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  مقدمة

في مجال التعامل مع   )המחשב אוריינות(یختص موضوع  التنّور الحاسوبي 

یشمل ھذا الموضوع المفاھیم   .ةمتنوع ةجھزة حاسوبیأبرمجیات و المعلومات من خالل

للبحث عن معلومات، ثم تصنیفھا وتصفیتھا، ثم معالجتھا بأدوات  ةوالمھارات الالزم

في ھذا الموضوع نتعامل   .ةمناسب ةومن ثم تنظیمھا وعرضھا بصور ةحاسوبیة متنوع

، ة والصوریةوالصوتی ةیوالكّم ةوالرسومی ةینواع مختلفة من المعلومات كالنّصأمع 

المختلفة التي تساعدنا على معالجة ھذه المعلومات،  ةالحاسوبیوالتقنیات دوات لألتطرق ون

ن أیتیح ھذا المجال للمتمكن فیھ   .یًا وعالمیًاولتلك التي تسمح لنا بتنظیمھا وعرضھا محّل

، ویسخرھا ةوآنی ةمباشر ةي زمان بصورأي مكان وأیصل للمعلومات التي یحتاجھا في 

ر الحاسوبي وموضوع ة، لذا یوجد تداخل واسع بین موضوع التنّواتیالحتیاجاتھ الذ

الذي یختص في مجال االستخدام الذكي للمعلومات، على كل ) מידענות( المعلوماتیة

  .)5( أنواعھا وطرق تمثیلھا، من أجل الوصول إلى ھدف محّدد

أما موضوع علم الحاسوب فھو التطبیق العملي لموضوع الریاضیات في مجال 

نحن ال نھدف إلى .  لتكنولوجیا عامة وفي مجال تكنولوجیا المعلومات بصورة خاصةا

 تدریس موضوع علم الحاسوب في المرحلة اإلعدادیة كتخصص علمي، بل نسعى إلى

نأمل التالمیذ على اختیار ھذا الموضوع كتخصصھم العلمي في المرحلة الثانویة، كما  حث

علم الحاسوب  دراسةفي  ھممعلمی وعلى معلیھلتسھیل من أجل ا ھمتحضیرب بأن نقوم

أو علم  ھندسة البرمجة :ینتخصصدراسة أحد ال وأ في الفرع النظري بصورة متقدمة

من ھذا المنطلق نكشف ).  6،7،8(تكنولوجي في الصفوف الثانویة الفرع في ال المعلومات

ي یتخذوا قرار الولوج أمام التالمیذ في المرحلة اإلعدادیة طبیعة علم الحاسوب الحقیقیة لك
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ولیس على  ،في ھذا العالم والتخصص فیھ على أساس سلیم ومعرفة وممارسة لھذا العلم

ر الحاسوبي فقط والذي ال یمثل علم الحاسوب بصورة موضوع التنّوفي أساس معرفتھم 

ر لدى التالمیذ طرق أضف إلى ذلك أننا نؤمن بأن موضوع علم الحاسوب یطّو.  صادقة

חשיבה (والتفكیر التحلیلي  )חשיבה אלגוריתמית(الخوارزمي دمة كالتفكیر تفكیر متق

חשיבה (والتفكیر البصري  )חשיבה רפלקטיבית(والتفكیر التأملي ) אנליטית

ویعمق فھمھم للعلوم التكنولوجیة الحدیثة وبالذات تكنولوجیا المعلومات التي  ، )חזותית

لذا یجب علینا كشف ھذا .  منا الدائم التطوریحتاجھا كل مواطن یسعى إلى التأقلم مع عال

    .العلم أمام جمیع تالمیذنا ولیس أمام الذین یرغبون بالتخصص فیھ فقط

     

 مناھج تدریس التنّور الحاسوبي والمعلوماتیة تطور لمحة تاریخیة حول

  وعلم الحاسوب في المرحلتین اإلبتدائیة واإلعدادیة

التنّور الحاسوبي، من قبل وزارة المعارف، في لقد صدر أول منھاج لتدریس موضوع 

" مدخل إلى معالجة المعلومات –التعرف على الحاسوب "تحت عنوان  1990سنة 

لى أھمیة تعریف لقد شّدد ھذا المنھاج ع.  )מבוא לעיבוד מידע –הכרת המחשב (

، التالمیذ على مبنى الحاسوب، ومسار عملیة معالجة المعلومات، والتخطیط والبرمجة

لم یشّدد ھذا .  )1( وذلك من أجل تجھیزھم الستخدام الحاسوب في حیاتھم المستقبلیة

المنھاج بما فیھ الكفایة على التطبیقات الحاسوبیة التي بدأت تظھر في بدایة التسعینات، 

، ولذلك اختفى ھذا المنھاج وظھر مكانھ في Windowsوبالذات مع ظھور نظام التشغیل 

 وذلك )טכנולוגיות מידע( "تكنولوجیا المعلومات"تحت عنوان  منھاج آخر 1994سنة 

לימודי הטכנולוגיה ( "تدریس التكنولوجیا في المرحلة اإلعدادیة" منھاجفي إطار 

على أھمیة تدریس التطبیقات الحاسوبیة  المنھاجشّدد ھذا .  )בחטיבת הביניים

دات الرسمات، معالجات موّل: ، مثلتكنولوجیا المعلوماتواألدوات الرئیسیة في مجال 

بالرغم من .  )3(دات العروض، الجداول اإللكترونیة وقواعد البیانات النصوص، موّل

واستمرار مالءمتھ لھذا المجال حتى  التنّور الحاسوبيفي مجال تدریس  المنھاجنجاح ھذا 

تحت عنوان  1996آخر من قبل وزارة المعارف في سنة  منھاجیومنا ھذا، صدر 
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לימודי מדע וטכנולוגיה (" علوم والتكنولوجیا في المرحلة اإلعدادیةتدریس ال"

 على دمج تدریس العلوم والتكنولوجیا سویًة المنھاجلقد شّدد ھذا .  )בחטיבת הביניים

تكنولوجیا "واعتبر الحاسوب وتطبیقاتھ المختلفة أحد فروع التكنولوجیا، أال وھو 

مضامین مناسبة في مجال  المنھاج ھذابالرغم من ذلك، لم یضم ).  4" (المعلومات

من  ةلى ضرورة سیطرة التالمیذ على ھذه التكنولوجیإ، بل أشار تكنولوجیا المعلومات

بالطبع، لم یتم ھذا في أرض الواقع، حیث .  العلوم والتكنولوجیاخالل دراستھم لموضوع 

، وتركوا ر الحاسوبيالتنّوأنفسھم مسؤولین عن تدریس  العلوم والتكنولوجیالم یعتبر معّلمو 

واقع  ،1990منذ سنة  ،الذین أصبحوا التنّور الحاسوبيھذه المھمة والمسؤولیة لمعّلمي 

  .ملموس في مدارسنا العربیة

في بدایة سنوات األلفین ومع دخول شبكة اإلنترنت إلى حیاتنا المدرسیة والبیتیة، نشأ 

حیث یختص ھذا المفھوم في  ،)מידענות(" المعلوماتیة"مفھوم جدید، أال وھو مفھوم 

مجال االستخدام الذكي للمعلومات، على كل أنواعھا وطرق تمثیلھا، من أجل الوصول إلى 

لتذویت وتعمیق ھذا المفھوم في المدارس أصدرت وزارة المعارف في ).  5(ھدف محّدد 

סטנדרטים (" معاییر في المعلوماتیة"منھاًجا جدیًدا تحت عنوان  2004سنة 

ضم ھذا المنھاج سبعة معاییر تشیر إلى مدى قدرة التلمیذ في مجال ، حیث )במידענות

 أحد ھذه المعاییر اختص في مجال األخالقیات والقیم في الشبكة  .)5( المعلوماتیة

، وألھمیة ھذا المجال تم بناء موقع خاص لمعالجتھ وتم )אתיקה וערכים ברשת(

في  المعلوماتیة منھاجلتوضیح   .رنتتخصیص یوم في كل سنة للتوعیة من مخاطر اإلنت

التدریس "، كتیًبا بعنوان 2004المرحلة اإلبتدائیة أصدر قسم التعلیم اإلبتدائي، في سنة 

למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך (" في بیئة محوسبة في المرحلة اإلبتدائیة

ربویة ضم تفصیًال للمعاییر السبعة في مجال المعلوماتیة ووصًفا للبیئة الت) היסודי

 المحوسبة المطلوبة في المدرسة اإلبتدائیة، وتوضیًحا لدور المعلم والتلمیذ في ھذه البیئة

تجدر اإلشارة بأن موضوع المعلوماتیة تم عرضھ كقدرة مطلوبة من كل معلم .  )2(

یع المعلمین ولیس وتلمیذ في جمیع المواضیع والمراحل التعلیمیة، وھو من مسؤولیة جم



  بیاعة نمر. د                                               عدادیةواإل بتدائیةاإل المرحلتین في الحاسوب وعلم الحاسوبي التنّور تدریس

  4                                                                                               2007-2006السنة التعلیمیة 

بالطبع، ال یمكن السیطرة على قدرات .  فقط التنّور الحاسوبيي مقاصرًا على معل

متنّورًا حاسوبیّا، لذا،  المعلوماتیة في عصر الحاسوب واإلنترنت بدون أن یكون التلمیذ

لمعلم التنّور الحاسوبي دور ھام في تجھیز التالمیذ وتنویرھم حاسوبیّا من أجل إعطائھم 

  .ریة لمجال المعلوماتیةالقدرات الحاسوبیة األساسیة الضرو

وعلى رأسھم المفتش المركز القطري  ،في اآلونة األخیرة بدأ مختصون في علم الحاسوب

ن بضرورة إكمال تدریس موضوع التنّور الحاسوبي في المرحلة لھذا الموضوع، ینادو

 ،اإلبتدائیة وفتح المجال لتدریس مواضیع مختارة من علم الحاسوب في المرحلة اإلعدادیة

لقد نشر المفتش المركز   .ذلك من نفس المنطلق الذي ذكرناه في مقدمة ھذا المقالو

اقتراًحا لمنھاج یضم ) www.csit.org.il(القطري لعلم الحاسوب في موقعھ الخاص بھ 

نا على ھذا ارتكز اویتماشى مع األھداف التي ذكرناھا، ولذ ختارةمھذه المواضیع ال

  .)9( االقتراح عندما كتبنا المنھاج الجدید للمرحلة اإلعدادیة في ھذا المقال

  

  العالقة بین التنّور الحاسوبي والمعلوماتیة

إن مفھوم التنّور الحاسوبي مبني على أساس مفھوم تكنولوجیا المعلومات والذي تم بناء 

في  امنھاج التكنولوجی من قبل وزارة المعارف في إطار 1995منھاج لھ في سنة 

פרק טכנולוגיות  - לימודי הטכנולוגיה בחטיבת הביניים (لمرحلة اإلعدادیة ا

لقد شّدد ھذا المنھاج على تدریس التكنولوجیات واألدوات الحاسوبیة التي   ).מידע

معالجات النصوص، دات الرسمات، موّل :تساعدنا في مجال التعامل مع المعلومات، مثل

أما المعلوماتیة فھي مفھوم قدیم .  قواعد البیاناتوض، الجداول اإللكترونیة دات العروموّل

االستخدام الذكي للمعلومات، على كل أنواعھا وطرق جدید یختص، كما ذكرنا سابًقا، ب

المعلومات  مفھوم كقدم استخداملقدم ھذا اإن .  تمثیلھا، من أجل الوصول إلى ھدف محّدد

واألدوات التي  ، والمواردة، ولكن الجدید فیھ ھو الوسائلفي حیاتنا التربویة والیومی

  .ذات شبكة اإلنترنتلنستخدمھا من أجل التداول والتعامل مع المعلومات، وبا
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إن للمعلوماتیة مفاھیمھا ومھاراتھا ومبادئھا ومنھاجھا الخاص بھا، ولقد تم نشر ھذا 

סטנדרטים  -  ماتیةمعاییر في المعلو(ارف عالمنھاج مؤخًرا من قبل وزارة الم

موقع المعلوماتیة، واألخالقیات (وتم تخصیص موقع خاص في اإلنترنت لھ  )במידענות

یشمل ھذا المنھاج تعریف   ).אתיקה וערכים ברשת, מידענות – والقیم في الشبكة

لمفھم المعلوماتیة وأھمیتھا في التربیة والتعلیم، عدا عن سبعة معاییر نحدد بحسبھا مدى 

وجمیع ) بستان، ابتدائي، إعدادي، ثانوي(لمیذ، في كافة المراحل التعلیمیة تمّكن الت

بحسب ھذه المعاییر   .المواضیع التعلیمیة والمشاریع البیموضوعیة، من ھذا المفھوم

  :یستطیع التلمیذ أن

د، ویحدد طبیعة من أجل الوصول إلى ھدف محّد الحاجة لمعلوماتیكشف الضرورة و- 

  .علیھا ا وطرق الحصولومداھ ھذه المعلومات

.یصل إلى المعلومات المناسبة بصورة ذكیة ویسترجعھا بنحاعة- 

.یفحص ویقیم المعلومات ومصادرھا بطریقة ناقدة- 

یدمج المعلومات الجدیدة مع معارفھ السابقة من أجل تحدید مدى مالءمة ھذه - 

.المعلومات للوصول إلى الھدف المحّدد

.بناء معارف جدیدة بحسب الھدف المحّددیعالج المعلومات بمھارة من أجل - 

.یعرض وینشر المعلومات بطریقة واضحة ومقنعة- 

فھم الجوانب القانونیة، واألخالقیة، واالجتماعیة بما یتعلق بالوصول إلى المعلومات ی- 

      . ھذه الجوانب أثناء إبحاره في الشبكةطبق یواستخدامھا، و

وماتیة في مدارسنا العربیة ولدى معلمینا من أجل تعمیم وتعمیق وتذویت منھاج المعل

وجود : الظروف والشروط المناسبة لذلك، مثلالبیئة التعلیمیة وتوفیر  اوتالمیذنا علین

، توسیع مختبرات حاسوب تضم أجھزة وبرمجیات مناسبة ومربوطة بشبكة اإلنترنت

اریع بیموضوعیة ر الحاسوبي، بناء فعالیات ومشقدرات المعلمین والتالمیذ في مجال التنّو

  .حاسوبیة تطبق المھارات المعلوماتیة في جمیع المواضیع
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 المواضیع ومختلف المراحل جمیع في مدمج المعلوماتیة موضوع أن نرى تقدم مما

 موضوع أما.  المدرسة في العاملة والطواقم المعلمین جمیع مسؤولیة من وھو التعلیمیة،

 وقدراتھ ومھاراتھ ومفاھیمھ ومبادئھ العلمیة خصوصّیتھ لھ موضوع فھو الحاسوبي التنّور

 معلمو ویدمجھا یستخدمھا تعلیمیة أداة لكونھ باإلضافة بھ، الخاصة وكتبھ ومناھجھ

 وضوعم لتدریس خاصة حصص توفیر علینا لذا . التدریسیة العملیة في المختلفة المواضیع

 في المعلوماتیة مجال في ذالتالمی قدرات استخدام وتسھیل تسریع أجل من الحاسوبي رالتنّو

 التنّور مجال في مختصین معلمین تعیین علینا كذلك  .التعلیمیة مواضیعلوا المراحل مختلف

 تقل ال مالئمة وتدریسیة كادیمیةأ وشھادة المجال، ھذا في مناسبة علمیة خلفیة  لھم الحاسوبي

لموضوع ودعم ، لیكونوا مسؤولین عن تدریس ھذا االحاسوب علم في .B.Ed شھادة عن

بناء فعالیات ومشاریع بیموضوعیة  بقیة المعلمین في المدرسة في مجال المعلوماتیة و

 والمعلوماتیة الحاسوبي التنّور موضوع بتدریس یرغب أو یدّرس من كل على.   حاسوبیة

  .   األقل على الشھادة ھذه على للحصول دراستھ یستكمل أن

  :بيالھدف العام لتدریس التنّور الحاسو

من ، تكنولوجي المستقبليالواندماج ناجع ومثمر في المجتمع  ةإعداد التلمیذ لحیاة ناجح

لھ كمواطن في  ةالالزمة والحاسوبی ةخالل توسیع فھمھ للعملیات والمھارات البرمجی

كما أن التلمیذ   .ةخاص ةحاسوبیة وعام ةمجتمع تداھمھ باستمرار تطورات تكنولوجی

در على تنفیذ العملیات المطلوبة في مجال المعلوماتیة المدمج في جمیع المتنّور حاسوبًیا قا

  .المواضیع والمراحل التعلیمیة

  
  :ف تدریس التنّور الحاسوبياھدأ

.أن یستطیع التلمیذ تشغیل الحاسوب واألجھزة المحیطة بھ- 

.بإصداراتة الحدیثة Windowsأن یتمّكن التلمیذ من استخدام نظام التشغیل - 

موّلدات الرسمات، : الشائعة، بالذات الحدیثة ن التلمیذ من األدوات الحاسوبیةأن یتمّك- 
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، موّلدات العروض، الجداول اإللكترونیة، قواعد البیانات النصوص اتمعالج

. واإلنترنت بأدواتھا المتنوعة

جدیدة بصورة مستقّلة، من  ةأن یستطیع التلمیذ التعرف على برمجیات وأدوات حاسوبی- 

.ةذاتی ةاستراتیجیخالل طرق 

.أن یحّدد التلمیذ األداة أو األدوات الحاسوبیة الالزمة لھ لتنفیذ مھمة معینة- 

.أن یدمج التلمیذ بین األدوات الحاسوبیة من أجل إیجاد أنجع طریقة لحل مشكلة تواجھھ- 

أن یوّسع التلمیذ مباني معرفتھ بصورة ذاتیة من خالل المرور بمراحل البحث عن - 

یدة، تصنیفھا وتصفیتھا، معالجتھا، تنظیمھا كمباني معرفیة ذاتیة، وذلك معلومات جد

.رة لھوفباستخدام مختلف الوسائل التكنولوجیة المت

أن یستخدم التلمیذ األدوات الحاسوبیة المختلفة بصورة ذكیة وناجعة في مجال - 

.المعلوماتیة

ي وممنوع، في عالم أن یمّیز التلمیذ بین ما ھو أخالقي ومسموح وما ھو غیر أخالق- 

. ُفتحت فیھ آفاق المعرفة والمعلومات من خالل شبكات اإلتصال المحّلیة والعالمیة

َیم مجتمعھ المتعارف علیھا، من خالل تعّرضھ آلراء ومواقف أن یكتسب التلمیذ قِِ- 

.ة، ُحّطمت فیھ جدران المعرفةفي عالم غیر خاضع للرقاب ةوأحداث متنوع

  

  .جیةمبادئ ونصائح بیداجو

ة ومبادئھ ومفاھیمھ ومھاراتھ الخاص ةلموضوع التنّور الحاسوبي خصوصّیتھ العلمی

 ةفي العملی ةیستخدمھا معلمو المواضیع المختلف ة، عدا عن كونھ أداة تعلیمیبھ

 ،في ھذا المجال ةمناسب ةعلمی ةلذا، یحتاج ھذا الموضوع إلى خلفی.  ةالتعلیمی

  .ةوتدریسیة مالئم ةكادیمیأ ةوشھاد

 یتم تدریس موضوع التنّور الحاسوبي من خالل فعالیات تحث التلمیذ على

لذا، على المعلم .  الممارسة الفعالة، والعمل الذاتي المستقل، والبحث واإلكتشاف
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تجھیز فعالیات ومھام لتالمیذه، وإعطائھم الفرصة لتنفیذھا بأنفسھم قدر 

.ة فقطوالتدخل بإرشادتھ وإجماالتھ عند الحاج ،اإلمكان

 على الفعالیات التي یجھزھا المعلم أن تدعو إلى الحاجة الستخدام إمكانات وتقنیات

من أدوات حاسوبیة متنوعة، لحث التلمیذ على إكتشاف الطاقة الكامنة في ھذه 

.األدوات التي قد ُتحّسن وُتنّجع حلولھ للمشاكل المختلفة التي تواجھھ

تكون ذات معنى للتالمیذ، أي تتضمن  على الفعالیات التي یجھزھا المعلم أن

.مضامین من بیئتھم التعلیمیة والحیاتیة القریبھ لھم

 یتم تدریس التنّور الحاسوبي بالطریقة اللولبیة، أي نتطرق للمفاھیم المختلفة

بصورة تقنیة سطحیة في البدایة، ونعّمق ونذّوت ھذه المفاھیم أكثر مع تقدم التلمیذ 

.عفي دراستھ لھذا الموضو

 عند قیام مجموعة تالمیذ مع مجموعة معلمین ببناء مشروع في مجال التنّور

البحث : الحاسوبي، یجب األخذ بالحسبان أن مسار عملیة بناء المشروع، وبالذات

عن المعلومات، تصنیفھا وتصفیتھا، معالجتھا، تنظیمھا، وعرضھا، ال یقل أھّمیة 

.عن الناتج النھائي للمشروع

ید العمل في الصف، بحیث ال یتتّبع الصف بأكملھ خطوات المعلم یجب تجّنب توح

ویقوم بتنفیذ مھام موّحدة، ذلك ألننا نؤمن بوجود فروق وتفاوتات بین قدرات 

لذا، یجب إعطاء التالمیذ الفرصة لتنفیذ المھام .  التالمیذ ومعارفھم السابقة

اتیة، وتوجیھ التالمیذ بالصورة التي یرونھا مناسبة، وبحسب قدراتھم وسرعاتھم الذ

المتقدمین لمھام متقدمة أكثر أو لمساعدة التالمیذ الذین یواجھون صعوبات خالل 

.تنفیذ الفعالیات

 تساعد معلم "مجموعة أمناء الحاسوب"نوصي بتشكیل مجموعة ُتدعى عادًة ،

التنّور الحاسوبي أثناء دروسھ، وتساند معلمي المواضیع األخرى ببناء وتطبیق 

.موضوعیةضیعھم، أو ببناء مشاریع مدرسیة بیات حاسوبیة مناسبة لموافعالی

 خالل تنفیذ مھام الفعالیات، على المعلم إجراء إجماالت مرحلیة، ُیعّرف من خاللھا

من المفضل .  المفاھیم والمبادئ المختلفة التي تم التطرق الیھا خالل تنفیذ الفعالیات
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مفاھیم والمبادئ بلغتھم الخاصة أوًال، قبل إعطاء الفرصة للتالمیذ إلجمال ھذه ال

بعد إجمال المفاھیم والمبادئ، یمكن إعطاء .  إجمالھا بصورة نھائیة بلغة المعلم

إجماالت تقنیة لوظائف األوامر واألیقونات والمفاتیح واألزرار التي استخدمھا 

لھا، بعد أن  التالمیذ خالل الفعالیة، وللعملیات التي نفذوھا، وذلك للتأكد من فھمھم

.قاموا باكتشافھا بأنفسھم خالل تنفیذ مھام الفعالیات

ُیحّبذ استخدام كتب تدریسیة للتالمیذ، ومراجع إضافیة للمعلم وللتالمیذ أیضًا.

  
  وعلم الحاسوب إطار تدریس التنّور الحاسوبي

الرابع و الثالث سبوعیة لتالمیذ الصفوفأفي حصة  ینالموضوع یننوصي بتدریس ھذ

  .خامس والسادس، وفي حصتین أسبوعیتین لتالمیذ الصفوف السابع والثامن والتاسعوال

  
للصفوف األول حتى التاسع وعلم الحاسوب مضامین التنّور الحاسوبي

 وعلم الحاسوب في التفصیل التالي نضع أمام إدارة المدرسة، ومدّرس التنّور الحاسوبي

ریسھا في الصفوف المختلفة في المدرسة لتي نوصي بتداوطاقم المعلمین، أھم المضامین 

كما ونشدد على المبادئ التي یجب اعتمادھا لتعمیق مفھوم التنّور .  اإلبتدائیة واإلعدادیة

یجب اإلنتباه بأننا ال نحدد توزیع ساعات بین   .الحاسوبي في مدارسنا ومجتمعنا عامة

لیحدد  وعلم الحاسوب وبير الحاسس التنّوالمواضیع المختلفة، ونترك ھذا القرار لمدّر

  .التوزیع المناسب لخلفیة تالمیذه، وللواقع الحاسوبي في المدرسة
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  األول والثاني: انالصف

  :األھداف الرئیسیة لدمج الحاسوب في العملیة التعلیمیة في ھذه المرحلة ھي

  .حلةاستخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة لتعزیز تدریس المضامین المختلفة في ھذه المر- 

تقریب التلمیذ من عالم الحوسبة واإلنترنت، من خالل تشغیل الحاسوب وبعض  - 

.واستخدام برامج متنوعة ،األجھزة المحیطة، والدخول إلى اإلنترنت

  :نذكر فیما یلي أھم المبادئ والمضامین التي نوصي بھا، لتحقیق ھذه األھداف

الصفوف، باستخدام  تدریس مضامین المواضیع المختلفة التي ُتدّرس في ھذه.1

حة مثل الرسام ومعالج برمجیات خاصة لھذه المواضیع، وأدوات مفتو

یجب اإلنتباه أن المقصود ھنا، استخدام ھذه .  د العروضالنصوص وموّل

. األدوات كوسیلة ولیس تدریسھا كموضوع بحد ذاتھ

التحكم بالفأرة : ، مثللدى التلمیذ بعض المھارات الحاسوبیةنوصي بتذویت .2

ولوحة المفاتیح، استخدام األیقونات، فتح وتشغیل برامج مختلفة في نظام 

یتم .  ، التعامل مع ملفات متنوعة، تشغیل أجھزة محیطةWindowsالتشغیل 

للتالمیذ بفعالیات ذات معنى  ةتدریس ھذه المھارات من خالل الممارسة الفعال

.ولیس بصورة تقنیة مباشرة

جھزة المحیطة المتنوعة، كاآللة الطابعة ألاتدریب التالمیذ على استخدام .3

والماسح الضوئي وآلة التصویر الرقمیة، من خالل تنفیذ مھام وفعالیات 

  .لى الحاجة الستخدام ھذه األجھزةإ ومشاریع ذات معنى للتالمیذ، تدعو

تشغیل ألعاب أو موسیقى باستخدام أقراص ضوئیة ُیحِضُرھا التالمیذ من .4

.اإلمكانیات الكامنة في الحاسوب في ھذه المجاالت بیوتھم، لتعریفھم على

الدخول إلى مواقع خاصة في شبكة اإلنترنت، یختارھا ویعرضھا المعلمون .5

.لتالمیذھم

یتم تدریس ھذه المفاھیم والمھارات من ِقَبل معلم الصف األم ومعلمي .6

  .المواضیع المختلفة، بالتنسیق مع ُمرّكز الحاسوب
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  الصف الثالث

مرحلة یبدأ تدریس موضوع التنّور الحاسوبي كموضوع لھ خصوصّیتھ، في ھذه ال

التي نشدد على البدء  والمفاھیم أما األدوات.  ومبادئھ، ومفاھیمھ، ومھاراتھ الخاصة بھ

، ومبنى وأخالقیاتھا واإلنترنت ،دات الرسماتّلمو: بتدریسھا في ھذه المرحلة، فھي

دعو إلى تعلى مضامین من عالم التلمیذ، و ةنی، وذلك باإلرتكاز على فعالیات مبالحاسوب

في الجدول المناسب .  وتوضح المفاھیم الجدیدة دوات الحاسوبیةألالحاجة الستخدام ا

للصف الثالث والمعروض الحقا یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین والمفاھیم والمھارات 

  .التي نوصي بتذویتھا في ھذا الصف

ر الحاسوبي في المرحلة اإلبتدائیة یتم من خالل حصة ذّكر بأن تدریس موضوع التنّوُن

یقوم بتدریس ھذه الحصة معلم مختص في .  واحدة على األقل، مخّصصة لھذا الغرض

بالطبع، .  ھذا المجال، لھ خلفیة علمیة وشھادة أكادیمیة وتدریسیة في مجال الحاسوب

م األدوات الحاسوبیة نوصي بتشجیع معلمي المواضیع المختلفة والتالمیذ على استخدا

  .وبناء مشاریع بیموضوعیة ، وفي مجال المعلوماتیةالمختلفة في دراسة كافة المواضیع

    
  الصف الرابع

أما األدوات   .في ھذه المرحلة یستمر تدریس موضوع التنّور الحاسوبي كموضوع مستقل

 ،ت النصوصمعالجا: التي نشدد على البدء بتدریسھا في ھذه المرحلة، فھيوالمفاھیم 

على  ة، وذلك باإلرتكاز على فعالیات مبنیوأخالقیاتھا، ومبنى الحاسوب واإلنترنت

وتوضح  دوات الحاسوبیةألدعو إلى الحاجة الستخدام اتمضامین من عالم التلمیذ، و

یمكنك رؤیة والمعروض الحقا في الجدول المناسب للصف الرابع   .المفاھیم الجدیدة

   . الصف اھذمفاھیم والمھارات التي نوصي بتذویتھا في أھم المضامین والتفصیل 

  

ذّكر مرة أخرى بأن تدریس التنّور الحاسوبي یعتمد على الطریقة اللولبیة، فال حاجة ُننعید و

   بصورة علمیھ مرّكبة في المرحلة األولى، بل  في الجدولللتطرق للمفاھیم المذكورة 
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ھم الفرصة بممارستھا بصورة تلقائیة، طرحھا وعرضھا للتالمیذ بصورة أولیة إلعطائ

  .وتعمیقھا وتذویتھا بصورة علمیة في مراحل متقدمة الحقًا

  

  الصف الخامس

أما .  مستقلتدریس موضوع التنّور الحاسوبي كموضوع  أیًضا في ھذه المرحلة یستمر

 ،العروض اتدموّل: التي نشدد على تدریسھا في ھذه المرحلة، فھي والمفاھیم األدوات

، وذلك باإلرتكاز على فعالیات مبنیة على والمعلمواتیة، ومبنى الحاسوب إلنترنتوا

وتوضح  مضامین من عالم التلمیذ، وتدعو إلى الحاجة الستخدام األدوات الحاسوبیة

في الجدول المناسب للصف الخامس یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین .  المفاھیم الجدیدة

  . بتذویتھا في ھذا الصف والمفاھیم والمھارات التي نوصي

  

  الصف السادس

مستقل، ولكن كموضوع في ھذه المرحلة یستمر أیًضا تدریس موضوع التنّور الحاسوبي 

 ،ةول اإلكترونیاالجد: ھي ةالتي نشدد على تدریسھا في ھذه المرحل والمفاھیم دواتألا

، وذلك باإلرتكاز أیًضا وأخالقیاتھ ومخاطره، ومبنى الحاسوب اإلنترنتواالتصال في 

على مضامین من عالم التلمیذ، وتدعو إلى الحاجة الستخدام األدوات  ةعلى فعالیات مبنی

في الجدول المناسب للصف السادس یمكنك رؤیة .  وتوضح المفاھیم الجدیدة الحاسوبیة

  .تفصیل أھم المضامین والمفاھیم والمھارات التي نوصي بتذویتھا في ھذا الصف

  

  السابعالصف 

في بدایة المرحلة اإلعدادیة تجابھنا مشكلة تنوع خلفیات التالمیذ الذین یصلون من مدارس 

ر في مجال التنّو توحید خلفیات التالمیذلذا علینا في بدایة الصف السابع .  ابتدائیة مختلفة

  .ةالحاسوبي، وتغطیة المضامین والمفاھیم والمھارات التي ذكرناھا في المرحلة اإلبتدائی
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یجب اإلنتباه إلى أن خلفیات التالمیذ المتنوعة ُتحّتم على المعلم تجھیز فعالیات مناسبة 

للتالمیذ الذین یتعلمون المضامین ألول مرة، وتشمل مھام متقدمة لتعمیق فھم التالمیذ الذین 

  .درسوا ھذه المضامین في المرحلة اإلبتدائیة

ي الصف السابع في إطار حصتین نذّكر أننا نوصي بتدریس التنور الحاسوبي ف

  .أسبوعیتین، بحسب األھداف والمبادئ البیداجوجیة التي ذكرناھا في بدایة المقال

في نھایة الصف السابع نأمل بأن یصل التلمیذ إلى مستوى متقدم من السیطرة - 

، Paint الرسام – اتالرسم اتدموّل: والتعامل مع األدوات الحاسوبیة التالیة

الجداول  ،PowerPoint العروض اتدموّل، Word – صالنصو اتمعالج

  .Excel –اإللكترونیة 

والبحث بصورة ذكیة  بصورة آمنة كما ونأمل بأن یستطیع التلمیذ اإلبحار- 

وأن یستخدم البرید اإللكتروني بكامل إمكانیاتھ،  شبكة اإلنترنتومتقدمة في 

من إنزال  وأن یستطیع الدخول إلى مجموعات الحوار والدردشة، ویتمكن

ویراعي األخالقیات وقیم االتصال واإلبحار ، ملفات وكائنات متنوعة من الشبكة

  .في الشبكة

یتیح لھ التعامل بسھولة  مستوى تقني مناسبكذلك نأمل بأن یصل التلمیذ إلى - 

  .Windowsونظام التشغیل  ،مع جھاز الحاسوب، واألجھزة المحیطة بھ

ینتھي في  والذي نأمل أن ،ي مجال التنور الحاسوبيبعد االنتھاء من توحید الخلفیات ف

في .  المرحلة اإلبتدایة في أقرب وقت، یبدأ اآلن تدیس علم الحاسوب في المرحلة اإلعدادیة

البدایة نشدد على تدریس مفھومي تنظیم المعلومات وبناء مواقع إنترنت باستخدام 

محررات لبناء مواقع و ، لوماتنظم المع: لذا نوصي بتدریس المواضیع التالیة.  محررات

في الجدول المناسب للصف السابع یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین والمفاھیم .  إنترنت

ننصح بالبدء بتدریس نظم المعلومات   .في ھذا الصف بتدریسھاوالمھارات التي نوصي 

واقع كاستمرار لتدریس قواعد البیانات في الجدول اإللكتروني، وثم االنتقال لبناء م

    .اإلنترنت باستخدام محررات
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و تخطیط مثالي وطموح وقد ال إلى أن التخطیط المعروض في الجدول ھ یجب اإلنتباه

ال بأس، فھذا التخطیط یرتكز على ما یتم .  معلمینا الوصول إلى تنفیذهیستطیع معظم 

لذا .  بعد سنة تحصیلھ في المرحلة اإلبتدائیة  والذي نرى في اآلونة األخیرة أنھ یتقدم سنة

وكأننا نعد التالمیذ  عوموض المواد المذكورة لكل للضغط على التالمیذ إلنھاء كل يال داع

، بل یجب تدریسھا لھم بالتدریج بحسب خلفیتھم وقدراتھم وإرجاء ما المتحانات البجروت

وع كتفاء بتغطیة جزء من المواد المطلوبة من كل موضكذلك یمكن اإل.  قى للسنة التالیةتب

فقسم منھا  وال حاجة إلتمام كل المواد التي تم ذكرھا في الجدول ،لتعریف التالمیذ علیھ

      .سیتم تدریسھ في المرحلة الثانویة عند التخصص في علم الحاسوب

  
  الصف الثامن

ولكن باستخدام لغة  بناء مواقع اإلنترنتبتدریس موضوع  أوًال نستمرفي ھذه المرحلة 

وھي لغة النص المتشعب  )HTML )HyperText Markup Language البرمجة

بتدریس البرمجة العادیة  نبدأ بعدھا،.  )10( التي تساعدنا على بناء صفحات اإلنترنت

 – תבל( الصغیر-ة عالميبیئوتعریف التالمیذ على  MicroWorldsباستخدام برنامج 

في علم التي نكشف من خاللھا أھم مصطلحات البرمجة ) תכנות בסביבת לוגו

ومن خالل بناء مشاریع برمجة خاصة  ب بطریقة بصریة ممتعة وجذابة للتالمیذوالحاس

یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین  الثامنفي الجدول المناسب للصف   .)11( بھم

  . في ھذا الصف بتدریسھاوالمفاھیم والمھارات التي نوصي 

  

  الصف التاسع

والتي  VB.NETمجة، ولكن نستخدم اآلن لغة نستمر بتدریس لغات البر في ھذه المرحلة

 نتعرف من خاللھا على بیئة تطویر برامج بوسائل رسومیة، وكیفیة العمل مع كائنات

بحیث نصل مع التالمیذ إلى  ،، والبرمجة مّوجھة الكائناتWindowsفي بیئة  رسومیة

رض أمام نعبعدھا، أو بالمقابل،   .)12( وكتابة برامج بسیطة رسومیة بناء واجھات

، وذلك التالمیذ مبدأ تصمیم وبناء حاسوب، ونعّرفھم على المیزان الثنائي وعلى لغة اآللة
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  .)13( ")ל"מח( המחשב הלימודי –الحاسوب التعلیمي "من خالل برنامج المحاكاة 

في الجدول المناسب للصف التاسع یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین والمفاھیم 

  . دریسھا في ھذا الصفوالمھارات التي نوصي بت

  

بھذا نكون قد كشفنا أمام التالمیذ عالم علم الحاسوب، وأكسبناھم قدرات فكریة متطورة 

ومتمیزة تعینھم في مجاالت متعددة، وباألھم نكون قد حّضرنا التالمیذ الذین یرغبون 

ة بالتخصص في علم الحاسوب للبدء في ھذا المجال في المرحلة الثانویة على قاعدة صلب

  . ومتقدمة
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  الصف
 كتب  مضامین

 تدریسیة
  مقترحة

  مولد الرسمات
Paint  

 اإلنترنت
  وأخالقیاتھا 

  مبنى الحاسوب

الحررسم ال-   الثالث

رسم مستقیم- 

رسم مستطیل وقطع - 
)شكل بیضوي( ناقص

رسم مضلع وخط - 
منحن

كتابة نص- 

التلوین- 

تحدید أشكال - 
ونصوص من أجل 

تحریرھا

إدارة الملفات - 
وطباعتھا

نسخ ولصق- 

: معالجة رسمات- 
إنعكاس، إستدارة، 

  تكبیر، تصغیر

اإلبحار في - 
شبكة اإلنترنت 

بصورة حّرة

تنبیھ التالمیذ - 
إلى عدم 

الدخول إلى 
مواقع غیر 

 مناسبة
المواقع ك

 اإلباحیة
والمراھنات في 

  الشبكة

  

السیطرة على - 
الفأرة  :استخدام

لوحة المفاتیحو

  

مولد 
الرسمات 

 الرسام
Paint

في 
درسة الم

  والبیت

دار النشر 
الشروق، 
  الناصرة
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  الصف
 كتب  مضامین

 تدریسیة
  مقترحة

  معالج النصوص
Word  

 اإلنترنت
  وأخالقیاتھا

  مبنى الحاسوب

الدخول إلى معالج -   الرابع
النصوص

بدء مستند جدید وكتابة - 
فیھ نص

إدارة الملفات - 
والمستندات

 تحریر نص- 

تنسیق نص- 

طباعة مستند- 

ونصوص  إدراج أشكال- 
اتفّنیة وصور ورسم

بناء رسمات وتنسیقھا- 

 وتنسیقھا جداولبناء - 

بناء واستعمال - 
نماذج

بناء مستندات حیویة- 

إدراج ارتباطات تشعبیة - 
داخل المستند أو خارجھ 

  .كمواقع إنترنت وملفات

استخدام - 
متصفح 

Internet 
Explorer  

بكامل 
إمكانیاتھ

تحذیر - 
التالمیذ من 

مخاطر 
على  اإلدمان

في اإلبحار 
الشبكة

  

على مبنى  التعرف- 
الحاسوب ومسار 

عملیة معالجة 
: المعلومات

ة، دخال، معالجإ
خراجإ

على  التعرف- 
الوحدات المختلفة 
التي ُتستخدم لتنفیذ 

 :ھذه العملیة، مثل
وحدة المعالجة 

المركزیة، الذاكرة 
الداخلیة 

....والخارجیة، 

العمل في بیئة - 
نظام التشغیل 
Windows

 ة الملفاتإدار- 
والمجلدات في 

تشغیل نظام ال
Windows  

لج امع
النصوص 

Word 
2000   

في 
المدرسة 

  والبیت

دار النشر 
الشروق، 
  الناصرة
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  الصف
 كتب  مضامین

 تدریسیة
  مقترحة

  د العروضموّل
Power Point  

 اإلنترنت
  والمعلوماتیة

مبنى 
  الحاسوب

راض وتصّفح عاست-   الخامس
عرض جاھز

نّصیة شرائحبناء - 

تصمیم - 
وتنسیق شرائح

إدراج نصوص فّنیة - 
وتخطیطات جریان 

ات وصور في ورسم
الشرائح

تسجیل وإدراج  - 
 أفالم فیدیووأصوات 

في الشرائح

 بناء وإدراج أفالم- 
في  صور متحركة

الشرائح

جداول ورسوم إدراج - 
في الشرائح بیانیة

ظھور  تصمیم- 
كائنات 

الشرائح 
 ھااالنتقال بینو

شعبیة تلارتباطات اال- 
جراءاتوأزرار اإل

 عةطرق عرض متنّو- 
للعروض

إدارة ملفات - 
العرض 
  وطباعتھا

التركیز على عملیة - 
البحث عن معلومات 

في شبكة اإلنترنت

التعرف على - 
محركات بحث 

متنوعة متعددة اللغات

 علىتدریب التالمیذ - 
استراتیجیات بحث 

، بحیث یحدد ذكیة
التلمیذ االستجوابات 

وكلمات المفتاح 
وشروط البحث 

المناسبة للمجال الذي 
یرغب في البحث عن 

معلومات فیھ، ثم 
یستخدم محركات 

بحث مالئمة للحصول 
على ارتباطات لمواقع 

تضم معلومات في 
المجال الذي یبحث 

عنھ، وبعدھا ُیصّنف 
وُیَغربل المعلومات 

لُیبقي المناسب 
ویحذف الغیر 

مناسب، وفي النھایة 
ُیجّمع المعلومات 

سبة في األداة المنا
المالئمة لمعالجتھا 

 ونشرھا وعرضھا
  بصورة مناسبة

تعمیق فھم - 
التلمیذ 
لمبنى 

الحاسوب 
واألجھزة 

 المحیطة
بھ

تطویر  - 
قدرات 
التلمیذ 
على 

التعامل مع 
نظام 

 التشغیل
Windows

توسیع - 
 قدرات
التلمیذ 
  التقنیة

د موّل
 العروض 
Power
Point   

في 
المدرسة 

  والبیت

دار النشر 
وق، الشر

  الناصرة



  بیاعة نمر. د                                               عدادیةواإل بتدائیةاإل المرحلتین في الحاسوب وعلم الحاسوبي التنّور تدریس

  19                                                                                               2007-2006السنة التعلیمیة 

  الصف
 كتب  مضامین

 تدریسیة
  مقترحة

  الجدول اإللكتروني
Excel  

 اإلنترنتاالتصال في 
  وأخالقیاتھ ومخاطره

مبنى 
  الحاسوب

إدخال بیانات في -   السادس
جدول إلكتروني

تحریر وتنسیق - 
الخالیا والبیانات

 إدارة الملفات- 
وطباعتھا

عملیات حسابیة - 
وصیغ حسابیة 

عامة

وصیغ نسخ قیم - 
حسابیة

التعامل مع الدوال - 
المعّرفة في 

برنامج الجداول 
اإللكترونیة

دالة التنفیذ - 
المشترط 

IF 

تخطیطات - 
بیانیة

: قاعدة بیانات- 
الجدول استخدام 

كأداة اإللكتروني 
لتنظیم المعلومات 

وبناء قواعد 
بیانات، وتوضیح 

مفاھیم في ھذا 
المجال من خالل 

  .ھذه األداة

وني تعریف برید إلكتر- 
استقبال ، وشخصي

ھوإرسال رسائل فی

رفاق ملفات وكائنات إ- 
استخدام و للرسائل

األدوات المختلفة في 
برامج البرید اإللكتروني 

ككتاب العناوین

إنزال ملفات وكائنات - 
حقوق  ةمع مراعا ُأخرى
الطبع

الدخول إلى مجموعات - 
حوار ودردشة

توعیة التالمیذ  إلى عدم - 
ھم الشخصیة تفاصیلنشر 

الشبكة لىع

تنبیھ التالمیذ إلى - 
في المخاطر التالیة 

، التخفي: الشبكة
، نشر نیمشاغبال

، استخدام شاعاتاإل
 أو بذيءالكالم ال

 ھاناتاإل

قوانین توعیة التالمیذ ل- 
في حول اإلبحار الدولة 

شبكة اإلنترنت 

تدریب التالمیذ على - 
حمایة حواسیبھم من 

ات وغیرھا من فیروسال
  مخاطر الشبكة

میق فھم تع- 
التلمیذ 
لمبنى 

الحاسوب 
واألجھزة 

 المحیطة
بھ

تطویر  - 
قدرات 
التلمیذ 
على 

التعامل 
مع نظام 
التشغیل 

Windows

توسیع - 
قدرات 
التلمیذ 
  التقنیة

برنامج 
األوراق 

اإللكترونیة 
 إكسل

Excel   
في 

المدرسة 
  والبیت

دار النشر 
الشروق، 
  الناصرة
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  الصف السابع في بدایة

  :تالمیذ بحسب المضامین المطلوبة في المرحلة اإلبتدائیة في مجاالتال توحید خلفیات

الرسام – موّلد الرسمات Paint  

معالج النصوص – Word  

موّلد العروض PowerPoint  

 الجدول اإللكتروني– Excel  

وأخالقیات ومخاطر اإلبحار واالتصال في الشبكةوالمعلوماتیة اإلنترنت ،

مبنى الحاسوب.  

  :من المرحلة اإلبتدائیة وھي نفس الكتبتناد على یتم ذلك باالس

 مولد الرسمات الرسامPaint  في المدرسة والبیت  

 معالج النصوصWord 2000 في المدرسة والبیت  

  موّلد العروضPowerPoint في المدرسة والبیت  

 برنامج األوراق اإللكترونیة إكسلExcel  في المدرسة والبیت  

متقدمة من التنّور الحاسوبي ومواضیع مختارة من علم  مواضیعنبدأ بتدریس  بعدھا

في المرحلة  الذین یرغبون بالتخصص في علم الحاسوب لتحضیر التالمیذ الحاسوب

في ھذا المجال ألھمیتھ في حیاتھم المستقبلیة وفي  التالمیذ بقیة معرفةتطویر لو ،الثانویة

ّرس علم الحاسوب بصورة متعمقة بالطبع نحن ال ُند  .تطویر قدرات فكریة متقدمة لدیھم

في ھذه المرحلة، بل نكشف ھذا المجال أمام تالمیذنا بصورة أولیة ونعود إلیھ بتعمق عند 

  .تدریسھ كتخصص في المرحلة الثانویة

في الجدول التالي یمكنك رؤیة تفصیل أھم المضامین والمفاھیم والمھارات التي نوصي 

مقترحة ونترك للمعلم إمكانیة اختیار كتب  ب تدریسیةكتالحظ أننا لم نذكر أي   .بتدریسھا

حال صدور ھذه .  مناسبة ریثما تصدر الكتب التي یتم كتابتھا حالًیا على ید مختصین

  .  مباشرة الكتب ومصادقتھا من قبل وزارة المعارف سنقوم باإلعالن عنھا
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  الصف
  مضامین

  FrontPageبناء مواقع إنترنت بواسطة   Accessنظم معلومات 

معطیات، نظم : تعریف-   السابع
.معلومات، قاعدة بیانات

التعرف على برنامج - 
Access:  

إنشاء قاعدة بیانات، إنشاء 
جداول بطرق مختلفة، قناع 
اإلدخال، قاعدة التحقق من 

صحة المعطیات، تنسیق 
جدول، مفتاح رئیسي، 
إنشاء أكثر من جدول، 
تخطیط مباني معطیات 

DSD تصحیح قاعدة ،
.ناتبیا

קשרי ربط الجداول - 
.גומלין

: שאילתותاستعالمات - 
استعالمات تحدید، 

استعالمات معیاریة، 
استعالمات تحتوي تعابیر، 

استعالمات تجمیعیة، 
.استعالمات تحدیث

טפסיםإنشاء نماذج - 
  

 Wordاستخدام معالج النصوص - 
إنترنت كمحرر لبناء موقع

استخدام موّلد العروض - 
PowerPoint ء كمحرر لبنا

Webصفحات 

:FrontPageبناء موقع بواسطة - 

دخل-  امج م ت لبرن یج فرون ع ب ذ م  أخ
ورة ة ص ھ عام ة عن اء وكیفی  أول إنش

  بك خاص نترنتإ موقع
ت إ لمواقع جاھزة قوالب استخدام-   أو نترن

نترنتإ لصفحات
 وتنسیقھ نص إدخال- 
رف-  ى التع داول عل داول، : الج اء ج  بن

دادات أثیرات إع ة وت داول خاص  ،بالج
داولیق تنس افة، ج ا إض دول خالی  ،للج

ج  ،الجدول خالیا بعض حذف ا  دم  الخالی
.الخالیا وتقسیم

الصور إضافة- 
اء-  ات إنش ف االرتباط ا بمختل  أنواعھ

والخارجیة الداخلیة
  اإلطارات-
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  الصف
  مضامین

  الصغیر- عالميبیئة    HTMLبناء مواقع إنترنت بلغة 

شبكة اإلنترنت تطور-   الثامن

:مفاھیمتعمیق ال- 

HTTP, IP, FTP, DNS, URL,
PORT 

HTMLلغة في برنامج المبنى - 

األلوان، (تنسیق نص وصورة - 
القوائم وأنواع  ،الخطوط، الفقرات

)الصور

وصالت تشعبیة - 

):Table(جداول - 
align – bgcolor – border –
width, td, tr, colspan,
rowspan

):Forms(نماذج - 

form – action – method 
(get, post) – input – name –
type (button, text, hidden, 
submit, checkbox, radio, 
reset, name) – value, size,
textarea

)Frames(اطارات - 

)IFrame(اطار داخلي - 

  

 الصغیر- التعرف على بیئة عالمي- 
 ،سلحفاة ،زر :الكائنات وعلى

صندوق نص

التعامل مع الملفات- 

ءاتإجرابرمجة بواسطة - 

  الشاشة،-نظف: أوامر أساسیة- 
أمام، یسار،  ،القلم-ارفعالقلم، - أنزل
)... إختم،

محاكاةو حلقات- 

إجراء رئیسي : برنامج مركب- 
، برمجة بنائیةوإجراءات فرعیة

تعریف وإعطاء قیم، : متغیرات- 
استعمال أمر اإلدخال إلعطاء قیمة 

لمتغیر، اسم ذو معنى، أنواع بیانات 
)عدد، كلمة، جملة(

ستعمال عملیات حسابیة وطرق ال- 
المتغیرات

تطویر تدریجي، (الغوریثمات - 
)جّماع، عداد، استقبال

أداة الشرط، تعبیر (أمر الشرط - 
)منطقي، أوامر للتنفیذ

 واستقبال شرط مع الغوریثمات- 
 المعدل إیجاد: مثل حسابیة وعملیات

  .قیمة وأصغر قیمة وأكبر
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  الصف
  مضامین

  مبنى الحاسوب  VB.NETبرمجة بلغة 

مقدمة حول أنواع الملفات المختلفة -   التاسع
.علم الحاسوب ولغات البرمجة ھیةوما

:VB.NETالتعرف على بیئة البرمجة - 

IDE Start Page, Creating a New 
Project, ToolBox, Starting 
program, MessageBox, …  

حفظ البرنامج، الملفات التي یتكون 
.منھا البرنامج

  :اجھةبناء و- 
استعمال كائنات مختلفة من صندوق 

األدوات، تصمیم، خصائص األدوات، 
.األوامر ومكان كتابةأحداث، رسائل 

  :متغیرات- 
تعریف وإعطاء قیم، استعمال أمر  

اإلدخال إلعطاء قیمة لمتغیر، اسم ذو 
.معنى، أنواع بیانات

عملیات على وعملیات حسابیة - 
نصوص

، تعبیر أداة الشرط( البسیط أمر الشرط- 
)المشترط لتنفیذامنطقي، 

أمر الشرط المركب- 

حلقات- 

تطویر تدریجي، جّماع، (الغوریثمات - 
)عداد، استقبال

  

طریقة العد بالمیزان الثنائي، - 
تمثیل األعداد والتحویل من 

العشري للثنائي وبالعكس، تمثیل 
األعداد الموجبة واألعداد السالبة 

)2 -ل لمكّم(

:وجداول الصدق ل بوابات- 

 AND, OR, NOT

، ووصفھ من مبنى الحاسوب- 
الحاسوب "خالل برنامج المحاكاة 

"המחשב הלימודי –التعلیمي 

، باستخدام برامج بلغة اآللةكتابة - 
:أوامرالحاسوب التعلیمي

 ADD, SUB, LDA, STA, HLT, 
BRU, JNA, JZA, INP, OUT, 
ICA, DCA, …

وصف الفرق بین لغة البرمجة - 
لة، والفرق بین العادیة ولغة اآل

: المختلفة، مثلملفات ال

exe, dll, …  
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البرامج والمضامین والمفاھیم والمھارات األساسیة التي و لغات البرمجة لقد أشرنا إلى

ننصح بتدریسھا في المرحلتین اإلبتدائیة واإلعدادیة، وشّددنا على تدریس المبادئ والمفاھیم 

  .  والتغیر برامج الحاسوبیة مفتوح ودائم التطورولیس فقط التقنیات، ذلك ألن مجال ال

  

 قبل من األخیرة اآلونة في تصدر التي جدیدةال مناھجال متابعة أھمیة إلى اإلشارة نود كذلك

 ندعوكم لذا  .الحاسوب وعلم والمعلوماتیة الحاسوبي التنّور مجاالت في المعارف وزارة

  :التالیة المواقع إلى للدخول

  

  المعلومات وتكنولوجیا الحاسوب لعلم القطري ركزالم المفتش موقع

http://www.csit.org.il/  

    الحاسوب لعلم القطري المعلمین مركز موقع

http://cse.proj.ac.il/

  والتعلیم في إدارة العلوم والتكنولوجیا موقع قسم التطبیقات الحاسوبیة في التربیة

http://www.edugov.org.il/

في إدارة العلوم والتكنولوجیا  وعلم المعلومات اإلنترنت وقیم موقع المعلوماتیة وأخالقیات

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mei

daanut/

  موقع القسم اإلبتدائي في وزارة المعارف 

http://www.education.gov.il/yesodi/

  موقع وزارة المعارف 

http://www.education.gov.il/

  

  :كذلك یمكنكم متابعة التجدیدات في موقع الحوسبة في جھاز التعلیم العربي

http://www.arabcomp.net

.كتابة منھاج المرحلة اإلعدادیةشكر خاص للدكتور ولید خلیفة على مساھمتھ في * 
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  مصادر

, יבת הבינייםתוכנית בחירה לחט -מבוא לעיבוד מידע  - הכרת המחשב .1
.ן"תש, ירושלים, משרד החינוך והתרבות

למידה בסביבה ). 2004. (ש, בלבין, .ג, הורוויץ, .י, קולודנר, .ד, הלוי.2
.משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, מתוקשבת בחינוך היסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/Lam
idaChinuchYesodi.htm

התרבות , משרד החינוך, לימודי הטכנולוגיה בחטיבת הביניים.3
  .ד"תשנ, ירושלים, רטוהספו

התרבות , משרד החינוך, לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.4
.ו"תשנ, ירושלים, והספורט

האגף , סטנדרטים במידענות). 2004(, .ד, בכר, .נ, סגן, .מ, גל, .ע, מלמד.5
משרד , המינהל למדע ולטכנולוגיה, כנון ולפיתוח תוכניות לימודיםתל

.החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mei
daanut/Meidaanut/Standartim/

עי ר למד"המפמ, תיכוןנתיב העיוני בתוכנית לימודים למדעי המחשב ב.6
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, המחשב וטכנולוגיות מידע

http://www.csit.org.il/main/Default.aspx?MenuShow=TOCHNITLIM

ר "המפמ, בנתיב הטכנולוגי בתיכון הנדסת תוכנהל לימודים תוכנית.7
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, מחשב וטכנולוגיות מידעלמדעי ה

http://www.csit.org.il/main/Default.aspx?MenuShow=TEKEM

רית "המפמ, בנתיב הטכנולוגי בתיכוןלמדעי המידע תוכנית לימודים.8
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, למידענות ומדעי המידע

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mei
daanut/MadaeiHameida/Tochnit/

ר למדעי המחשב וטכנולוגיות "המפמ, ב"לחט נוספת תוכנית לימודים.9
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, מידע

http://www.csit.org.il/main/default.aspx?MenuShow=DOCS&Doc_ID=35

ר למדעי "המפמ ,)HTML(להצגת מידע באינטרנט תוכנית לימודים .10
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, המחשב וטכנולוגיות מידע
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http://www.csit.org.il/main/default.aspx?MenuShow=DOCS&Doc_ID=30

מחקר  –מגוון "צוות  ,תבל -  תכנות בסביבת לוגולתוכנית לימודים .11
המחלקה להוראת הטכנולוגיה , "ופיתוח בהוראת מדעי המחשב

.חיפה, הטכניון, והמדעים

http://cse.proj.ac.il/index_units.htm

 ,)Visual Basic - GUI(תכנות במערכת גראפית תוכנית לימודים ל.12
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, ר למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע"המפמ

http://www.csit.org.il/main/default.aspx?MenuShow=DOCS&Doc_ID=32

, )מחשב לימודי ל"מח( יסודות ומבנה המחשבלתוכנית לימודים .13
.המנהל למדע ולטכנולוגיה, ר למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע"המפמ

http://www.csit.org.il/main/default.aspx?MenuShow=DOCS&Doc_ID=31


