجهة التنمر اإللك�ت

 تجاهل التعليقات والرسائل المسيئة وال ترد عليها. 1

نت.2 احظر وأبلغ عن أي شخص يقوم بالتنمر ع�ب اإلن�ت

ي اإلبالغ عن حاالت التهديد أو 3
دد �ن ونية، وال ت�ت ن المتعلقة بالجرائم اإللك�ت تعرف عىل القوان�ي

. ي
و�ن از اإللك�ت ن التشه�ي أو االب�ت

ال ترد عىل اإلساءة بإساءة مثلها.4

ن نظرتك لنفسك وما يقوله المتنمرون عنك.5 ال تلم نفسك؛ حاول أن تفصل تماًما ب�ي

6. احة من حياتك الرقمية واستخدام وسائل التواصل االجتمايعي خذ اس�ت

ي طلب 7
دد �ن ، وال ت�ت ن تحدث عن تعرضك للتنمر واطلب المساعدة من األشخاص المقرب�ي

. ن المساعدة من المختّص�ي

يهدف نظام مكافحة جرائم 
ف  المعلوماتية السعودي إيل تأم�ي
التبادل اآلمن للبيانات ، وحماية 

حقوق مستخديمي أجهزة 
نت ، وحماية  الحاسب واإلن�ت
المصلحة العامة واألخالق 

وكذلك خصوصية األشخاص.

ام الملكية الفكرية: الح�ت

اذكر دائًما مصدر الصور أو المعلومات.

اطلب اإلذن قبل استخدام عمل اآلخرين.

ها كما لو كانت ملكك. يل محتوياتها وإعادة ن�ش ن  من مجرد ت�ن
ً

َضّمن روابط المواقع األخرى بداًل

شارك المواد الخاصة بك ليستخدمها اآلخرون.

.)Pirated( امج أو األفالم أو المقاطع الصوتية المقرصنة ال تستخدم ال�ب

)Intellectual Property - IP( الملكية الفكرية
نت قدر هائل من المعلومات، فقد يمنح  ء أصىلي ُينشئه شخص ما. يوجد عىل اإلن�ت ي

الملكية الفكرية )Intellectual Property -IP( يهي أي �ش
ام استعمال هذه المواد،  وري اح�ت نت، لذلك من ال�ن ا إلنشاء ومشاركة الكث�ي من المواد المدهشة عىل اإلن�ت

ً
ن مجان العديد من الناس وقتهم الثم�ي

. ن وحفظ حقوق أصحابها األصلي�ي
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)Intellectual Property law -IP( قانون الملكية الفكرية

ي يجب عىل الناس اتباعها. ُتطبق المحاكم والجهات المعنية هذه القواعد وتعاقب  قانون الملكية الفكرية هو مجموعة من القواعد ال�ت
ي ينشئونها، مثل األعمال الفنية  ي يتمتع بها األشخاص بخصوص األشياء ال�ت من يخالفها. يتضمن قانون الملكية الفكرية الحقوق ال�ت
ي يصنعها الناس بنوع خاص من  اعات ال�ت ومقاطع الصوت واألدب، وُتسىم حقوق التأليف والنرسش )Copyrights(، كما أنه يحىمي االخ�ت
ي لمواد محمية، مثل نسخها أو توزيعها بدون 

اع. إن انتهاك حقوق الطبع والن�ش هو استخدام غ�ي قانو�ن القانون الذي يسىم براءة االخ�ت
إذن، وُيطلق عىل نسخ وبيع األفالم ومقاطع الصوت غ�ي المجانية اسم قرصنة )Piracy(، ونظًرا ألن النسخ غ�ي القانونية ُتباع عادًة 
 

ً
بسعر منخفض، فيهي أك�ث جاذبية لألشخاص الذين ال يستطيعون تحمل أسعار أعىل للنسخ األصلية، ولكن هذا ال يجعل القرصنة عماًل

وًعا. م�ش

: حقوق الن�ش والعالمات التجارية وبراءات  ي
تجمع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، أنواع الملكية الفكرية المتمثلة �ن

اع، وبالنسبة لهذه األنواع يوجد قانون راسخ، يدعم تسجيل تلك الحقوق القّيمة المتعلقة بالملكية الفكرية. االخ�ت

)Creative commons( المشاع اإلبدايعي

ن بإدارة حقوق الن�ش الخاصة بهم، ويمكنك فعل  يوفر المشاع اإلبدايعي )Creative common - CC( أدوات تطوعية للسماح للمبدع�ي
ي العمل بل يختار 

، وال يفقد مبتكر العمل حقوق الن�ش الخاصة به �ن ي ال تخلو من حقوق الن�ش ما تريد باستخدام مواد المشاع اإلبدايعي ال�ت
وط معينة. مشاركة العمل مع الجمهور تحت �ش

يحتوي الجدول التايلي عىل المواد المحمية بحقوق 
: ي

الطبع والنرسش وتتمثل �ف

: كتب، مقاالت، شعر. ي العمل األد�ب

.MP3 مقاطع الصوت وملفات

برامج الحاسب.

الفنون: الجرافيك، والرسومات، والنحت، إىل آخره.

الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو.

األعمال المعمارية.

ئ  من المهم أن تتذكر أن ُمن�ش
المحتوى هو صاحب العمل، 
ا 

ً
وهذا يمنحه/يمنحها حقوق

اف بها وحمايتها. يجب االع�ت

 )Plagiarism( االنتحال 
هو نسخ عمل شخص آخر 
حرفًيا أو إعادة صياغته عىل 
إنه عملك الخاص. ال تنسخ 
نت ألداء  ء من اإلن�ت ي

أي �ش
، ح�ت لو كان  يلي

ف واجبك الم�ف
مجانًيا دون اإلشارة لمصدره.

ي كلمات المرور أبًدا. ال تعِط كلمات ال� الخاصة بك  ال يطلب مسؤوىلي الدعم الف�ن
ي توفر ذلك. ي المواقع والتطبيقات ال�ت

ي �ن
ألي شخص، وال تهمل تفعيل التحقق الثنا�ئ

معلومة
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)Software( مجيات ال�ب
امج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه،  مجيات )Software License( يهي َعقد تم إنشاؤه بواسطة ُمصمىمي ال�ب رخصة ال�ب
امج من اإلجراءات غ�ي القانونية. فعند استخدام برمجيات مسجلة الملكية، يجب أن يكون لديك  وُتستخدم هذه الرخصة لحماية ال�ب
مجيات أيًضا الصيانة، وعادًة  نامج. يشمل ترخيص ال�ب اء الرخصة مع ال�ب ي استخدامها، وغالًبا ما يتم �ش

دائًما ترخيص يمنحك الحق �ن
ما يكون هذا لمدة عام واحد ويكون إما مدرًجا أو اختيارًيا، ويحتوي اتفاق الصيانة )Maintenance Agreement( أو الَعقد عىل 
ا تحديثات رئيسة، عىل سبيل المثال، من اإلصدار 1.2 إىل 2.0، 

ً
تحديثات طفيفة، عىل سبيل المثال، من اإلصدار 1.1 إىل 1.2، وأحيان

نامج،  نامج )Software Assurance(. للحصول عىل تحديث رئيس لل�ب ولها أسماء مختلفة مثل التحديث )Update( أو ضمان ال�ب
ي اتفاقية الصيانة.

اء ترقية )Upgrade(، إذا لم تكن مشمولة �ن ن عىل العميل عادًة �ش يتع�ي

مقيدة  تكون  ما  عادًة  ي  وال�ت نامج  ال�ب لُمستخديمي  ا 
ً
حقوق  )Free Software Licenses( المجانية  مجيات  ال�ب رخّص  ُتوفر 

ي 
�ن دمجها  أو  الجديدة  اإلصدارات  توزيــــع  وإعادة  بحرية  نامج  ال�ب استخدام  ن  للُمستخدم�ي ويجوز   ، الن�ش حقوق  قانون  بموجب 

ي يتوفر بها كود المصدر  امج ال�ت مجيات مفتوحة المصدر )Open Source(، ولكنها تش�ي إىل ال�ب  برامج أخرى. تتشابه ُرخص ال�ب
نامج. )Source Code(. يمكنك فقط قراءة الكود أو تعديله وإنشاء نسخة جديدة من ال�ب

وكة )Copyleft(. هناك العديد من  غالًبا ما ُيطلب ن�ش أي نسخة معدلة كنسخة مفتوحة المصدر أيًضا، وتسىم برخصة الحقوق الم�ت
خيص لك بفعله. اخيص المجانية ومفتوحة المصدر، لذا تأكد من معرفتك بما يسمح وما ال يسمح ال�ت ال�ت

اخيص: مجيات مسجلة الملكية، هناك نوعان آخران من ال�ت إيل جانب ترخيص ال�ب

.)Free Software License( مجيات المجانية رخصة ال�ب

.)Open Source License( مجيات المفتوحة المصدر رخصة ال�ب

)Freeware( مجيات المجانية ال�ب

ن بدون تكلفة أو مقابل رسوم اختيارية، ولكن عادًة ما يكون حق االستخدام  مجيات المجانية يهي برامج متوفرة للُمستخدم�ي ال�ب
ي بعض 

ي يتم بيعها عادة من أجل الربــح. ولكن مع ذلك، �ن امج التجارية، وال�ت . هذا عىل عكس ال�ب مقيد من ناحية واحدة أو أك�ث
امج المجانية لغرض تجاري وتكون مرخصة بدون تكلفة. الحاالت يتم توزيــــع ال�ب

)Shareware( مجيات المجانية التجريبية ال�ب

مجيات  قّدم ال�ب
ُ
، وغالًبا ما ت ي ن بدون تكلفة وعىل أساس تجري�ب مجيات المجانية التجريبية يهي برامج متوفرة للُمستخدم�ي ال�ب

ي 
ي صحيفة أو مجلة. إن األساس المنط�ت

نت أو كقرص مضغوط مضمن �ن ي عىل اإلن�ت
و�ن يل من موقع إلك�ت ن المجانية التجريبية كت�ن

اء ترخيص لإلصدار الكامل من  نامج والحكم عىل فائدته قبل �ش مجيات الُمشاركة هو منح الُمستخدم الفرصة لتجربة ال�ب وراء ال�ب
نامج. ال�ب

)Freemium( الفريميوم

ن عليك  ات، فسيتع�ي ن ا ولكن بوظائف أقل، وإذا كنت تريد جميع الم�ي
ً
ي استخدام تطبيق ما مجان

فريميوم هو نموذج يساعدك �ن
اء التطبيق. �ش

)For Personal Use( مجيات المجانية لالستخدام الشخيصي ال�ب

ل، ال ُيسمح لك باستخدامه ألغراض تجارية، وإذا كنت تريد التطبيق الخاص  ن ي الم�ن
يل تطبيق لالستخدام الشخىصي �ن ن عند ت�ن

. ن اء ترخيص بعدد الُمستخدم�ي كة أو مؤسسة، فأنت بحاجة إىل �ش ب�ش
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تدريب 1

لنطبق مًعا

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يىلي

1. أي بيانات ُتحّدد هوية شخص ما تسىم البيانات الشخصية.

ن بدون تكلفة. مجيات التجريبية للمستخدم�ي ر ال�ب
َّ
2. ُتوف

يد  3.  يجب عليك دائًما تقديم بياناتك الشخصية إىل جهات معروفة مثل خدمات ال�ب
ي المجانية.

و�ن اإللك�ت

4. المواطنة الرقمية يهي طريقة إلعداد الطلبة إلساءة استخدام التقنيات الرقمية.

ء يصنعه شخص ما باستخدام عقله. ي
ن الملكية الفكرية أي �ش 5. تحىمي قوان�ي

ن الملكية الفكرية. ام قوان�ي 6. يجب عليك اح�ت

ي  ي يتمتع بها األشخاص عىل األشياء ال�ت التأليف والن�ش الحقوق ال�ت 7.  تشمل حقوق 
ينشئونها، مثل الفن والموسي�ت واألدب.

8. أنت قادر عىل نسخ وبيع أي فيلم.

. 9. تعّد مواد المشاع اإلبدايعي خالية من حقوق الن�ش

يتعلق  فيما  امج  ال�ب ُمصمىمي  بواسطة  إنشاؤه  تم  عقد  يهي  مجيات  ال�ب 10.  رخصة 
باستخدامه وإعادة توزيعه.

امج من اإلجراءات غ�ي القانونية. خص لحماية ال�ب 11. ُتستخدم الرُّ
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3مواد حقوق التأليف والنشر

2الملكية الفكرية

1البيانات الشخصية

: ي
 صل العمود األول بما يناسبه من عبارات العمود الثا�ف

شارك المواد الخاصة بك 
ليستخدمها اآلخرون.

برامج الحاسب.

امج، أو األفالم، أو  ال تستخدم ال�ب
الموسي�ت المقرصنة.

ي نقابة 
إذا كان الشخص عضًوا �ن

ُعّمالية.

األعمال المعمارية.

اذكر دائًما مصدر الصور أو 
المعلومات.

األعمال األدبية: كتب، مقاالت، 
شعر.

ضّمن الروابط عىل الموقع 
 من 

ً
ي الخاص بك بداًل

و�ن اإللك�ت
ها  يل المواد وإعادة ن�ش ن مجرد ت�ن

كما لو كانت ملكك.

اطلب اإلذن قبل استخدام عمل 
اآلخرين.

تدريب 2
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تدريب 3

اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

ي ينشئونها. تتضمن حقوق األشخاص عىل األشياء ال�ت

نت )نيتيكيت(:  نت.1.  آداب السلوك عىل اإلن�ت ُتحدد قواعد السلوك الواجب اتباعها عند استخدام اإلن�ت

امج من اإلجراءات غ�ي القانونية. حماية ال�ب

نسخ عمل شخص آخر واالدعاء بأنه عملك. 

2. االنتحال هو:
ء  مىلي مجتمع  ي 

�ن والعمل  للعيش  الطالب  إلعداد  طريقة 
بالتقنيات الرقمية.

ي من خالل أجهزة االتصال الرقمية.
أي سلوك عدا�ئ

تتضمن مشاركات أطول ولكن أقل تكراًرا.

ة: ء جديد يستغرق الكث�ي من الوقت لتطويره.4.  منصات المدونات الصغ�ي ي
تسمح لك بن�ش �ش

تتضمن مشاركات أق� ولكن أك�ث تكراًرا.

قيم عند الحاجة. الستخدام عالمات ال�ت

: نت يهي ي ال توافق عليها.5.  قاعدة الحوار ع�ب اإلن�ت لحذف المشاركات ال�ت

ام آراء اآلخرين إذا كنت ال توافق عليها. لعدم اح�ت

مع واحد أو أك�ث من حقوق االستخدام المقيدة.

: ن امج التجريبية للُمستخدم�ي .6.  تتوفر ال�ب ي بدون تكلفة وعىل أساس تجري�ب

بدون تكلفة ولكن بوظائف أقل من النسخة الكاملة.
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، بعضها مهم للغاية وبعضها  ي تستقبلها أو ترسلها بشكل يويمي
   هناك العديد من أنواع البيانات ال�ت

ي تعتقد أنها معلومات شخصية حساسة.
ليس له أهمية. اكتب بعض أنواع البيانات ال�ت

 

 

 

؟ إذا كان األمر كذلك، فما نوع البيانات  ي
و�ف <  هل سبق لك تقديم بياناتك الشخصية إيل موقع إلك�ت

ي قدمتها؟
ال�ت

 

ونية غ�ي معروفة؟ ي عليك إعطاء أي معلومات شخصية إيل غرباء أو مواقع إلك�ت
< لماذا ال ينبيعف

تدريب 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تدريب 5

الالزم لتطوير  الوقت  ة من حيث  الصغ�ي العادية والمدونات  المدونات  ف خصائص    قارن ب�ي
المحتوى.
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الوحدة وع  مرسش

ي الشبكة العنكبوتية عن معلومات حول األنواع 
وع، سُتشكل مجموعة مع زمالئك للبحث �ن ي هذا الم�ش

�ن
المختلفة للشبكات وتاريخها، وعن أدوات التواصل الحديثة.
اجمع أك�ب قدر ممكن من المعلومات مّتبًعا الخطوات اآلتية:

ويدك بمعلومات حول الكتب 3 ن اطلب من معلمك المساعدة عند جمع المعلومات ب�ت
وعك. ي م�ش

ي يمكن أن ُتساعدك �ن والمجالت ال�ت

استخدم مّحرك بحث للعثور عىل معلومات حول أنواع الشبكات المختلفة، واكتب 1
ة.

ّ
الكلمات المفتاحية المناسبة لجعل بحثك أك�ث دق

ي الشــبكة العنكبوتيــة، حــاول أن تكــون مفكــًرا ناقــًدا، وتحقــق ممــا إذا كان 2
أثنــاء البحــث �ن

ــا بــه.
ً
نــت الــذي تســتخدمه موثوق المصــدر عــ�ب اإلن�ت

ي 4 ي المجموعــة باســتخدام أدوات االتصــال الــ�ت
أثنــاء العمــل، حــاول التعــاون مــع زمالئــك �ن

تعلمتهــا، كإجــراء مكالمــات جماعيــة وتبــادل الملفــات ومــا إىل ذلــك.

 لتقديــم موضوعــك، واجعل مقالتــك ممتعة 5
ً

بعــد جمــع المعلومــات المطلوبــة اكتــب مقــااًل
باســتخدام الصــور قــدر اإلمــكان. 

ي 6 ونيــة الــ�ت ام قانــون الملكيــة الفكريــة، وال تنســخ أي مــادة مــن المواقــع اإللك�ت تذكــر احــ�ت
 مــن ذلــك. إذا نســخت أي نــص، 

ً
ت عليهــا، ولكــن اســتخدم كلماتــك الخاصــة بــداًل عــ�ث

ي الــذي أخــذت المعلومــات منــه، أو ِذكــر مؤلفــه.
و�ن فعليــك ذكــر الموقــع اإللكــ�ت
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درجة اإلتقانالمهارة
لم يتقنأتقن

ن أنواع الشبكات وفق الهيكلية. 1. تمي�ي

ن نماذج شبكة الحاسب. ن ب�ي 2. التمي�ي

ي يعتمد عليها اتصال الحاسب. 3. تحديد بنية الحزم ال�ت

نت. ح كيفية عمل اإلن�ت 4. �ش

البيانات  )حماية  مثل:  الحاسب،  عىل  التعامل  أثناء  الرقمية  المواطنة  عنا�   5.  تحقيق 
، حقوق الملكية  ي

و�ن نت، التنمر اإللك�ت الشخصية والهوية الرقمية، آداب السلوك عىل اإلن�ت
الفكرية(.

جدول المهارات

ي الختام
�ف

المصطلحات

3Gالجيل الثالثIntellectual Propertyالملكية الفكرية

نت 4Gالجيل الرابعISPمزود خدمة اإلن�ت

5Gالجيل الخامسLANالشبكات المحلية

ة ك الرقيمي غ�ي المتناظرMicrobloggingالمدونات الصغ�ي ADSLخط الُمش�ت

Binary Dgitsاألرقام الثنائيةOptical Fiberاأللياف الضوئية

BitالبتPersonal Dataالبيانات الشخصية

Busخ�يPlagiarismاالنتحال

ClientالعميلPoint-To-Pointنقطة إيل نقطة

مجيات المجانية التجريبية Copyrightsحقوق التأليف والنرسشSharewareال�ب

Digital Citizenshipالمواطنة الرقميةTopologyالهيكلية

Digital Unitالوحدة الرقميةTweetتغريدة

ك الرقيمي عايلي الرسعة مجيات المجانيةVDSLخط المش�ت Freewareال�ب

Information Packetحزم المعلوماتWANالشبكات الواسعة

Web Serverخادم الشبكة العنكبوتية 
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ي بايثون، 
ي هذه الوحدة عىل الحلقات )loops( وكيفية استخدامها �ف

ستتعرف �ف
وستستخدم الحلقات المتداخلة )nested loops( من أجل طباعة األنماط. 
ا،  ً مجية وإنشاء الدوال. أخ�ي ستتعلم كيفية تجميع مجموعة من التعليمات ال�ب

ستتعلم كيفية التعامل مع ملف إكسل باستخدام بايثون.

أهداف التعلم
ي هذه الوحدة:

ستتعلم �ف

ي بايثون.
< استخدام الحلقات �ف

< إيقاف الحلقة بـاستخدام عبارة اإليقاف.

< آلية استخدام الحلقات المتداخلة.

< إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.

مجة. ي لغة ال�ب
< ماهية الدالة �ف

< بناء دوال جديدة . 

< التعامل مع معامالت الدالة.

ات المحلية والعامة. ف  المتغ�ي < تمي�ي

مجية لمعالجة جداول البيانات. < استخدام التعليمات ال�ب

األدوات

تشارم  باي  التواصل  بيئة  <  إصدار 
)PyCharm Community Edition(

 الوحدة الثالثة: 
مجة مع بايثون ال�ب
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األول:   الدرس 

)Loops( الحلقات 

، وسيتطلب هذا التكرار الكث�ي من الوقت والجهد.  ي م�ج ي النص ال�ج
ي بعض األحيان إىل تكرار مجموعة من األوامر عدة مرات �ف

ستحتاج �ف
مجة تقريًبا بنية تحكم تسىم حلقة )loop(. ستسمح لك هذه الدالة بتنفيذ سطر واحد أو مجموعة من  لذلك، توفر جميع لغات ال�ج

. ف ط مع�ي ، أو أن تعتمد عىل �ش ف مجية عدة مرات. ويمكنك تحديد عدد التكرارات برقم مع�ي المقاطع ال�ج

 .while و حلقة for ف من الحلقات: حلقة يدعم بايثون نوع�ي

for حلقة
.)range)(( ي قيم دالة النطاق

ًدا �ف ُتستخدم حلقة for لتكرار مجموعة من األوامر لعدٍد محدٍد من المرات، ويكون عدد التكرارات محدَّ

ي بايثون
الحلقات �ف

for حلقة 
for loop_variable in range(): 
    statements

while حلقة
while condition: 
      statements

for loop_variable in range(): 
    statements

يجب أن ُتسبق البيانات 
المتكررة بمسافة بادئة.

يمكنك استخدام دالة النطاق 
.for لتحديد عدد مرات تنفيذ حلقة

)Indentation in loops( ي الحلقات
المسافة البادئة �ف

ي عىل العبارات  م�ج ي بايثون. يتعّرف المقطع ال�ج
طية، هو أمر مهم جًدا �ف كما تعلمت سابًقا، فإن استخدام المسافة البادئة لعبارات IF ال�ش

 ، ي م�ج ي مقطعك ال�ج
ك مسافة بادئة �ف ي كل تكرار لها، من خالل المسافة البادئة، لذلك إذا لم ت�ت

ي يتم تنفيذها �ف ي الحلقة وال�ت
المضمنة �ف

فستتل�ت رسالة خطأ.



78

)range) (( دالة النطاق
.)counter( مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات، و يسىم المتغ�ي الذي يحسب التكرار العّداد )range) (( ُتستخدم دالة النطاق

ي دالة النطاق يبدأ العداد بالعد من 0، يزيد بمقدار 1 وينتيهي العد قبل الوصول إىل الرقم المحدد. مثال عىل ذلك:
�ف

ي أن العداد يبدأ من 2 وينتيهي عند 4 )القيمة 5 غ�ي  يمكن تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة. عىل سبيل المثال، النطاق )2,5(، يع�ف
مدرجة(.

ي دالة النطاق يهي 1، ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة. عىل سبيل المثال، النطاق )1,5,2(، 
القيمة التلقائية للزيادة �ف

ي العد من 1، وينتيهي عند 4 ويزداد بمقدار 2.
ي أن العداد يبدأ �ف يع�ف

0
1
2
3
4

# i يطبع قيمة
for i in range(5):
   print(i)

# i يطبع قيمة
for i in range(2,5):
   print(i)

2
3
4

# i يطبع قيمة
for i in range(10,5,-2):
   print(i)

10
8
6

.  بشكٍل عكيسي
ْ

يمكن أن تكون الخطوة عدًدا سالًبا، ويصبح العّد

# i يطبع قيمة
for i in range(1,5,2):
   print(i)

1
3

# Prints out the value of i
for i in range(1,5,2):
   print(i) ي دالة 

القيمة الثالثة �ف
النطاق يسىم الخطوة 

.)the step(
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for st in range (0,15):
 print(" :الرجاء إدخال اسم الطالب")
 name=input()
 print(" :الرجاء إدخال درجة الطالب")
 g=int(input())
 if g>50: 
  print(name,".اجتاز االمتحانات")
  if g<=70:  
   print(name,".C حصل على")
  elif g<=90: 
   print(name,".B حصل على")
  else:
   print(name,".A حصل على")
 else: 
  print(name,".لم يجتز االمتحانات")

ُتستخدم حلقة for عند معرفة عدد التكرارات المراد قبل بداية التكرار. ماذا يحدث عندما يكون الرقم غ�ي معروف والتكرار يعتمد عىل 
طية.  ي مثل هذه الحاالت، ُتقدم بايثون حلقة while ال�ش

؟ �ف ف ط مع�ي �ش

لقراءة اسم 
كل طالب.

ال تنَس ترك 
مسافة.

for i in range(4,0,-1): 
   print (i)

for i in range(0,10,2):
   print (i)

ي تظهر عىل الشاشة. ي التاىلي واكتب القيم ال�ت م�ج جرب المقطع ال�ج

جرب بنفسك

مثال: درجات تقييم الطلبة

نامج من اجتياز الطالب لالمتحانات. ستتعلم كيف يمكنك  لقد عملت سابًقا عىل مثال لحساب درجات تقييم الطلبة، حيث يتحقق ال�ج
ض أن عليك التحقق من درجات صف كامل مكون  ي المثال السابق من درجات طالب واحد فقط، لتف�ت

تطبيق حلقة for. لقد تحققت �ف
من 15 طالًبا.
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طية حلقة while ال�ش
ا سابًقا. طالما أن الحالة صحيحة، فإن الحلقة تتكرر وُتفحص بعد كل تكرار 

ً
ُتستخدم حلقة while عندما ال يكون عدد التكرارات معروف

 
ً
ط خطأ نامج إىل السطر التاىلي بعد الحلقة. أما إذا كانت حالة ال�ش للتأكد من صحتها. عندما ُتصبح الحالة خطأ، يتوقف التكرار وينتقل ال�ج

ي البداية، فلن يتم تنفيذ الحلقة عىل اإلطالق.
�ف

.x وتنتيهي الحلقة عندما ُيدخل المستخدم 0 كقيمة للمتغ�ي ،x طية، ُيدخل المستخدم قيمة للمتغ�ي انظر إىل مثال حلقة while ال�ش

while condition:
   statements

x=int(input(" :x أدخل قيمة"))
while x!=0: 
 print(x)
 x=int(input(" :x أدخل قيمة"))
print(".نهاية الحلقة")

5 :x أدخل قيمة
5

6 :x أدخل قيمة
6

10 :x أدخل قيمة
10

0 :x أدخل قيمة
0

نهاية الحلقة.

يجب أن ُتسبق األوامر 
المتكررة بمسافة بادئة.
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. ف ي متغ�ي مع�ي
طية للتحقق من مدخالت المستخدم �ف ُيمكنك استخدام حلقة  while ال�ش

مثال: درجات تقييم الطلبة

نامج من المستخدم إدخال درجة الطالب، ويجب أن تكون هذه الدرجة أك�ج من أو تساوي 0، وأقل من أو ي هذا المثال، سيطلب ال�ج
 �ف

نامج رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إدخال درجة صالحة. ي حال أدخل المستخدم قيمة خارج هذا النطاق، فسيعرض ال�ج
 تساوي 20. �ف

  يجب أن تكون درجات الطلبة أكبر من أو تساوي 0 #
وأقل من أو تساوي 20 #
grade=int(input(" :أدخل درجة الطالب"))
while grade<0 or grade>20:
 print(".0-20 درجة غير صالحة، أدخل درجة من")
 grade=int (input(" :أدخل درجة صالحة"))
print (" :درجتك هي", grade)

أدخل درجة الطالب: 67

درجة غ�ي صالحة، أدخل درجة من 0-20.

أدخل درجة صالحة: 18

18 : درجتك يهي

i=1
while i<6:
  i=i+1 
  if i == 3:
    print("مرحًبا")
  print(i)

ي التاىلي واكتب ما يظهر عىل الشاشة. م�ج جرب المقطع ال�ج

جرب بنفسك
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)Infinite loop( حلقة ال نهائية
ط حلقة while خطأ، فسينتيهي بك األمر بحلقة ال نهائية )Infinite loop(، ويهي حلقة ال تنتيهي أبًدا. إذا لم ُيصبح �ش

ي ستغ�ي الحالة من صواب )True( إىل خطأ  طية، يجب أن تتضمن أمًرا، أو مجموعة من األوامر ال�ت عندما تستخدم حلقة while ال�ش
.)False(

نامج إىل األبد. ، لذلك سيتم تكرار ال�ج ي المثال السابق، قيمة المتغ�ي i ال تتغ�ي
�ف

.Python shell ي نافذة
إليقاف تكرار الحلقة، اضغط عىل Ctrl + C �ف

i=1 
while i<6: 
 print(i)

. ماذا تالحظ؟ ي التاىلي م�ج جرب المقطع ال�ج

جرب بنفسك
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)Break statement( عبارة اإليقاف
 .)Break statement( ي مثل هذه الحاالت، ستستخدم عبارة اإليقاف

ي بعض األحيان تريد إنهاء حلقة قبل أن تصبح حالتها خطأ. �ف
�ف

ي حلقة 
نامج إىل السطر المتواجد بعد الحلقة. يمكن استخدام عبارة اإليقاف �ف ي تحتوي عليها، وينتقل ال�ج ُتنيهي عبارة اإليقاف الحلقة ال�ت

for أيًضا.

while True:
 word=input(" :اكتب كلمة")
 if word=="إيقاف":
  print(".لقد استخدمت عبارة اإليقاف")
  break
 print(" اكتب كلمة مختلفة")

اكتب كلمة: سيارة

اكتب كلمة مختلفة 

اكتب كلمة: طائرة

اكتب كلمة مختلفة 

اكتب كلمة: دراجة

اكتب كلمة مختلفة 

اكتب كلمة: دراجة هوائية

اكتب كلمة مختلفة 

اكتب كلمة: إيقاف
لقد استخدمت عبارة اإليقاف.

عادة ما يكون هناك العديد من الطرق المختلفة ألداء نفس المهمة.
نامج ومساحة التخزين المطلوبة. فضل إحدى الطرق عىل األخرى بناًء عىل عدة عوامل، أهمها رسعة تشغيل ال�ب

ُ
ت

مج ُيحدد أفضل طريقة. الم�ب

ي بايثون 
إن السالسل النصية �ف

حساسة لحالة األحرف، لذلك 
 ، عند التحقق من قيمة متغ�ي

عليك أيًضا التحقق مما إذا كانت 
هناك مسافات زائدة؛ ألن المسافة 

ي بايثون أيًضا.
ا �ف

ً
ُتعت�ج حرف
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  كم مرة سينفذ أمر الطباعة ))(print(؟ اخ�ت اإلجابة الصحيحة:

تدريب 1

لنطبق مًعا

اخ�ت اإلجابة الصحيحة

لن ينفذ؛ ألن تنسيق األوامر غ�ي صحيح.

for i in range (0,5,3):
 print(i)

ينفذ مرتان.

ينفذ 3 مرات.

ينفذ 5 مرات.

for i in range (10,1,-2):
 print(i)

عدد المرات غ�ي معروف.

ينفذ 4 مرات.

ينفذ 5 مرات.

i=5
while i>1:
  print(i)
  i=i-1

عدد المرات غ�ي معروف.

ينفذ 4 مرات.
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تدريب 3
  اكتب برنامًجا يعرض األرقام 100، 95، 90،...، 0 عىل الشاشة.

تدريب 2
.for اكتب برنامًجا يعرض األرقام من 10- إىل 1- باستخدام حلقة  

تدريب 4
اكتب برنامًجا باستخدام حلقة while لعرض أول 13 عدد من مضاعفات العدد 7.  

تدريب 5
اكتب برنامًجا لحساب مجموع جميع األرقام من 1 إىل رقم معىط.  

<   اطلب من المستخدم إدخال رقم.
<   احسب مجموع جميع األرقام من 1 إىل الرقم المعىط.

<   عىل سبيل المثال، إذا أدخل المستخدم 8، فيجب أن يكون الناتج 36 )1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8(.
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ي 
ع�ف

ُ
 الحلقة المتداخلة ت

جملة حلقة داخل 
جملة حلقة أخرى.

  : ي
الثا�ف  الدرس 

)Nested loops( المتداخلة  الحلقات 

ي هذا الدرس ستتعلم كيفية وضع حلقة داخل 
مت كيفية استخدام أنواعها المختلفة. �ف

ّ
ي الدرس السابق وتعل

لقد تعّرفت عىل الحلقات �ف
حلقة أخرى، ويسىم هذا اإلجراء بالتداخل )Nesting( كما تسىم هذه الحلقات بالحلقات المتداخلة )Nested loops(، حيث يمكنك 
 for أو العكس. وتعّد حلقات while ي حلقة

ي أي نوع آخر، وعىل سبيل المثال: يمكنك إدخال حلقة for �ف
إدخال أي نوع من الحلقات �ف

يهي الحلقات المتداخلة األك�ث شيوًعا.

ى ما يحدث عند جمع هياكل الحلقات. يسىم وضع  ح�ت اآلن، استخدمت أنواًعا مختلفة من الحلقات واحدة تلو األخرى. اآلن، س�ت
.)Nesting( حلقة واحدة داخل حلقة أخرى التداخل

.for ي نوع آخر، ولكن الحلقات المتداخلة األك�ث شيوًعا يهي حلقات
يمكن أن يتداخل أي نوع من أنواع الحلقات �ف

for i in range(3):
 for j in range(2):
  print("i= ",i,"j= ",j)

خطوات التنفيذ:

الداخلية  الحلقة  0، ستتكرر  القيمة  i  .1 يحصل عىل 
.for j = 0 ، j = 1 : ف مرت�ي

الحلقة  for i = 1، ستتكرر  ثم   ،i قيمة  ارفع  2.  اآلن 
.for j = 0 ، j = 1 : ف الداخلية مرت�ي

الحلقة  for i = 2، ستتكرر  ثم   ،i قيمة  ارفع  3.  اآلن 
.for j = 0 ، j = 1 : ف الداخلية مرت�ي

3 مرات والحلقة  ي النهاية، تكررت الحلقة الخارجية 
�ف

الداخلية 6 مرات.

i= 0 j= 0
i= 0 j= 1
i= 1 j= 0
i= 1 j= 1
i= 2 j= 0
i= 2 j= 1

القيم

ji

0
0

1

0
1

1

0
2

1

1

2

3

الحلقة 
الخارجية

الحلقة 
الداخلية
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 مثال آخر للحلقات المتداخلة.

a=4

a<=12

i<3

صواب

صواب

التكرارت الخارجية

التكرارت الداخلية

خطأ

خطأ

print)"a=",a,"i=",i(

i=0

a=a+3

i=i+1

ي م�ج ي للمقطع ال�ج المخّطط اإلنسيا�ج

a=4
while a<=12:
    for i in range(3):
        print("a= " ,a,"i= ",i)
    a=a+3

a= 4 i= 0
a= 4 i= 1 
a= 4 i= 2 
a= 7 i= 0 
a= 7 i= 1 
a= 7 i= 2 
a= 10 i= 0
a= 10 i= 1
a= 10 i= 2

ي الحلقات المتداخلة مهم جًدا، حيث 
وضع المسافة البادئة �ف

ي كل حلقة.
ي يتم تضمينها �ف

حدد المسافة البادئة األوامر ال�ت
ُ
ت

البداية

النهاية
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ي المثال السابق، فإن 
ت المسافة البادئة �ف ي بايثون. يمكنك أن ترى أنه إذا غ�ي

نامج بأكمله �ف وضع المسافة البادئة مهم للغاية ويغ�ي ال�ج
النتيجة ستكون مختلفة.

a=4
while a<=12:
    for i in range(3):
        print("a= ",a,"i= ",i)
        a=a+3

a= 4 i= 0
a= 7 i= 1
a= 10 i= 2

a=4

a<=12

i<3

صواب

صواب

التكرارت الخارجية

التكرارت الداخلية

خطأ

خطأ

print)"a=",a,"i=",i(

i=0

i=i+1

ي م�ج ي للمقطع ال�ج المخّطط اإلنسيا�ج

a=a+3

البداية

النهاية
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ي تنطبق عىل الحلقات المتداخلة:
القواعد ال�ت

> يجب أن تكون كل حلقة داخلية مدمجة بالكامل داخل الحلقة الخارجية، وال يمكن أن تتشابك الحلقات.
. ف أو أك�ث ف متداخلت�ي > ال يمكن استخدام نفس المتغ�ي كعّداد لحلقت�ي

. ً
> الحلقة الداخلية يجب أن تكتمل أواًل

> الحلقة الداخلية تنفذ جميع تكراراتها لكل تكرار من تكرارات الحلقة الخارجية. 

مثال توضييحي
. ي

ي العالم الحقي�ت
الساعة الرقمية يهي إحدى أمثلة الحلقات المتداخلة �ف

ي الساعة الرقمية، تحتاج إىل 3 حلقات:
�ف

> الحلقة األوىل ستتبع الساعات.
> الحلقة الثانية ستتبع الدقائق.
. ي

> الحلقة الثالثة ستتبع الثوا�ف

0:0:0
0:0:1
0:0:2
.
.
.
.
23:59:59

for hour in range (24):
 for min in range (60):
  for sec in range (60):
   print(hour,":",min,":",sec)

ستتكرر الحلقة الخارجية 24 مرة.

ستتكرر الحلقة الوسىط 60 مرة 
لكل تكرار واحد للحلقة الخارجية.

سوف تتكرر الحلقة الداخلية 
60 مرة لكل تكرار واحد للحلقة 

الوسىط.
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 الحلقة الخارجية للطلبة ال 30 #
for student in range(30):
    name=input(" :اكتب اسم الطالب")
ابدأ بكتابة الدرجات اإلجمالية لكل طالب #    
    sumGrades=0
حلقة داخلية للدرجات الثالث #    
    for gr in range(1,4):
        print("اكتب الدرجة",gr," :للطالب ")
        grade=int(input())
 #مجموع الدرجات الثالث للطالب        
        sumGrades=sumGrades+grade
احسب الدرجة النهائية #    
    finalGrade=sumGrades/3
    print("الدرجة النهائية ل",name,"هي",finalGrade)

اكتب اسم الطالب: محمد
اكتب الدرجة 1 للطالب:

75
اكتب الدرجة 2 للطالب:

80
اكتب الدرجة 3 للطالب:

90

الدرجة النهائية ل محمد يهي 81.66666666666667
اكتب اسم الطالب: 

مثال: حساب درجات تقييم الطلبة
المعلم يريد حساب درجات تقييم طلبته.

ي واحد. 
30 طالًبا، وخضع كل طالب الختبارين وامتحان نها�ئ يضم فصله 

الدرجة النهائية لكل طالب يهي متوسط تلك الدرجات الثالث.
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for num in range (1,6):
 for j in range (num):
  print(num,end=" ")
االنتقال لسطر جديد # 
 print(" ")

1 
2 2 
3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 5

استخدام end بهذه الطريقة 
يختم النص المطبوع بمسافة فارغة 

 من االنتقال إىل سطر جديد.
ً

بداًل

أنماط الطباعة

يمكنك استخدام بايثون لعرض األنماط عىل الشاشة. لطباعة أي نمط، هناك هيكل عام عليك اتباعه، حيث تحتاج إىل تحديد عدد 
ك الحلقة الداخلية بعدد األعمدة المستخدمة  ك الحلقة الخارجية بعدد السطور المستخدمة، تخ�ج ي النمط. ُتخ�ج

الصفوف واألعمدة �ف
لطباعة النمط.

بعض األمثلة عىل األنماط الرقمية:

ي النطاق )1,6( و تعمل الحلقة 
ي المثال أعاله، الحلقات الخارجية والداخلية من نوع حلقة for، حيث تعمل الحلقة الخارجية �ف

�ف
ي السطر 

ف �ف ي مرت�ي
ي السطر األول، والرقم الثا�ف

الداخلية داخل النطاق المحدد للحلقة الخارجية. سيتم عرض الرقم األول مرة واحدة �ف
ي السطر الثالث وهكذا.

، والرقم الثالث ثالث مرات �ف ي
الثا�ف

for num in range (1,6):
 for j in range (1,num+1):
  print(j,end=" ")
االنتقال لسطر جديد # 
 print(" ")

1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5

ي تظهر عىل الشاشة. ، واكتب النتيجة ال�ت ي التاىلي م�ج جرب المقطع ال�ج

for num in range (8,-1,-1):
 for j in range (0, num):
  print(num,end=" ")
االنتقال لسطر جديد # 
 print()

جرب بنفسك
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ي 
ي السطر الثا�ف

ف �ف ي السطر األول، ونجمت�ي
ى أنه يمكنك طباعة أنماط هرمية من النجوم. ستطبع نجمة واحدة �ف ، س�ت ي المثال التاىلي

�ف
وتستمر بالطباعة ح�ت السطر الخامس.

ف  ف لتكرار العمود، وحلقت�ي ف مخصصت�ي ف داخليت�ي يمكنك أيًضا رسم مثلث باستخدام النجوم، حيث ستستخدم 4 حلقات for، حلقت�ي
ف لتكرار السطر. خارجيت�ي

for i in range(0, 5):
    for j in range(0, i+1):
        print("*",end=" ")
    print()

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

for i in range(6):
    for j in range(i):
        print ("*", end=" ")
    print()

for i in range(6,0,-1):
    for j in range(i):
        print("*", end=" ")
    print()

*
* *
* * *       
* * * *     
* * * * *   
* * * * * * 
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

ي تظهر عىل الشاشة. ، واكتب النتيجة ال�ت ي التاىلي م�ج جرب المقطع ال�ج

for i in range(6, 0, -1):
    for j in range(0, i - 1):
        print("*", end=" ")
    print()

تريد تنفيذ الحلقة 
 ،i المتداخلة عدد مرات

 i + 1 لذا فأنت بحاجة إىل
ي دالة النطاق.

�ف

جرب بنفسك
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تدريب 1

تدريب 2

لنطبق مًعا

ي التاىلي وأكمل الجدول. ميحب ل المقطع ال�ب
ّ
شغ  

جدول القيم

xciالشاشة

25

577   5 

 

2

77   14

-1   20

x=2
c=5
while c>0:
 for i in range (7,12,2):
  x=x+3
  print(i,x)
 c=c-3
 print(x,c)

for i in range(4):
    for j in range(8):
        print(i, j)

ي التاىلي وتحقق من عدد األسطر المطبوعة. ميحب ل المقطع ال�ب
ّ
شغ  

A. 4

B. 5

C. 12

D. 24

E. 32
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تدريب 3

تدريب 4

ب لجميع األرقام من 1 إىل 10. اكتب برنامًجا لعرض جدول ال�ف  

؟ وما مخرجاته؟ نامج التاىلي ما وظيفة ال�ب  

الناتج:

for i in range(3):
    for j in range(3):
        if j == i:
            break
        print(i, j)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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تدريب 5

: ي الذي يطبع النمط التاىلي ميحب اكتب المقطع ال�ب  

: ي م�ج المقطع ال�ج

5 4 3 2 1 
4 3 2 1 
3 2 1 
2 1 
1
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الثالث:    الدرس 

)Functions( الدوال 

ي مكان واحد مع إعطائها اسًما )تعريًفا(، ويتم تنفيذها من خالل استدعائها عند 
ي يتم تجميعها �ف ال�ت الدالة مجموعة من األوامر 

ي سبق لك استخدامها، مثل: دالة الطباعة ))(print(، ودالة   الحاجة لها. ويحتوي البايثون عىل مجموعة من الدوال الجاهزة وال�ت
ي 

ي هذا الدرس ستتعلم كيفية إنشاء دوال جديدة لتساعدك �ف
الطول ))(len(، ودالة النطاق ))(range(، ودالة اإلدخال ))(input(. �ف

بعض المهام والمشكالت المتكررة.

إنشاء الدوال الخاصة بك
الدالة تعريف  عىل  الجزء  هذا  ويحتوي   def األساسية  الكلمة  باستخدام  الدالة  من  األول  الجزء  ُيعّرف  بايثون،  ي 

 �ف
ي نهاية رأس الدالة )function header(، هناك نقطتان 

ي وهو اسم الدالة )name(. �ف
ي الجزء الثا�ف

)function definition(، ثم يأ�ت
مجية، ويجب وضع مسافة بادئة لها. بعد ذلك، يتبع محتوى الدالة  )colon( لإلشارة إىل أن ما يىلي عبارة عن مجموعة من المقاطع ال�ج

ي هذا المثال، يطبع الرسالة فقط.
)function body(، والذي �ف

اآلن ستحدد دالة تطبع رسالة مرحًبا.

استدعاء دالة
الستدعاء دالة، استخدم اسم الدالة متبوًعا بأقواس.

: ومن األمثلة عىل الدالة ما يىلي

def my_function():
 print("مرحًبا")

# function call
my_function()

مرحًبا

def my_function():
 print("مرحًبا")

ة الرئيسة للدوال  ف الم�ي
يهي أنه يمكنك 

استدعاؤها مراًرا 
نامج  وتكراًرا من ال�ب

الرئيس.

اسم الدالة.

 def يخ�ج
الحاسب أنك 
تريد تعريف 
دالة جديدة.
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 )Parameters and Arguments( الُمعاِمالت والوسائط
ات داخل الدالة. ي الدالة ُتسىم الُمعاِمالت )Parameters(، وُتستخدم هذه المتغ�ي

ي يمكنك اإلعالن عنها �ف ات ال�ت المتغ�ي

ات المحلية )Local Variables(، كما ُيشار إىل  ونظًرا ألنه ال يمكن الوصول للمعامالت إال من خالل الدالة، فإنه ُيشار إليها باسم المتغ�ي
ات المحلية للدالة قيم الوسائط كُمدخالت  ي تم تمريرها إىل الدالة لتنفيذها عىل أنها وسائط )Arguments(. وتتل�ت المتغ�ي ات ال�ت المتغ�ي

ثم تتابع تنفيذ الدالة.

طية، ثم  ف a و b وتجد أك�ج عدد باستخدام جملة if else ال�ش ، حيث تحدد دالة تسىم printMax مع معامل�ي ي
ألِق نظرة عىل المثال اآل�ت

.)print)(( تطبع هذا العدد باستخدام دالة الطباعة

 )Parameters and Arguments( الُمعاِمالت والوسائط
ء ما باستخدام هذه القيم. تشبه هذه  ي

ي تعطيها للدالة، بحيث يمكنها فعل �ش يمكن أن تقبل الدالة إدخال )input(، ويهي القيم ال�ت
ف قيمها سابًقا عند  ات )variables(، وتختلف من حيث أن قيم هذه المعامالت تحدد عند استدعاء الدالة و تم تعي�ي المعامالت المتغ�ي

تشغيل الدالة.

ي تدخلها عند استدعاء الدالة تسىم الوسائط  ف أن القيم ال�ت ي ح�ي
ي تعطيها لتعريف الدالة تسىم الُمعاِمالت )Parameters(، �ف األسماء ال�ت

.)Arguments(

طية، ثم تطبع  ف a و b وتجد أك�ج عدد باستخدام جملة if else ال�ش ألِق نظرة عىل مثال حيث تحدد دالة تسىم printMax مع معامل�ي
.)print)(( هذا العدد باستخدام دالة الطباعة

def printMax(a, b):
 if a > b:
  print(a, ".هو األكبر ")
 elif a == b:
  print(a, " يساوي ", b)
 else:
  print(b, ".هو األكبر ")
printMax(3, 4) 

. 4 هو األك�ج

يتم تحديد المعامالت داخل 
ي تعريف الدالة ويتم فصلها 

األقواس �ف
بواسطة فاصلة. عندما تستديعي 
الدالة أدخْل القيم بنفس الطريقة.

ي تظهر عىل الشاشة. ، واكتب النتيجة ال�ت ي التاىلي م�ج جرب المقطع ال�ج

def profileMessage(age, name):
    print("اسمي",name,"عمري", age)
 
profileMessage(15,"ريم")

الوسائط

المعامالت

جرب بنفسك
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)Return statement( عبارة اإلرجاع
. يؤدي ظهور عبارة اإلرجاع  ي بايثون، ُتستخدم عبارة اإلرجاع )Return statement( إلنهاء تنفيذ استدعاء الدالة و إرجاع قيمة التعب�ي

�ف
ة. ي تىلي أمر استدعائه مبا�ش نامج إىل النقطة ال�ت ي أي نقطة من محتوى الدالة إىل إنهاء تنفيذ أوامر الدالة وإعادة ال�ج

�ف

طية  للعثور  ي تم إدخالها، وللقيام بذلك ُتستخدم جملة If else ال�ش رجع دالة الحد األقىص )maximum( أك�ج القيم ال�ت ي المثال أدناه، تُ
�ف

عىل القيمة األعىل ثم إرجاع تلك القيمة.

def maximum(x, y):
    if x > y:
        return x
    elif x == y:
        return ".األرقام متساوية"
    else:
        return y

print(maximum(2, 3))

3

def squareRoot(a):
 return a*a
البرنامج الرئيس #
finalNumber = squareRoot(5)
print(finalNumber)

25

ال يمكن استخدام عبارة 
اإلرجاع خارج الدالة.

ي حال عدم إضافة عبارة 
�ف

إرجاع إىل دالتك، فإن 
ء. ي

الدالة ال تعيد أي �ش

تعىطي عبارة اإلرجاع 
return قيمة ما أو رًدا 
عىل مستخدم الدالة، 

بينما ينتج عن أمر الطباعة 
print نًصا مطبوًعا.
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)Default arguments( اضية الوسائط االف�ت
اضية إذا كان المستخدم ال يريد إعطاء قيم لهذه  ي جعل بعض المعامالت اختيارية واستخدام القيم االف�ت

ي بعض الدوال، قد ترغب �ف
�ف

. ي
ا�ف المعامالت. يمكن تحقيق ذلك بمساعدة قيم اإلعداد االف�ت

اضية. إذا لم يتم تمرير قيمة أخرى أثناء تسمية الدالة، فستأخذ وسائط الدالة قيم اإلعداد االف�ت

def helloFunction(message="مرحًبا"):
 print(message)

helloFunction()
helloFunction(message="!مرحًبا من بايثون")

مرحًبا
مرحًبا من بايثون!

اضية للمعامالت عن طريق وضع عامل اإلحالة )=( متبوًعا بالقيمة  ف وسائط اف�ت يمكنك تعي�ي
ي تعريف الدالة.

اضية بعد تسمية المعامالت �ف االف�ت

def f(x):
  
  return 5 * x

print(f(2))
print(f(5))
print(f(6))

ي تظهر عىل الشاشة. ، واكتب النتيجة ال�ت ي التاىلي م�ج جرب المقطع ال�ج

اضية القيمة اف�ت

إذا تم استدعاء الدالة بدون وسائط، 
اضية. ُتستخدم القيمة االف�ت

ي وضع قيمة مختلفة، 
إذا كنت ترغب �ف

يمكنك القيام بذلك كما هو موضح.

جرب بنفسك
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)Local and global variables( ات المحلية والعامة المتغ�ي
ي يتم استخدامها خارج  ي تحمل نفس االسم وال�ت ات األخرى ال�ت ات داخل تعريف الدالة، فإنها ال تؤثر وال تتأثر بالمتغ�ي عند تحديد المتغ�ي
ات المحلية نطاقها داخل الدالة   ، المتغ�ي نامج الذي ُيمكن الوصول إىل المتغ�ي واستخدامه بنطاق المتغ�ي تلك الدالة. يسىم جزء ال�ج

حيث تم الترصيــــح عنها، وتبدأ من تعريف اسم الدالة، وتنتيهي عند توقف الدالة عن التنفيذ.

ف مثل الدوال أو الفئات(، فأنت  نامج )أي ليس ضمن نطاق مع�ي ي المستوى األعىل من ال�ج
ف قيمة السم محدد �ف ي تعي�ي

إذا كنت ترغب �ف
ات العامة. بحاجة إىل إخبار بايثون أن االسم ليس محلًيا )local( ولكنه عام )global(. يتم ذلك باستخدام المتغ�ي

ي المثال التاىلي دالة استخدمت ألول مرة معامل يسىم x، يستخدم بايثون قيمة المعامل المعلن داخل تلك الدالة.
 �ف

ي الجزء الرئيس لن 
ي الدالة، فإن x المحددة �ف

ت قيمة x �ف ثم ستسند القيمة 2 إىل x، واالسم x هو متغ�ي محىلي لدالتك. لذلك، عندما تغ�ي
تتأثر.

ي القسم الرئيس وتؤكد عىل أنها لم تتأثر.
ي االستدعاء األخ�ي لدالة الطباعة، سُتطبع قيمة x �ف

�ف

x = 50

def func(x):
    print("x= ", x)
    x = 2
    print("إلى x لقد غيرت", x)

func(x)
print(" =x ال تزال", x)

x= 50

ت x إىل 2 لقد غ�ي

x= 50 ال تزال
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ي المثال التاىلي يستخدم فيه األمر العام )global( لإلشارة إىل أن x هو متغ�ي عام، حيث يؤدي إسناد قيمة إىل x داخل الدالة لتغي�ي قيمة 
�ف

ي الجزء الرئيس.
x �ف

x = 50
def func():
    global x
    print("هي x قيمة", x)
    x = 2
    print("العامة إلى x لقد غيرت", x)

func()
print("هي x قيمة", x)

قيمة x يهي 50

ت x العامة إىل 2 لقد غ�ي

قيمة x يهي 2

نامج الرئيس ال�ب

دالة

المتغ�ي المحىلي

المتغ�ي العام
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تدريب 1

لنطبق مًعا

: ي التاىلي ميحب  اكتب ناتج المقطع ال�ب

total = 0; 
تعريف الدالة هنا #
def sum( arg1, arg2 ):
   total = arg1 + arg2; 
   print(" :المجموع داخل الدالة", total)
   return total;

البرنامج الرئيس #
sum( 10, 20 );
print(" :المجموع خارج الدالة", total)

الناتج
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تدريب 2

ي 
ي أدخلتها �ف

نامج التاىلي غ�ي مكتمل. عليك أن تكتب دالة إليجاد متوسط األعداد الثالثة ال�ت   ال�ب
نامج الرئيس. ال�ب

def

البرنامج الرئيس #

num1 = float(input(" :أدخل الرقم األول"))
num2 = float(input(" :أدخل الرقم الثاني"))
num3 = float(input(" :أدخل الرقم الثالث"))
result = find_average(num1, num2, num3)
print(" :متوسط األرقام هو", result)

تدريب 3
ات المحلية والعامة. ف المتغ�ي ح الفرق ب�ي  ارسش

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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تدريب 4

تدريب 5

تدريب 6

ف هذه األرقام. ي بايثون تقبل ثالثة أرقام وتعيد الرقم األك�ب من ب�ي
   اكتب دالة �ف

ي المدرسة يا خالد". 
    اكتب برنامًجا ودالة من أجل طباعة رسالة، عىل سبيل المثال، "مرحًبا بك �ف

نامج. اسم المستخدم هو معامل ال�ب

ي تطبع الرسالة.  نامج الرئيس الذي يحدد قيمة الوسائط والدالة ال�ت ئ ال�ج <  أنيسش

نامج الرئيس الرسالة.  ي الدالة، ويطبع ال�ج
ا آخر ُيدخل فيه المستخدم قيمة المعامالت �ف ئ مقطًعا برمجيًّ <  أنيسش

ئ دالة تأخذ هذه الدرجات كوسائط  ي أربــع مواد، ثم أن�ش
  اكتب برنامًجا يسأل الطالب عن درجاته �ف

ويحسب ما إذا كان الطالب قد اجتاز الفصل أم ال. 

الجتياز الفصل، يجب أن يكون لدى الطالب متوسط أعىل من 12.

يجب أن تكون الدرجات أعداًدا صحيحة أك�ب من 0 وأقل من 21.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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الرابع:    الدرس 

بايثون ي 
�ف إكسل  بيانات  جداول 

لقد تعلمت سابًقا كيفية استخدام إكسل إلجراء معالجة البيانات البسيطة، مثل إنشاء جداول البيانات، وتطبيق الدوال لتحديد البيانات 
ي هذا الدرس كيفية استخدام بايثون إىل جانب إكسل.

وفرزها وتنسيقها وإنشاء بعض المخططات بناًء عىل بياناتك. ستتعلم �ف

العمل مع إكسل و بايثون
نظًرا ألنك تعلم بالفعل كيفية استخدام إكسل، فقد تتساءل عن سبب استخدام بايثون للعمل معه. السبب هو أنه باستخدام بايثون 

يمكنك أتمتة بعض المهام المتكررة، وإجراء بعض العمليات الحسابية المعقدة بشكل أ�ع من العمل مع إكسل فقط.

مجة يهي عبارة عن حزمة مقاطع  ي لغات ال�ج
ف بيكسل )openpyxl(. المكتبة �ف الستخدام بايثون مع إكسل، تحتاج إىل مكتبة تسىم أوب�ي

ي كل مرة.
ي من البداية �ف م�ج مجون إىل كتابة المقطع ال�ج برمجية مكتوبة سابًقا، وتؤدي بعض المهام بحيث ال يحتاج الم�ج

 )openpyxl( ف بيكسل مكتبة أوب�ي
ف  يلها وتثبيتها، مكتبة أوب�ي ف ي يمكنك ت�ف ي بايثون العديد من المكتبات المثبتة سابًقا، ولكن هناك العديد من المكتبات المتاحة ال�ت

يوجد �ف
بيكسل )openpyxl( يهي إحدى تلك المكتبات. يمكنك باستخدامها إجراء عمليات مثل القراءة والكتابة والحسابات الرياضية، وإنشاء 

الرسوم، والمخططات البيانية.

OpenPyXL
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:)openpyxl( ف بيكسل لتثبيت مكتبة أوب�ي
1 ي نافذة PyCharm )باي تشارم(، اضغط عىل Packages )الحزم(. 

> �ف
2 يط البحث.  ي �ش

ف بيكسل( �ف > اكتب openpyxl )أوب�ي

 4 3 واضغط عىل Install )تثبيت(.  ف بيكسل(،  > اخ�ت openpyxl )أوب�ي
5 ك بأن التثبيت قد اكتمل.  > ستظهر رسالة ُتخ�ج

2

3

1
5

4
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استيراد مكتبة أوبين بيكسل #
import openpyxl

import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)

لرؤية أسماء األوراق في دفتر العمل #
sheet_name = wb.sheetnames
print(" :يحتوي ملف إكسل على أوراق العمل التالية",sheet_name)

ف بيكسل اد مكتبة أوب�ي است�ي
.)import( اد ادها. يمكنك القيام بذلك باستخدام أمر االست�ي ف بيكسل بعد تثبيتها، تحتاج إىل است�ي الستخدام مكتبة أوب�ي

)Workbooks( العمل مع دفاتر العمل
ف  ي مكتبة أوب�ي

ي كل ورقة. �ف
كما تعلم، يمكن أن تحتوي ملفات إكسل عىل أك�ث من ورقة عمل واحدة، ويمكنك إدخال البيانات ومعالجتها �ف

بيكسل، ُيطلق عىل ملف إكسل اسم دف�ت العمل )Workbook(، ويمكنك إما إنشاء ملف إكسل جديد أو تحميل ملف موجود سابًقا.

)load_workbook)(( دالة تحميل دف�ت العمل

ي نفس المجلد مع 
للعمل عىل ملف إكسل موجود ستستخدم دالة تحميل دف�ت العمل ))(load_workbook(. وعليك وضع الملف �ف

نامج، أو استخدام المسار المطلق للملف. ال�ج

)sheetnames( سمات أسماء أوراق العمل

ي يحتوي عليها دف�ت  عاًدة ما تعمل عىل ورقة محددة من دف�ت العمل، ومن المفيد جًدا معرفة أسماء هذه األوراق. لرؤية أسماء األوراق ال�ت
.)sheetnames( العمل، يمكنك استخدام سمة أسماء أوراق العمل

]"english", "arabic"[ :يحتوي ملف إكسل عىل األوراق التالية

مسار ملف إكسل

 تعّد دالة تحميل دف�ت العمل 
))(load_workbook( وحدة داخل 
 )openpyxl( ف بيكسل مكتبة أوب�ي
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import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

row = sheet_obj.max_row
column = sheet_obj.max_column
print(" :إجمالي السطور", row)
print(" :إجمالي األعمدة", column)

import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
الوصول إلى الخاليا من ورقة العمل كمفاتيح لدفتر العمل #
cell = sheet_obj["A1"]
لعرض نوع الخلية #
print(type(cell))
cell_range = sheet_obj["B1" : "B5"]
print(cell)

)Accessing cells( الوصول إىل الخاليا
ي الملف وقيمته. غالًبا ما ستحتاج إىل الوصول إىل قيمة 

، هما موقعها �ف ف ف رئيست�ي ي ورقة عمل إكسل عىل خاصيت�ي
تحتوي كل خلية �ف

ها، أو استخدامها إلجراء عمليات حسابية أخرى مثل العثور عىل مبلغ وما إىل ذلك. الخلية من أجل طباعتها عىل الشاشة، أو تغي�ي

)max_column attribute( و سمة العمود األقىص  )max_row attribute(  سمة السطر األقىص

ي الورقة. للقيام بذلك، يمكنك استخدام سمة 
عند العمل باستخدام ملف إكسل، فمن الجيد معرفة عدد السطور واألعمدة الموجودة �ف
ي ورقة العمل.

السطر األقىص )max_row( و سمة العمود األقىص )max_column( �ف

ي االنتقال من الخلية  هذا يع�ف
"B5" اىل الخلية "B1"

إجماىلي السطور: 12

إجماىلي األعمدة: 12

<class 'openpyxl.cell.cell.Cell'>

<Cell "arabic".A1>

السمات )Attributes( يهي بعض 
الخصائص المضمنة لنوع خاص 
ات، وتسىم الكائنات. من المتغ�ي

ل هذا األمر  ُيحمِّ
الورقة المسماة 

ي متغ�ي 
"arabic" �ف

.sheet_obj

ل هذا األمر  ُيحمِّ
ي 

الخلية "A1" �ف
.sheet_obj

اسم الورقة 
وموقع الخلية
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61

الوصول إىل قيم الخاليا 
ي معظم األوقات، تحتاج إىل قيمتها. للحصول عىل قيمة الخلية، تحتاج إىل استدعاء 

لقد تعلمت كيفية الحصول عىل موقع الخلية. لكن �ف
. ف سمة قيمة كائن خلية مع�ي

الوصول إىل قيمة أك�ث من خلية واحدة
ض اآلن أنك تريد الحصول عىل جميع الحقائق الغذائية للحليب. يمكنك العثور يدوًيا عىل موقع كل خلية ثم استدعاء سمة قيمتها،  اف�ت
ي 

 ومن الممكن أيًضا أن تكون قد ارتكبت بعض األخطاء. لذلك، يوجد دالتان لهما وظيفتان مفيدتان �ف
ً

ولكن ذلك سيستغرق وقًتا طوياًل
.iter_cols  و iter_rows اختيار أك�ث من خلية واحدة وهما

ي هذا المثال ستستخدم ملف إكسل للتغذية لطباعة عدد السعرات الحرارية )kCal( من الحليب. كما رأيت من قبل، يحتوي هذا 
�ف

 العثور عىل موقعها، وهو 
ً

الملف عىل 12 سطًرا و12 عموًدا. للحصول عىل عدد السعرات الحرارية )kCal( من الحليب، عليك أواًل
ي هذه الخلية.

"C3" ثم يمكنك استدعاء سمة القيمة �ف

import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
position = "C3"
cell = sheet_obj[position]
value = cell.value
print(value)
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حقائق غذائية عن الحليب: 88.1 61 3.27 3.25 5.63 123 101 0 38 150

import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

أنشئ متغير سطور يحتوي على مواقع حقائق التغذية الخاصة بالحليب #
rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=3, min_col=3, max_col=11)

اآلن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية #
print(" :حقائق غذائية عن الحليب", end=" ")
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")

."A1"إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية األوىل 

ستستخدم دالة iter_rows اآلن للحصول عىل جميع الحقائق الغذائية للحليب. عليك الحصول عىل جميع مواقع الخاليا لسطر 
الحليب، وهو "3D" ثم استدعاء سمة القيمة.

Iter_rows دالة
ي ورقة عمل إكسل.

ُتستخدام دالة Iter_rows عندما تريد الحصول عىل جميع القيم لسطر أو أك�ث �ف

iter_rows (min_row=None, max_row=None, min_col=None, max_col=None)

فهرس العمود األصغر 
واألك�ج

فهرس السطر األصغر 
واألك�ج
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Iter_cols دالة
ي ورقة عمل إكسل.

ُتستخدام دالة Iter_cols عندما تريد الحصول عىل جميع القيم لعمود أو أك�ث �ف

  ."A1"إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية األوىل

ي ورقة العمل. ستحتاج إىل الحصول 
ستستخدم Iter_cols للحصول عىل عدد السعرات الحرارية )kCal( لجميع المكونات الموجودة �ف

عىل مواقع جميع الخاليا ثم استدعاء سمة القيمة.

السعرات الحرارية لجميع المكونات: 61 143 149 261 65 430 216 535 20 89

import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

أنشئ متغير Cols يحتوي على مواقع حقائق الطاقة لجميع المكونات  #
cols = sheet_obj.iter_cols(min_col=3, max_col=3, min_row=3, max_row=12)

اآلن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية  #
print(" :السعرات الحرارية لجميع المكونات", end=" ")
for col in cols:
    for cell in col:
        print(cell.value, end=" ")

iter_cols (min_col=None, max_col=None, min_row=None, max_row=None)

فهرس العمود األصغر 
واألك�ج

فهرس السطر األصغر 
واألك�ج
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cell(row=None, column=None)

import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
# B1 غير الخلية
sheet_obj.cell(row=1, column=2).value = "30 جرام"
wb.save("nutrition.xlsx")

ي ملف إكسل من خالل أوامر 
ات �ف عند حفظ التغي�ي

ي بايثون وإال فلن 
بايثون، يجب فتح الملف فقط �ف

ي حال كان 
ات، وستظهر رسالة خطأ �ف تحدث التغي�ي

ي نفس الوقت.
ي برنامج إكسل �ف

ملف اإلكسل مفتوًحا �ف
 تغي�ي قيمة "B1" من "100 جرام" إىل "30 جرام".

ً
عليك أواًل

كتابة القيم
ي 

لقد تعلمت كيفية الحصول عىل الخاليا والقيم من ورقة العمل. من األمور المهمة عند العمل عىل ملفات إكسل يهي كتابة القيم �ف
ي خاليا فارغة، أو يمكنك تغي�ي قيم الخاليا الموجودة.

الخاليا، حيث يمكنك إما إنشاء سطور وأعمدة جديدة وإضافة قيم �ف

.)cell( يمكنك تغي�ي قيمة الخلية باستخدام دالة الخلية

ي كل 100 جرام. 
ي هذا الملف، سُتحسب قيم العنارص الغذائية لكل مكون �ف

ي إكسل وتغ�ي القيم الموجودة. �ف
ستعمل عىل ملف التغذية �ف

ي كل 30 جراًما من المكونات، فيجب عليك تغي�ي كل قيمة وفًقا للصيغة التالية: 
ي تحويل هذه القيم إلظهارها �ف

إذا كنت ترغب �ف

new_value = old_value * 30 / 100

فهرس السطر و العمود

لحفظ 
دف�ت العمل

اآلن إذا فتحت 
ملف إكسل مرة 
أخرى، فستتغ�ي 

."B1" قيمة الخلية
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ف for ، واحدة تمر ع�ج كل سطر  لتغي�ي كل خلية تغذية عليك بتطبيق الصيغة ثم حفظ دف�ت العمل. للقيام بذلك، عليك استخدام حلقت�ي
واألخرى تمر ع�ج كل عمود.

ت جميع القيم الغذائية، واستغرقت هذه المهمة وقًتا أقل بكث�ي من تغي�ي كل قيمة يدوًيا. هذا النوع من األتمتة  كما ترى فقد تغ�ي
ة جًدا. مفيد للغاية خاصة إذا كنت تعمل مع ملفات كب�ي

import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")

sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range (3,13):
    for col in range (2,12):
        old_value = sheet_obj.cell(row=row, column=col).value
        new_value = float(old_value) * 30 / 100
        sheet_obj.cell(row=row, column=col).value = new_value

wb.save("nutrition.xlsx")

ألن قيم الخاليا يهي من نوع 
كائن )object(، ستحتاج إىل 

 )float( ي تحويلها إىل عدد ع�ش
إلجراء العمليات الحسابية
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تدريب 1

لنطبق مًعا

: ي التاىلي ميحب  اكتب ناتج المقطع ال�ب

الناتج

import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=5, min_col=1, max_col=11)
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")
    print(" ")
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تدريب 2
؟ وما مخرجاته؟  نامج التاىلي  ما وظيفة ال�ب

الناتج

import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range (3,13):
    value = float(sheet_obj.cell(row=row, column=5).value)
    if (value < 2):
        print(sheet_obj.cell(row=row, column=1).value)

تدريب 3

تدريب 4

ف بيكسل )openpyxl(، يعمل عىل تحميل مجموعة بيانات     اكتب برنامًجا باستخدام مكتبة أوب�ي
ملف التغذية و طباعة قيم عناوين األعمدة.

ف بيكسل )openpyxl(، يعمل عىل تحميل مجموعة بيانات      اكتب برنامًجا باستخدام مكتبة أوب�ي
ملف التغذية و طباعة جميع القيم الغذائية األصغر من 25.
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الوحدة وع  م�ش

وع، عليك إنشاء دالة بايثون تصمم نمط الساعة الرملية باستخدام النجوم. سيعىط حجم نمط الساعة  ي هذا الم�ش
�ف

نامج الرئيس. ي ال�ج
الرملية كمدخالت �ف

ي هو نمط هرم 
. النموذج األول هو نمط هرم يش�ي لألسفل، والنموذج الثا�ف ف ي الواقع من نموذج�ي

يتكون هذا النمط �ف
. ف ف هذين النموذج�ي ئ نمط الساعة الرملية من خالل الجمع ب�ي يش�ي لألعىل. أنيسش

ئ دالة تأخذ رقًما كإدخال ثم ترسم النمط. أنيسش

ئ برنامج بايثون: أنيسش
> اطلب من المستخدم إعطاء رقم صحيح )حجم الساعة الرملية(.

استدِع الدالة إلنشاء النمط.

نامج وتحقق من صحته وعدم وجود أخطاء. شّغل ال�ج

اســتخدم حلقــات for مــن أجــل رســم 
نمــط هــرم يشــير لألســفل.

اســتخدم حلقــات for مــن أجــل رســم 
نمــط هــرم يشــير لألعلــى.

أ

ب

3

4

2

1
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درجة اإلتقانالمهارة
لم يتقنأتقن

طية. 1. إنشاء برنامج باستخدام حلقة for، وحلقة while ال�ش

2. استخدام عبارة اإليقاف إلنهاء حلقة.

3. إنشاء برنامج باستخدام حلقات متداخلة.

4. إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.

5. إنشاء دوال جديدة.

اد مكتبة إىل برنامج. 6. است�ي

7. عمل جداول البيانات باستخدام بايثون.

جدول المهارات

ي الختام
�ف

المصطلحات

LibraryمكتبةAttributesسمات

local Variablesالمتغيرات المحليةArgumentsالوسائط

Nested Loopsالحلقات المتداخلةFunctionالدالة

Outer Loopالحلقة الخارجيةGlobal Variablesالمتغيرات العامة

ParameterُمعاِملInfinite Loopالحلقة الال نهائية

PatternالنمطInner Loopالحلقة الداخلية



السؤال األول

اخت�ب نفسك

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

ب والقسمة.  ثم ال�ض
ً

1. التسلسل الصحيح للحسابات هو الجمع والطرح أواًل

 إجراء العمليات الحسابية داخل األقواس ثم 
ً

ي المعادلة، فعليك أواًل
2.  إذا كان هناك أقواس �ض

. ي
البا�ق

ي الخلية األوىل ولكنها تقوم بإجراء 
ي كتبتها �ض ي الصيغة ال�ق

3.  تكرر أداة "التعبئة التلقائية" �ض
ي كل مرة.

ات المناسبة �ض التغي�ي

ي 
ي ستستخدم مراجعها �ض ي صيغة، يمكنك تحديد الخاليا ال�ق

 من كتابة مراجع الخلية �ض
ً

4.  بداًل
الصيغة عن طريق الضغط عىل زر الفأرة األيرس.

المئويـــــة  النســـــبة  أداة  اســـــتخدام  يهي  خليـــــة  ي 
�ض نســـــبة  إلدخـــــال  الوحيـــــدة   5.  الطريقـــــة 

.)Percent Style(

.=3.14*POWER)2;5( 6. لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة

.=3.14*POWER)5;2( 7.   لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة

ي خلية.
8. تستبدل دالة التبديل )SUBSTITUTE( جزًءا من النص �ض

ن )RIGHT( الستخراج  9.  يمكنك استخدام دالة اليسار )LEFT( والوسط )MID( واليم�ي
جزء من سلسلة.

10.  يوجد نوعان من المراجع، الَمراجع النسبية )Relative References( والَمراجع 
.)Absolute References( الُمطلقة

11.  عندما تستخدم عالمة الدوالر أمام حرف عىل سبيل المثال )E1$(، يتغ�ي العمود عند 
نسخه، لكن الصف يظل كما هو.

12.  عند استخدام عالمة الدوالر أمام حرف وأمام رقم عىل سبيل المثال)E$1$( ، ال تتغ�ي 
الخلية عند نسخها.
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ي
السؤال الثا�ن

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

1.  عند استخدام عالمة الدوالر أمام رقم عىل سبيل المثال )E$1( ، يظل الصف كما هو.

2.  إذا لم تكن معتاًدا عىل وسيطات الدالة، يمكنك استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة 
. ض ض قوس�ي يط الصيغة ب�ي والذي يظهر بعد كتابة اسمها داخل �ش

ي 
ي تريد قفلها �ض 3.  طريقة تطبيق مرجع مطلق عىل خلية معينة يهي الضغط فوق الخلية ال�ق

. F4 يط الصيغة ثم الضغط عىل  �ش

ة التعبئة التلقائية  ض 4. الطريقة الوحيدة لنسخ صيغة باستخدام المراجع يهي استخدام م�ي
.)Auto Fill(

الصيغة  يط  �ش ي 
�ض تحرير  بتحديد  تصحيحها  يمكنك  خطأ،  رسالة  عرض   5.  عند 

.)Edit in Formula bar(

ي أنك حاولت قسمة رقم عىل صفر. 6.  الخطأ !DIV/0# يع�ض

ي صيغة.
ي أنه لم يتم فصل مرجيعي خلية أو أك�ث بشكل صحيح �ض 7.  الخطأ !NULL# يع�ض

ي أن الصيغة أو الدالة ال يمكنها العثور عىل البيانات المرجعية. 8.  الخطأ !NUM# يع�ض

ي  ي أن الصيغة تحتوي عىل بيانات رقمية غ�ي صالحة لنوع العملية ال�ق 9.  الخطأ !N/A# يع�ض
تحاول حسابها.

 من استخدام أداة التعبئة 
ً

10.  يمكنك استخدام أمري النسخ )Copy( واللصق )Paste( بداًل
.)Auto Fill( التلقائية

ض  11.  وفًقا لإلعدادات اإلقليمية، تتم كتابة وظائف Microsoft Excel بفاصلة منقوطة ب�ي
.)Function Arguments( وسيطات الدالة

12. دالة التبديل )SUBSTITUTE( هو وظيفة منطقية.
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السؤال الثالث

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

ي والوصول إىل الشبكة العنكبوتية مبنية عىل نموذج العميل 
و�ض يد اإللك�ق 1.  الخدمات مثل ال�ب

/ الخادم.

ان جهاز االستقبال أنه وصل إىل  ض من البتات يخ�ب ي الحزم، يحتوي رأس الحزمة عىل زوج�ي
2.  �ض

نهاية الحزمة.

ي مخطط النجمة بجهاز مركزي.
ي هيكلية الحلقة يتم توصيل جميع نقاط الشبكة �ض

3.  �ض

4. يستخدم نموذج النظ�ي للنظ�ي )Peer-to-peer model( الخوادم لنقل البيانات.

ة يهي مزيــــج من التدوين والمراسلة الفورية. 5. المدونات الصغ�ي

ا ولكن بوظائف أقل.
ً
ي استخدام تطبيق ما مجان

6. فريميوم هو نموذج يساعدك �ض

نت  نت حظر أي شخص يقوم بالتنمر ع�ب اإلن�ق 7.  من النصائح لمواجهة التنمر ع�ب اإلن�ق
واإلبالغ عنه.

ي النقل.
8. يعّد بروتوكول بيانات المستخدم أك�ث موثوقية من بروتوكول التحكم �ض

ك الرقيمي عاىلي الرسعة معدالت نقل بيانات فائقة الرسعة تبلغ 300  9.  يدعم خط الُمش�ق
يل. ض ميجابت/ الثانية للت�ض

ي الشبكة العنكبوتية العالمية )صفحات 
10.  يضمن بروتوكول نقل الملفات تبادل البيانات �ض

الويب(.

.IP ي الشبكة إىل ما يقابلها من عناوين
11. يحّول نظام اسم المجال عناوين الحواسيب �ض
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السؤال الرابع

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

. ض ض حاسوب�ي  آمًنا ب�ي
ً

ي اآلمن اتصااًل 1. يوفر بروتوكول نقل النص التشع�ب

ي مختلف القارات.
2. يمكن للشبكات الواسعة تغطية دولة أو عدة دول �ض

ض رؤية ملفك الشخيصي عىل  ، من المفضل تعي�ي 3.  عند استخدام منصات التواصل االجتمايعي
.)Public( عام

وع ما وعدم ذكر مصدرها. نت لمرسش 4. يمكنك نسخ بعض النصوص من اإلن�ق

ام خصوصيـــــة اآلخريـــــن  نـــــت، احـــــ�ق ي اســـــتخدام اإلن�ق
5.  تتضمـــــن بعـــــض آداب الســـــلوك األساســـــية �ض

. ي
و�ض وعـــــدم مشـــــاركة محتواهـــــم أو بريدهـــــم اإللكـــــ�ق

. ي فقط من خالل وسائل التواصل االجتمايعي
و�ض 6.  يمكن أن يحدث التنمر اإللك�ق

وط معينة. ض بمشاركة عملهم مع الجمهور تحت �ش 7. يسمح المشاع اإلبدايعي للمبدع�ي

لالستخدام  تطبيق  يل  ض بت�ض تقوم  عندما  الشخيصي يهي  لالستخدام  المجانية  مجيات  8.  ال�ب
ل، وُيسمح لك باستخدامه ألغراض تجارية. ض ي الم�ض

الشخيصي �ض

9. يمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إىل مليون جهاز لكل كيلوم�ق مربــع.

ي نبضات ضوئية.
10. باستخدام األلياف الضوئية، ُتشّفر البيانات �ض

. ي شكل رقيمي
11. البيانات الشخصية يهي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة �ض
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السؤال الخامسالسؤال الخامس

i a x y ط ال�ش الناتج

نامج.  ات أثناء تنفيذ ال�ب  أدِخل قيم المتغ�ي
الرقم  دائما  x هو  المتغ�ي  إدخال  أن  ض  اف�ت

.15

a = 0
for i in range(1,6):
   x = int(input())
   a = a + x
   if i%5 = 0:
       y = a / 5
       print(a,x,y)
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السؤال السادسالسؤال السادس

n>2

count==n

n==1

صواب

صواب

خطأ

خطأ

صواب

خطأ

print)0( print)1(

print)t(

count = 2
a = 0
b = 1

t = a + b
a = b
b = t

count = count + 1

n=int)input)((

ي التايلي مستخدًما القيم:   اكتب ناتج المخطط االنسيا�ب

a

b

  : ي ناتج المخطط االنسيا�ب n=7     

n=10      : ي ناتج المخطط االنسيا�ب

البداية

النهاية
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