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أنا كاتب ماهر 
عالمات الترقيم والرموز النقطية.   

م تقريري؟   كيف أصمِّ
فحة. إعداد الصَّ

م صفحايت وأضع عنوانًا مجيالً   أرقِّ
النص الجمالي- ترقيم الصفحات.

أنا أحب اللغة العربية  
التدقيق اإلمالئي.

أنا مصمم   
مة. السِّ

لم باملشاريع  تعَّ
أنا من أصحاب المشاريع.

صندوق الربيد 
انشاء البريد اإللكتروني.

لنتواصل عرب القارات 
التعامل مع البريد اإللكتروني.

شاهد قنايت 
استخدام YouTube بأمان.

األمان يف االنرتنت 
االستخدام اآلمن - حقوق الملكية.

لم باملشاريع. تعَّ



11 10



11 10

     حتــرص وزارة الرتبيــة عــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة بأطرافهــا املختلفــة مواكبــه يف ذلــك تطــور 
املنظومــة العلميــة واملعرفيــة التــي هتــدف إىل تنميــة قــدرات املتعلــم االبداعيــة وتفكــره اخلــالق، مــن 
ــذي يبنــي بشــكل  خــالل تطبيــق املنهــج الوطنــي الكويتــي وفــق نظــام الكفايــات واملعايــر احلديثــة الَّ
واضــح جمموعــة مــن النظريــات واملفاهيــم الرتبويــة املعــارصة احلديثــة والتــي تثــري بالعمليــة التعليميــة 
ــارف  ــربات واملع ــن اخل ــة م ــاب جمموع ــذات واكتس ــة ال ــى تنمي ــم ع ــاعد املتعل ــة وتس ــورة كامل بص

ــة الســليمة. واملهــارات والقيــم واالجتاهــات الرتبوي
     عزيــزي ويّل األمــر ... إن ثــورة االتصــاالت الرقميــة ومــا وفرتــه مــن ســهولة ورسعــة يف التواصــل 
والوصــول إىل مصــادر املعلومــات مــن خــالل االســتغالل األمثــل للتقنيــة احلديثــة، لــزم علينــا عــرض 
ــام  ــار نظ ــا يف اط ــو هل ــص النم ــة وخصائ ــة العمري ــع املرحل ــب م ــطة للتناس ــة املبس ــادة العلمي ــذه امل ه

ــة مــن خــالل: ــم احلديث ــر وأدوات التقوي ــات واملعاي الكفاي
-  الوحدة األوىل:  

               تتناول العامل الرقمي وواجبات املواطن الرقمي وكيف تتعامل مع األجهزة 
               الرقمية .

-  الوحدة الثانية :  
               تعرض  استخدامات األجهزة الرقمية والتعامل مع جهاز احلاسوب بصورة 

               صحيحة.
عزيــزي املتعلــم ...نتمنــى أن تكــون املــادة العلميــة املطروحــة ُتحقــق أهدافهــا وجتعــل منــك مواطــن 
ــي  ــاد الرقم ــاء االقتص ــة وبن ــع املعرف ــارك يف جمتم ــه، يش ــل تقدم ــن أج ــد م ــه وجيته ــب وطن ــي حي رقم

ــي . الوطن
                   املؤلفون
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اال�شتك�شاف
ــم مــع  ربــط املــادة العلميــة بواقــع احليــاة العامــة التــي يعيشــها املتعلِّ
أمثلــة تعــرض بصــورة قصصيــة تشــتمل عــى جمموعــة مــن املواقــف 
ــم أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه  واملشــكالت احلياتيــة التــي  يواجههــا املتعلِّ

ــم جــدوى مــا تعلمــه. فيستشــعر املتعلِّ

التَّطبيق

ز مفهوم املادة العلمية ُتعرض بصورة  جمموعة من التدريبات تعزِّ
م عى تطبيقها. ممتعة تشجع املتعلِّ

يف وقت فراغك

م يف املنزل -إن أمكن- تعزز  تدريبات )ألعاب تربوية( يطبقها املتعلِّ
مفهوم املادة العلمية.

رشح املــادة العلميــة بصــورة مبســطة ختاطــب الفئــة العمريةلتســهل 
ــم. وصــول املعلومــة للمتعلِّ

تعلَّم معنا
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عبِّ عن راأيك

ــم عــى تقييــم مــدى اســتيعابه للــدرس ملســاعدته يف حتســن أدائــه عــى  تدريــب املتعلِّ
ــم الضعيــف  معرفــة نقــاط القــوة، والضعــف لديــه ويســاعد ويلِّ األمــر يف متابعــة املتعلِّ

وتشــمل ثــالث حــاالت.

ال اأعرفغري متمكن متمكن

م�شادر التَّعلم

ــريعة Quick Response(لتوفــر  اســتخدام رمــز QR )رمــز االســتجابة السِّ
ــم. املتعلِّ تســاعد   " العلميــة  للــادة   " متنوعــة  تعلــم  مصــادر 

إرشاك ويلِّ األمريف العملية التعليمية لتمكينه من متابعة كتاب الطالب وإضافة 
مالحظاته وتعليقاته.

مالحظات ويلِّ االأمر

ماذا تعلَّمت

.QR ثبِّت أحد تطبيقات   

املفاهيم واملصطلحات العلمية اجلديدة لكل درس.
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الكفاية

الكفاية 
االأ�شا�شية 

الكفاية
 العامة

الكفاية 
اخلا�شة

ن�شيحة

ــم  املتعلِّ توجــه  وتعليــات  إرشــادات 
للتكنولوجيــا  األمثــل  لالســتخدام 

الرقمّيــة. واألدوات 

تذَّكر

الرقمّيــة  املواطنــة  مفاهيــم  تعــزز 
مــن يف فهــم كيفيــة  لتســاعد املتعلِّ
ــكل  ــا بش ــع التكنولوجي ــل م التعام
األخطــار  مــن  حلايتهــم  ذكــى 
قواعــد  تعلمهــم  ووســيلة 
ملجتمــع  إلعدادهــم  االســتخدام 

صحيــح. تكنولوجــي 

تذكر

نصيحة
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ــح جــزءًا مــن ســلوكه ،  ــي يكتســبها الفــرد لتصب ــات  هــي املعــارف واملهــارات والقــدرات الت الكفاي
األمــر اّلــذي يمكنــه مــن أداء ســلوكيات مرضيــة يف املجــاالت املعرفيــة واالنفعاليــة واحلركيــة ، وتبــن 
هــذه الكفايــات األغــراض التعليميــة للربنامــج اّلــذي يقــوم الفــرد بدراســته ، وتكتــب يف صــورة 

دة جيــب حتقيقهــا . أهــداف حمــدَّ

هــي كفايــات قاعديــة أو جوهريــة ، وهــي كفايــات رضوريــة يف جمــال التعليــم، مثــل: كفايــة القــراءة، 
وكفايــة الكتابــة، وكفايــة الرياضيات،وكفايــة التكنولوجيا.....ألــخ، بمعنــى أن الكفايــات األساســية 

ميــة، أو يبنــى عليهــا النســق الرتبــوي. هــي التــي تبنــي عليهــا العمليــة التعليميــة- التَّعلُّ

هــي تلــك الكفايــات املشــرتكة التــي جتمــع بــن ختصصــات متعــددة. بمعنــى أن الكفايــة العامة هــي التي 
ــم والتحصيــل  تتــوزع بــن جمموعــة مــن املــواد والتخصصــات، ويمكــن امتالكهــا بعــد فــرتة مــن التَّعلُّ
ــع املــواد الدراســية.  ــة توجــد يف مجي ــة التفكــر العلمــي، وهــي كفاي الــدرايس، مثــل: اكتســاب منهجي
ومتتــاز الكفايــات املوســعة بأهنــا كفايــات عليــا وقصــوى وختاميــة، تتطلــب نوعــا مــن اإلتقــان 
ــم، والتحصيــل الــدرايس؛ ألن هــذه  واالنضبــاط واملهــارة واالحــرتاف، وتســتوجب أيضــا كثــرة التَّعلُّ

الكفايــة نتــاج تفاعــل مــع ختصصــات ومــواد دراســية عــدة.

دة. أّي إن هــذه الكفايــات مرتبطــة  ــم يف فــرتة مدرســية حمــدَّ الكفايــات اخلاصــة هــي التــي يكتســبها املتعلِّ
بــادة دراســية معينــة، أو جمــال نوعــي أو ختصــص مهنــي معــن. لذلــك، فهــي أقــل شــمولّية وعموميــة 

مــن الكفايــة العامــة، وهــي الســبيل إىل حتقيــق الكفايــات األساســية.
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الوقت اّلذي يدير
يقضيه يف 
استخدام 

التكنولوجيا

الثقافات واملجتمعات يف يحرتم باألمانة الفكريةيلتزم 
البيئة االفرتاضية 

يحمي
نف�شه

 ضد املعتقدات الغر 
سليمة التي تنترش عرب 

الوسائط

يحافظ
عى املعلومات 

الشخصية 

ضد التسلط عرب 
اإلنرتنت يقف

الرقمّياملواطن

      املواطنه الرقمية
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1

2

ما هي االصوات في جهازي؟
مشغل الصوت.

صوري في البومي
عارض الصور.



مدى  
الت�صال

4.2 يختار التَّطبيقات املنا�صبة 
للتوا�صل مع اأ�صدقاء من بلدان 

اأخرى.

مدى 
العمليات

2.2 ا�صتخدام الأجهزة الرقمّية 
يف ت�صجيل املعلومات للتعلم

ورة(. )ال�صوت وال�صُّ

مدى  
الجتاهات 

3.2 يفا�صل بني التَّطبيقات 
املنا�صبة لكتابة الر�صائل النَّ�صية.

كفايات 
الوحدة الأوىل

1

2

مدى  
الجتاهات

د اأهمية ت�صنيف املعلومات  3.1 يحدِّ
وفقا للنوع 

�صو�س والر�صوم(  ) الربامج - النُّ
ل�صتخدامها يف احلياة اليومية 

للمتعلِّم.

معاجلة املعلومات 
لتح�صن احلياة 

علُّم من خالل  والتَّ
الو�صائل الرقمّية. 

ا�صتخدام الأجهزة 
الرقمّية للتوا�صل 
وحل امل�صاكل يف 
احلياة اليومية.

1

مدى  
املعلومات

1.1 تبادل الأفكار با�صتخدام 
مناذج املعلومات والأجهزة 

الرقمّية يف حياتنا.

مدى 
العمليات

2.1 متييز اأنواع  املعلومات 
التعليمية يف البيئة الرقمّية.

مدى 
الت�صال

4.1 يعطي اأمثلة  على املعلومات 
من البيئة الرقمّية ذات ال�صلة 

باملواد الدرا�صية  الأخرى.

مدى  
املعلومات

 1.2 تقدمي امثلة على برامج 
�صو�س والرقام  للتعامل مع النُّ

وال�صور.



مدى 
العمليات

2.3 يكت�صف اأثر ا�صتخدام 
الأجهزة الرقمّية لت�صهيل احلياة 

يف املنزل للتعلم .

مدى  
الجتاهات 

3.3 يقارن بني الأدوات الرقمّية 
لال�صتخدام الآمن يف احلياة 

علُّم. والتَّ

ت�صميم مناذج رقمّية، 
مة ومنتجات حلياة  اأنظِّ

اأف�صل.
3

ئيسية. الكفايات الرَّ
الكفايات اخلاصة.

الكفاية اخلاصة التي سيتم حتقيقها يف هذه الوحدة.

مدى  
املعلومات

1.3 يعطي اأمثلة على ا�صتخدام 
الأجهزة الرقمّية يف  الت�صال 

الآمن يف حياته اليومية.

مدى  
الت�صال

4.3 ا�صتخدام الأدوات الرقمّية 
لت�صميم م�صروع اجتماعي حملي 

تعليمي.
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عزيزي -املتعلم- ...
   تطــورت اأجهــزة الت�صــجيل واأ�صبــح جهــاز امل�صــجل "Recorder" لي�ــس فقــط لت�صــجيل ال�صــوات 
وال�صــتماع لهــا بــل اأ�صبــح من ال�صــهل التعامل مع ال�صــوات بتخزينها ونقلها على و�صــائط متعددة ذو 

.Digital sound recorder  جودة عالية واأ�صبحت ت�صــمى بالت�صــجيل الرقمي

اال�شتك�شاف

تطور اأجهزة الت�سجيل

ما هي اال�شوات يف جهازي؟



21وحدة العالم الرقمي

)أنا استخدم تطبيق My Memos( وهو 
موجود باجلهاز اللوحي واهلاتف الذكي.

ماذا تستخدم يف البيت لتسجل صوتك؟

م�شغل ال�شوت  
voice recorder 
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التعلَّم

اآلن لنتعرف إلى أحد البرامج الموجودة في جهاز الحاسوب 
لتسجيل األصوات واالستماع إليها:

لتسجيل الصوت باستخدام جهاز الحاسوب نتتبع الخطوات 
التالية:

من زر النوافذ  Windows ثم جميع التطبيقات نختار برنامج 
.Voice Recorder )مسجل الصوت(

مالحظة: 
الربامج يف خيار مجيع 

الربامج تظهر بالرتتيب 
األبجدي.

ما هي اال�شوات يف جهازي؟



23وحدة العالم الرقمي

تحدث اآلن وعرف نفسك )تخيل أنك في مقابلة شخصية(.

االستاع للصوت املسجل.
تسجيل الصوت.

حفظ الصوت تلقائيا.

1

2

3

تمكنك األدوات الموجودة في الشاشة من التعامل مع الصوت. 

1234

مشاركة امللفاقتصاص امللفحذف امللفتغير اسم امللف

م�شغل ال�شوت  
voice recorder 
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للحصول على صوت واضح استخدم الميكروفون 
للتسجيل أو السماعات الصغيرة التي تحتوي على 

ميكرفون بداخلها.

أي األنواع تستخدم عزيزي -المتعلم- 
في المنزل لتسجيل صوتك؟

ما هي اال�شوات يف جهازي؟



25وحدة العالم الرقمي

التَّطبيق

1ورقة عمل
   أمامك بعض من أدوات برنامج مسجل الصوت، ضع أسفل كل أداة الوظيفة املناسبة هلا:

حذف ملف   .1
اقتصاص ملف  .2

مشاركة ملف  .3
تغير اسم ملف  .4

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

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

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

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

2ورقة عمل
نشاط مجاعي )يوزع املعلم األدوار عى املتعلمن(.

   سجل مقابلة مع مدير املدرسة  واملعلمن عن أهم الفعاليات للمدرسة باستخدام اجلهاز 
       املناسب.

م�شغل ال�شوت  
voice recorder 
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ما هي اال�شوات يف جهازي؟

يف وقت فراغك

ل      اخرت تطبيقًا يناسبك من جهازك اللوحي، حتدث مع والدك واخرت موضوعًا شيقًا، سجِّ
        املحادثة.

.voice recorder مشغل الصوت   
ماذا تعلمت؟
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م�شغل ال�شوت  
voice recorder 

م�شادر التعلم

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

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

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

     تسجيل األصوات واالستاع هلا.
     استخدم األصوات يف التطبيقات املناسبة.
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�شوري يف البومي

اال�شتك�شاف

عزيزي -املتعلم- ...
اطلع عى االلبومات القديمة يف منزلك، الحظ جودة الصور والواهنا،هيا لنتناقش كيف 

ورالتالية: ن الصُّ تطورت عملية التصوير وحتميض الصور واالحتفاظ هبا.ثمَّ لوِّ



29وحدة العالم الرقمي

عار�ض ال�شور  
 Photos

ما الفرق بن األجهزة املختلفة ... مجيعها تنتج صورًا.

بدر: هناك فرق يا سارة، سأوضح لك 
الحظي الصور يف االلبومات.
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�شوري يف البومي

الفرق في التخزين والعرض، حفظ الصور في االلبومات يأخذ حيزًا في التخزين 
ويصعب نقلها.

أما اآلن ومع استخدام الكاميرات الرقمية أصبح االحتفاظ بالصور وعرضهًا 
وتعديلها سهاًل .

أنا شخصيًا أفضل أن اطبع صوري الرقمية باستخدامات الطابعات 
الحديثة واحتفظ بها في البومات.
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عار�ض ال�شور  
 Photos

التعلَّم

بدرانظر إلى األلبوم
 الذي أعددته.

كيف أنشأت األلبوم يا سارة على جهاز 
الحاسوب؟ لدي ألبومات على جهازي 

اللوحي.

من زر النوافذ، ثم جميع التطبيقات نختار تطبيق 
عارض الصور

.Photos (Photos App(

بطريقة سهلة، شاهد معي 
الخطوات.

1

2
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جمموعة الصور. 1
ألبومات الصور. 2

املجلدات. 3

يعرض الصور 
حسب التاريخ.

ينشئ ألبومات 
للصور تلقائيا.

إلنشاء ألبوم جديد نختار Albums ثم أداة
.New Album 

�شوري يف البومي
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. نحدد صور األلبوم  ثم نضغط على أداة 

عار�ض ال�شور  
 Photos

نكتب اسمًا جديدًا لأللبوم.

شكرًا لك. 



استكشف .. تعلم .. طبق 34

�شوري يف البومي

الحظ: إلضافة صور جديدة أو 
الغاء صور من األلبوم نضغط على 

. األداة 

اآلن لدينا ألبوم باسم 
علم الكويت. 

تستطيع اآلن يا بدر أن تقوم ببعض 
التعديالت البسيطة على الصور.

عزيزي -المتعلم- هل تستطيع 
مساعدتي في تعديل وتنسيق صور 

األلبوم؟
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عار�ض ال�شور  
 Photos

التَّطبيق

1ورقة عمل
أمامك بعض من أدوات برنامج عارض الصور، استكشف وظيفة كل أداة مما يلي:

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

2ورقة عمل
نشاط جماعي )يوزع المعلم األدوار على المتعلمين(.

استخدم الكاميرا في جولة حول المدرسة لتصوير انشطة المدرسة المختلفة وتخزينها  
            في ألبوم باسم )مدرستي(.

أصنع فيلما من خبرتك السابقة باستخدام برنامج صانع األفالم Movie Maker عن  
            فعاليات وأنشطة المدرسة.

1234
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3ورقة عمل
من خالل البحث في االنترنت، أنشئ ألبوما من اختيارك الحد المواضيع التالية  

�شوري يف البومي

)الحيوانات االليفة- الحيوانات المفترسة-أنواع الزهور- معالم بالدي الكويت( أو أي 
موضوع من اختيارك يوافق عليه معلمك.
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عار�ض ال�شور  
 Photos

يف وقت فراغك

عزيزي -المتعلم- ارسم أو الصق صور لعائلتك في األلبوم الذي امامك:
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م�شادر التعلم

.Photosعارض الصور   
ماذا تعلمت؟

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

م صوري يف ألبومات.      أنظِّ

�شوري يف البومي
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.................................................................................

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

عار�ض ال�شور  
 Photos



1

2

3

4

5

أنا كاتب ماهر
عالمات الترقيم والرموز النقطية.  

م تقريري؟  كيف أصمِّ
فحة. إعداد الصَّ

م صفحايت وأضع عنوانًا مجيالً  أرقِّ
النص الجمالي- ترقيم الصفحات.

أنا أحب اللغة العربية 
التدقيق اإلمالئي.

أنا مصمم  
مة. السِّ



6

7

8

9

11

12

لم باملشاريع تعَّ
أنا من أصحاب المشاريع.

صندوق الربيد
انشاء البريد اإللكتروني.

لنتواصل عرب القارات
التعامل مع البريد اإللكتروني.

شاهد قنايت
استخدام YouTube بأمان.

األمان يف االنرتنت
االستخدام اآلمن - حقوق الملكية.

م باملشاريع. تعلَّ



مدى  
الت�صال

4.2 يختار التَّطبيقات املنا�صبة 
للتوا�صل مع اأ�صدقاء من بلدان 

اأخرى.

مدى  
الجتاهات 

3.2 يفا�صل بني التَّطبيقات 
املنا�صبة لكتابة الر�صائل النَّ�صية.

مدى  
املعلومات

 1.2 تقدمي امثلة على برامج 
�صو�س والرقام  للتعامل مع النُّ

وال�صور.

مدى  
املعلومات

1.1 تبادل الأفكار با�صتخدام 
مناذج املعلومات والأجهزة 

الرقمّية يف حياتنا.

مدى 
العمليات

2.1 متييز اأنواع  املعلومات 
التعليمية يف البيئة الرقمّية.

مدى 
الت�صال

4.1 يعطي اأمثلة  على املعلومات 
من البيئة الرقمّية ذات ال�صلة 

باملواد الدرا�صية  الأخرى.

مدى  
الجتاهات

د اأهمية ت�صنيف املعلومات  3.1 يحدِّ
وفقا للنوع 

�صو�س والر�صوم(  ) الربامج - النُّ
ل�صتخدامها يف احلياة اليومية 

للمتعلِّم.

1

2

معاجلة املعلومات 
لتح�صن احلياة 

علُّم من خالل  والتَّ
الو�صائل الرقمّية.

ا�صتخدام الأجهزة 
الرقمّية للتوا�صل 
وحل امل�صاكل يف 
احلياة اليومية.

1

كفايات 
الوحدة الثانية

مدى 
العمليات

2.2 ا�صتخدام الأجهزة الرقمّية 
يف ت�صجيل املعلومات للتعلم

ورة(. )ال�صوت وال�صُّ



مدى 
العمليات

2.3 يكت�صف اأثر ا�صتخدام 
الأجهزة الرقمّية لت�صهيل احلياة 

يف املنزل للتعلم .

مدى  
الت�صال

4.3 ا�صتخدام الأدوات الرقمّية 
لت�صميم م�صروع اجتماعي حملي 

تعليمي.

مدى  
الجتاهات 

3.3 يقارن بني الأدوات الرقمّية 
لال�صتخدام الآمن يف احلياة 

علُّم . والتَّ

ت�صميم مناذج رقمّية، 
مة ومنتجات حلياة  اأنظِّ

اأف�صل.
3

مدى  
املعلومات

1.3 يعطي اأمثلة على ا�صتخدام 
الأجهزة الرقمّية يف  الت�صال 

الآمن يف حياته اليومية.

ئيسية. الكفايات الرَّ
الكفايات اخلاصة.

الكفاية اخلاصة التي سيتم حتقيقها يف هذه الوحدة.

2
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اأنا كاتب ماهر

اال�شتك�شاف

غدًا سوف أقدم برنامجا إذاعيا 
والبد أن اتدرب على كتابة الحوار 

وقراءته مع زميليتي بأسلوب 
حواري مقنع... 

ساعدوني.

لقد كانت الرحلة 
أين صور الرحلة ممتعة.

يا سارة؟ 

لقد نسيت الكاميرا 
في البيت!

ال عليك... ال بد أن 
والدك التقط صورًا 

للرحلة، اجمعيها في 
ألبوم لنشاهدها معًا.

اقرأ عزيزي - المتعلم- الحوار وتناقش مع معلمك هل أداء سارة وزميلتها مقنع؟



45وحدة األدوات الرقمية

عالمات الرتقيم والرموز النقطية
    Bullets & Numbering

هل الحظت عزيزي المتعلم كيف أن عالمات الترقيم تساعدنا في تنظيم الكتابة 
وتيسير قراءة الموضوع ...

اأكتب مو�صوعًا من 3 اإلى 4 جمل من اختيارك، احر�س على اإ�صافة عالمات 
الترقيم ورموز التنقيط،  ثم ا�صتبدل مو�صوعك مع زميلك و�صحح اأخطاءه اإن 

وجدت.

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

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

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

.................................................................................
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بسم الله الرحمن الرحيم

الخميس الموافق 2008/10/30م

األخ العزيز / -------------------

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

   

يطيب لي أزّف إليكم تهنئتي القلبية الخالصة بيوم التحرير واليوم الوطني لدولتنا 

الحبيبة الكويت، جعلها الله حافلة بالسرور والسعادة، وأعاد هذه األيام الجميلة علينا 

بالخير.

وكّل عام وأنتم بخير.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أخوك 

بدر سالم

اأنا كاتب ماهر

التعلَّم

هيا لنتعلم كيف يمكن أن نكتب الرسائل والتقارير بصورة سليمة مستخدمين عالمات الترقيم 
والرموز النقطية، لكن أواًل لنتعلم ما هي األسس الصحيحة لكتابة الرسائل.

يمكنك اآلن أن تستخدم الخطوات الصحيحة لكتابة الرسائل:
نكتب على الي�صار من 

ال�صفحة التاريخ باليوم 
وال�صهر وال�صنة.

تبداأ الر�صالة دائمًا بالب�صملة )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم( 
وتكون مكتوبة و�صط ال�صفحة. 12

 نختتم الر�صالة بال�صالم. 
بنهاية الر�صالة وعلى الطرف الي�صار من 

ال�صفحة نكتب ا�صم املر�صل. 

نتبعها ب�صطر جديد بالتحية على ميني 
ال�صفحة: 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
نكتب بعدها تف�صيل ملو�صوع الر�صالة. 

45

نعنّي اجلهة امل�صتقبلة للر�صالة ونبداأها 
عزيزي )ال�صم(. 3



47وحدة األدوات الرقمية

عالمات الرتقيم والرموز النقطية
    Bullets & Numbering

إذا احتوت الرسالة أو التقرير على نص يحتاج إلى رموز 
نقطية ليسهل قراءتها فيمكن استخدام مميزات برنامج معالج 

النصوص في ترتيبه وتنسيقه.

صديقي أحمد كل عام وانت بخير بمناسبة عيد األضحى المبارك 
لقد سألتني في رسالتك السابقة كيف نحتفل بعيد االضحى المبارك؟

في العيد نبدأ
التكبير......ذبح االضحية........االغتسال والتطيب..... االكل من األضحية.... التهنئة 

بالعيد............
وهي تطبيق لسنة نبينا محمد أفضل الصالة والسالم عليه. 

صديقك بدرسالم

صديقي أحمد...
 كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد األضحى المبارك.

لقد سألتني في رسالتك السابقة كيف نحتفل بعيد االضحى المبارك؟
في العيد نبدأ 

التكبير.  •
االغتسال والتطيب.  •

صالة العيد.  •
التهنئة بالعيد.   •

ذبح االضحية وتوزيعها على الفقراء واالهل.  •
زيارة االهل واالصدقاء – صلة الرحم.  •

وهي تطبيق لسنة نبينا محمد أفضل الصالة والسالم عليه.
صديقك 
بدرسالم
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صديقي أحمد...
 كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد األضحى المبارك.

لقد سألتني في رسالتك السابقة كيف نحتفل بعيد االضحى المبارك؟
في العيد نبدأ 

التكبير.  1
االغتسال والتطيب.  2

صالة العيد.  3
4  التهنئة بالعيد. 

ذبح االضحية وتوزيعها على الفقراء واالهل.  5
زيارة االهل واالصدقاء – صلة الرحم.  6

وهي تطبيق لسنة نبينا محمد أفضل الصالة والسالم عليه.
صديقك 
بدرسالم

هل الحظت أن استخدام االرقام والنقاط ينظم 
الفقرات ويسهل القراءة؟

1
2
3

اأنا كاتب ماهر



49وحدة األدوات الرقمية

عالمات الرتقيم والرموز النقطية 
    Bullets & Numbering

التَّطبيق

1ورقة عمل
اكتب عزيزي المتعلم حوارًا ما بين الشخصيات التالية مع عالمات الترقيم والرموز النقطية،

ن الرسم التالي: ثم لوِّ
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اأنا كاتب ماهر

2ورقة عمل
باستخدام البرنامج المناسب اختر من المواضيع المقترحة أو رسالة من موضوع آخر يوافق 

عليه معلمك واكتب رسالة باللغة العربية أو اللغة االنجليزية.
اكتب رسالة لصديق تشرح فيها لماذا تحب عطلة نهاية االسبوع ثم ارسم لعبتك   1

             المفضلة في نهاية االسبوع.
اكتب رسالة لصديقك تخبره بها عن رحلتك إلى حديقة الشهيد مع وضع قائمة بأجزاء   2

            الحديقة.
اكتب رسالة ألمك تشكر لها فضلها وتعدد بعض ما تقوم به من أجلك في قائمة.  3



51وحدة األدوات الرقمية

عالمات الرتقيم والرموز النقطية 
    Bullets & Numbering

يف وقت فراغك

باستخدام أحد التطبيقات للكتابة على جهازك في المنزل:  -

اكتب قائمة بأسماء اصدقاؤك المفضلين.   1
اكتب اسماء األلعاب المفضلة لديك.  2

م�شادر التعلم

أدوات الرتقيم.    

الرموز النقطية.    

ماذا تعلمت؟
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مالحظات ويّل االأمر

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

     اكتب رسائل ألصدقائي بطريقة صحيحه.
     أعد قوائمي بشكل منظم مع الرتقيم.

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

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

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

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

     استخدام الرموز النقطية يف القوائم التي أعددهتا.

اأنا كاتب ماهر
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احر�س على تبادل المعلومات باأمان ملتزما 
بالقيم ال�صالمية.

الت�صالت الرقمية
Digital communication 

تذكر

عالمات الرتقيم والرموز النقطية 
    Bullets & Numbering
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م تقريري؟ كيف اأ�شمِّ

اال�شتك�شاف

عزيزي -املتعلم- ...
لحظ مع زميلك جمموعة من كتبك املدر�صية املختلفة )ن�صاط ثنائي(

اخرت احد الكتب ثم �صجل ما يلي م�صتخدما امل�صطرة، وبعد مناق�صة زميلك �صجل ما يلي:

قياس الكتاب من الخارج:         

 عرض الكتاب ............سم 

طول الكتاب
............... سم
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فحة اإعداد ال�شَّ
   Page Setup 

ل النتائج مع مجموعة اخرى وقارن معهم ... هل النتائج متشابه؟ بدِّ
ماذا تستنتج؟ ناقش مع زمالءك ومعلمك.

الهامش األيمن .............سم
الهامش السفلي ............سم

الهامش هو الفراغ من بداية الصفحة لغاية 
النص المكتوب.

قياس هوامش الكتاب:

للمتعلمين الذين حصلوا على الصحف:

عدد األعمدة في الصفحة الواحدة
.................................
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التعلَّم

لقد انتهيت من موضوعي ألستاذ التربية االسالمية لكنه كبير 
بالحجم وعدد صفحاته كثيرة.

انا لدي الحل يا بدر، لدى برنامج معالج النصوص 
الكثير من المميزات التي تساعدنا.

الحظ يا بدر هذه األدوات 
المجودة في تبويب تخطيط

1

م تقريري؟ كيف اأ�شمِّ
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يختلف ت�صميم ال�صفحات من حيث احلجم واجتاه ال�صفحة للكتب واملجالت واجلرائد 
ح�صب املو�صوع وعمر القارئ لذلك يجب اأن نراعي ذلك اأثناء الت�صميم للح�صول على 

اأف�صل النتائج.

234

يا للروعة، أصبح 
الملف فقط ثالث 

صفحات دون الغالف.

فحة اإعداد ال�شَّ
   Page Setup 
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04 04

03 03

02 02

01 01

التَّطبيق

1ورقة عمل
نشاط ثنائي- عزيزي المتعلم- أمامك بعض من أدوات تبويب تخطيط، استكشف وظيفة كل 

أداة مما يلي:
قوانين النشاط: أن تبدأ أواًل زميلك بالتحية - في حال أجبت إجابة صحيحة ترتقى إلى 

المستوى التالي -في حال أجبت إجابة خاطئة يجيب زميلك ويكمل اللعب - ويتم تكرار 
الخطوات السابقة حتى االنتهاء من اللعب.

ملحوظة هامة: �صجع زميلك يف حال اأجاب اإجابة 
م له عبارات الثناء. �صحيحة  وقدِّ

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

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

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

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

م تقريري؟ كيف اأ�شمِّ
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1ورقة عمل
ابحث - عزيزي المتعلم- في االنترنت عن أحد المواضيع التالية:

أهمية الماء في حياتنا - فوائد الخضروات والفواكه- دب الباندا-قوس المطر
أو أي موضوع من اختيارك يوافق عليه معلمك.

ل تن�صى اأن تكتب ا�صم الم�صدر، والتزم بقواعد حقوق 
الطبع و الن�صر .

تذكر

انسخ الموضوع لمعالج النصوص.  1
نسق الملف ليصبح موضوعا مناسبا الحد صفحات مجلة.  2

سجل اسمك أسفل الموضوع.  3

ملحوظة هامة:يطبع املعلم جميع موا�صيع املتعلمني ثم يجمعها ويغلفها لت�صبح جملة
                              يقدمها لهم لتو�صع يف مكتبة الف�صل .

فحة اإعداد ال�شَّ
   Page Setup 
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يف وقت فراغك

صمم إعالن لمسابقة أفضل رسم حاسوبي  مع مراعاة الشروط التالية:

 .A5 حجم الصفحة  1
اتجاه الصفحة أفقي.    2

   ان�صر امل�صابقة يف املدر�صة و حدد تاريخًا لال�صتالم لختيار الأجمل منها مع معلمك.

.Margins اهلوامش    
.Orientation االجتاه    

.Size احلجم    
.Columns االعمدة    

ماذا تعلمت؟

م تقريري؟ كيف اأ�شمِّ



61وحدة األدوات الرقمية

م�شادر التعلم

مالحظات ويّل االأمر

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

فحات حسب املوضوع.      أستخدم األحجام املختلفة للصَّ
ق امللف ليناسب موضوعه.      أنسِّ

فحة اإعداد ال�شَّ
   Page Setup 

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

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

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

.................................................................................
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اأرقِّم �شفحاتي واأ�شع عنواناً جميالً

عزيزي -المتعلم-
لحظ مع زميلك مجموعة من المجالت المتوفرة في مكتبة الف�صل اأو مكتبة المدر�صة.

اال�شتك�شاف

ناقش مع المعلم وزمالؤك كيف تم كتابة العناوين وترقيم الصفحات؟
هل انتبهت إلى أن كل من هذه الصفحات يحتوي رقما خاصا به.



63وحدة األدوات الرقمية

WordArt الن�ض اجلمايل
 Page Numbering فحات ترقيم ال�شَّ

التعلَّم

لقد انتهيت أخيرًا من مجلتي فقط تحتاج 
إلى ترقيم الصفحات وعنوان جذاب.

سأساعدك يا سارة، اختاري تبويب 
إدراج ثم اتبعي الخطوات التالية:

رقم الصفحة

  

أعلى الصفحة

أسفل الصفحة

ھوامش الصفحة

الموضع الحالي

تنسیق أرقام الصفحات...

إزالة أرقام الصفحات

1

2
3
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اأرقِّم �شفحاتي واأ�شع عنواناً جميالً

من تبويب إدراج نختار WordArt ثم التصميم الذي يعجبنا.

اآلن سأضع عنوانًا جمياًل ذو ألوان براقة حتى يصبح غالفي جذابا.

1

2

شكرًا جزياًل بدر
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WordArt الن�ض اجلمايل
 Page Numbering فحات ترقيم ال�شَّ

ضع عنوانا مناسبا للمجلة.  1
ضع عناوين مناسبة للمواضيع المخلفة.  2

رِقم صفحات المجلة.  3
ممكن استكمال المجلة بمواضيع مختلفة باستخدام البحث.  4

1ورقة عمل
صممت سارة مجلة ذات مواضيع متنوعة وحفظتها على جهاز الكمبيوتر، نسيت سارة أن 

تكمل المجلة،  ساعد سارة لتستطيع تقديم المجلة في وقتها المحدد. 

.WordArt مالحظة: ممكن ا�صتخدام الن�س اجلمايل للعناوين

التَّطبيق

ملف �صيتم 
توفريه من قبل 

املعلم.
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2ورقة عمل

اأرقِّم �شفحاتي واأ�شع عنواناً جميالً
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WordArt الن�ض اجلمايل
 Page Numbering فحات ترقيم ال�شَّ

يف وقت فراغك

ثبت تطبيق )Pages-Mirosoft Word( على جهازك اللوحي بمساعدة والديك وتعرف 
على مميزات التطبيق.

.WordArt النص اجلايل    
.Page Numbering ترقيم الصفحات    

ماذا تعلمت؟

مميزات التطبيق



استكشف .. تعلم .. طبق 68

م�شادر التعلم

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

     ارقم مجيع الصفحات التي أقدمها ملعلمي.
.WordArt اكتب عنواين املواضيع بشكل مجايل     

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

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

اأرقِّم �شفحاتي واأ�شع عنواناً جميالً
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WordArt الن�ض اجلمايل
 Page Numbering فحات ترقيم ال�شَّ

تذكر بالقيام ببع�س التمارين خالل ا�صتخدام 
الجهاز ، والتزم بالتوقيت الذي يحدده والديك.

55

تذكر
Digital Health ال�صحة الرقمية
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اأنا اأحب لغتي العربية

اال�شتك�شاف

دعوت اصدقائي في الفصل لالطالع على مجلة 
أعددتها لمادة العلوم ألخذ آراؤهم فيها.

يوجد لديك الكثير من االخطاء 
اإلمالئية.

ساره ليس لدى الوقت الكافي لتصحيح 
يساعدك برنامج معالج النصوص في االخطاء.

تصحيح األخطاء اإلمالئية.
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Spelling & Grammar   التدقيق االمالئي

كيف ؟
باستخدام أداة التدقيق 

اإلمالئي.

شكرًا جزياًل،
حقًا البرنامج ممتاز.

ABC

تدقیق إمالئي
وتدقیق نحوي
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التعلَّم

اأنا اأحب لغتي العربية

ABC

تدقیق إمالئي
وتدقیق نحوي

في تبويب )مراجعة( مجموعة )تدقيق( اضغط على 
أداة التدقيق اإلمالئي. 2

1

أالحظ سارة  الخط المتعرج أسفل الكلمات 
التي تحتاج للمراجعة والتصحيح.

يساعدك البرنامج في 
تصحيحها كما في الشكل.

خطاأ امالئي

خطاأ نحوي

يخيرك البرنامج من القاموس 
المتوفر لديه الكلمة الصحيحة.

ناقش مع معلمك الفرق 
بينهما.
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Spelling & Grammar   التدقيق االمالئي

1ورقة عمل
التَّطبيق

عزيزي المتعلم، هل انت قوي المالحظة؟
ابحث عن أداة التدقيق اإلمالئي والتدقيق النحوي وضع  حولها دائرة:
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2ورقة عمل

اأنا اأحب لغتي العربية

أنت متعلم ماهر في اللغة العربية، أمامك موضوع يحتوي على األخطاء االمالئية، صحح 
األخطاء يدويُا.

الهجرة النبوية
    

قد كانت الهجرة الننبوية من مكة الم�صيرفة اإلي المدينة 
المنوورة حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكْن كاأيِّ حدث، فقد كانت 

في�صاًل بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإ�صالمية، هما المرخلة 
المكية والمرحلة المدنية، واإذا كانت عظمة الأجداث ُتقا�س 

بعظمة ما جرى فيها والقائمين بها والمكان الذي وقعت فيه، فقد 
كان القائم بالحدث هو اأ�صرف واأعظم الخلق ر�صول اهلل ـ �صلى 

اهلل عليه و�صلم، ول اأ�صرف مكانا واأعظم من مكة والمدينة، وقد 
غيرت الهجرة االنبوية مجرى التاريخ، وحملت في طياتها معاني 

بر والن�صر، والتوكل والإخااء، وجعلها  الت�صححية وال�صحبة، وال�صَّ
اهلل طريقا للن�صر والعزة، ورفع داية الإ�صالم، وت�صييد دولته.
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3ورقة عمل

Spelling & Grammar   التدقيق االمالئي

انسخ 5- 10 أسطر وألصقها في برنامج معالج النصوص.  2
.WordArt ضع عنوانا جميال للموضوع باستخدام  3

بعد لصق الفقرة، الحظ:  4
هل هناك اخطاء امالئية؟ ...........  
هل هناك اخطاء نحوية؟  ..........  

صحح األخطاء التي اكتشفتها.  5
اكتب اسمك وصفك.  6

اطبع الموضوع وقدمه لمعلم المادة.  7

ابحث في االنترنت عن المواضيع التالية:  1
            )التعاون - الصدق -آداب الحديث - الزكاة(أو أي موضوع آخر يعجبك بعد موافقة 

            معلمك.



استكشف .. تعلم .. طبق 76



يف وقت فراغك
عزيزي المتعلم:

تخيل أنت اليوم المعلم في منزلك ... اطلب من أحد أفراد عائلتك أن يكون متعلمًا لديك 
واطلب منه أن يكتب ما تمليه عليه باستخدام األجهزة اإللكترونية، ثم صحح ما قاموا بكتابته 

إمالئيا باستخدام المدقق االمالئي.

اأنا اأحب لغتي العربية

.Spelling check التدقيق اإلمالئي    
ماذا تعلمت؟
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Spelling & Grammar   التدقيق االمالئي

م�شادر التعلم

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

     احرص عى الكتابة مع تصحيح األخطاء االمالئية.

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

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر
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اأنا م�شمم

اال�شتك�شاف

زار بدر اكرث من دولة وا�صرتى من كل منها الزي التقليدي الذي يحمل ال�صمات اخلا�صة 
بهذه الدولة.

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

عزيزي المتعلم تنبأ أيا من الدول زارها بدر بوضع اسم الدوله تحت كل زي منها.
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Themes ال�شمة

بدر الحظت أن كل من هذه الدول تحمل سمات خاصة فيها 
من ألوان وتصميم خاص بها، هل تعرف أن كثير من البرامج 

يمكنك أن تغير فيها السمه.

 Themes نعم ياسارة، هذا يسمى السمة
وهي طريقه سريعه وسهله للتنسيق وتتضمن 
مجموعه من األلوان والخطوط والتنسيقات 

ليصبح الملف احترافيا.

األلوان والخطوط وتغيرت لون الخلفية، 
رائع فقط بخطوة واحدة. 

الحظ يا بدر جهازي المحمول لقد ضغطت 
على أحد األدوات وحول
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التعلَّم

اأنا م�شمم

من أداة )نسق( نختار التنسيق المسمى )أساس(

نغري لون خلفية ال�صفحة 
من اأداة )لون ال�صفحة(

ُنسق

أث

 لون
الصفحة

1

2
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Themes ال�شمة

يف برنامج Microsoft word  ميكنك اختيار ت�صاميم جاهزة لكل من 
)الن�صق- الألوان- نوع اخلط - امل�صافات -ال�صكل العام( من تبويب ت�صميم.

ألوان

3



استكشف .. تعلم .. طبق 82

التَّطبيق

أثأأثأأث

أثأ أأأأأأ
أثأثأأثأأث

أثأثأثأأث

1ورقة عمل
عزيزي المتعلم ... الحظ ترتيب مجموعة األدوات التي أمامك .

اأنا م�شمم

حاول اأن ت�صتخرج من جمموعة الأدوات التي اأمامك نف�س الرتتيب و�صع دائرة حولها.

أث أ
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عزيزي المتعلم ... الحظ ترتيب مجموعة األدوات التي أمامك .

2ورقة عمل
ابحث في موضوع )الموارد الطبيعية(، ثم أعد تقريرًا منسقًا باستخدام جميع المهارات 

السابقة. 

Themes ال�شمة



استكشف .. تعلم .. طبق 84

يف وقت فراغك
عزيزي المتعلم:

ثبت تطبيق )RainbowKey( على جهازك اللوحي بمساعدة والديك وتعرف على مميزات 
التطبيق.

.Themes السمة    
ماذا تعلمت؟

اأنا م�شمم
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م�شادر التعلم

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

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

     أنسق مجيع مشاريعي بمعالج النصوص بتنسيقات خمتلفة 
        بمهارة.

Themes ال�شمة
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اأنا من اأ�شحاب امل�شاريع

عزيزي - املتعلِّم-
 Microsoft Word صو�س� الآن تعرفت على الكثري من امكانيات برنامج معالج النُّ

،  واأعددت الكثري من امللفات املن�صقة خالل الدرو�س ال�صابقة ابحث عن املوا�صيع 
التالية، اأو اأي مو�صوع اآخر من اختيارك بعد موافقة معلمك.

تعلم بامل�شاريع

المسجد الكبير في الكويت

األمن والسالمة في المنزل

أحد املشاريع لتقدمها إىل اخرت عزيزي-املتعلم-
معلمك.
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اأنا من اأ�شحاب امل�شاريع

المحافظة على البيئة اإلسراء والمعراجمعركة الجهراء

الصــــــــــيام

الكتب السماويةما هي الجراثيم
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�شندوق البيد

عزيزي - املتعلم - اكتب ر�صالة ق�صرية تر�صل حتياتك لزميلك ثم �صعها يف ظرف 
وتبادلها معه.

اال�شتك�شاف

هل فكرت يوما في كيفية 
تبادل الرسائل بين األماكن 

البعيدة؟

تصل الرسائل إلى بيتنا عن 
طريق البريد أويذهب والدي إلى 

الى مكتب البريد الستالمها.


POST



89وحدة األدوات الرقمية

ان�شاء البيد االإلكرتوين 

  Mail يوجد أكثر من طريقة، منها البريد العادي 
.Email والبريد اإللكتروني

ما هو البريد 
حسنا، لنقارن بينهما، االلكتروني؟

الحظي يا سارة.

FedEx
Federal Express

No. 568

License
16:50

Jul  24
2015

الربيد الإلكرتوينالربيد التقليدي                                                                         

الر�صالة

�صركة
 البريد
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email البريد االلكتروني mail البريد العادي نوع المقارنة

في نفس الوقت يتم االستالم
)البد من توفر االنترنت( ..................... السرعة

.......................... حسب الحجم والوزن المبلغ 
المدفوع

تذكر
Digital access الو�صول الرقمي

 ا�صتخدم النترنت  المتوفر لديك والتزم بالتعليمات 
لت�صبح مواطن منتج .

�شندوق البيد
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التعلَّم

عزيزي - املتعلم - ما راأيك يف احل�صول على ح�صاب يف جوجل Google ، حيث 
�صي�صاعدنا يف ا�صتخدام جميع التطبيقات التالية بح�صاب واحد ومنها الربيد 

اللكرتوين:

تستطيعين االنتقال بين األجهزة المختلفة أينما  وكيف يفيدني هذا الحساب؟
تكونين واستكمال ما كنت تقومين به. 

ان�شاء البيد االإلكرتوين 
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عزيزي - ولي االمر- لديك حرية االختيار بانشاء 
بريد الكتروني البنك باضافة البيانات المناسبة٬ حيث 

سيساعده الحساب في تسهيل مهامه الدراسية مع 
زمالئه ومعلميه باسلوب تربوي كما سيتم تدريسه 

الحقًا.

 بعد تعبئة النموذج سيكون لديك اسم للبريد االلكتروني 
الخاص بك مع كلمة السر وتستطيع أيضا استخدام 

التطبيقات المختلفة بنفس الحساب.

اخرت كلمة �صر اآمنة ي�صهل تذكرها حتتوي على الحرف الإجنليزية اأو العربية 
والحرف العلوية والأرقام حتى ي�صعب اخرتاقها مثال :

 Bader2008500*بدر

�شندوق البيد
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ان�شاء البيد االإلكرتوين 
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تعرف يا بدر إلى شاشة البريد الخاصة بك.

إنشاء
البريد الوارد)3(

الرسائل المميزة بنجمة
البريد المرسل

المهمالت

انشاء رسالة جديدة.

البريد الوارد للمستخدم.

الرسائل المحذوفة.

البريد الذي إرسله المستخدم.
الرسائل التي يميزها المستخدم بنجمة.

�شندوق البيد
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التَّطبيق

1ورقة عمل
لنساعد سارة في حل اللغز

ابحث عن الكلمات التالية التي تعلمتها للوصول إلى كلمة )الرسالة( بمساعدة األحرف 
نة: الملوَّ

البريد الوارد - البريد المرسل -انشاء -المميزة بنجمة- المهمالت
د ر ا و ل د ي ر ب ل ا
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ان�شاء البيد االإلكرتوين 
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2ورقة عمل
كلمات ال�صر التالية بع�صها �صعيف، متو�صط وبع�صها تعترب اآمنة وي�صعب اخرتاقها، 

اخرت اف�صلها بو�صع دائرة حولها.

حدد �صبب اختيارك كما تعلمت
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Kuwait965قــــــــلم
25210001كتاب5@@

IPHONE300Cmputer

BADERSALEM &&تفاح29

�شندوق البيد
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ا�صتخدم الربيد اللكرتوين اخلا�س بك وار�صل ر�صائل خمتلفة لأ�صدقاوؤك تتحدث 
معهم عن اخبارك خارج املدر�صة. 

.email بريد الكتروني    
.Inbox  البريد الوارد    

.Sent Mail البريد المرسل    
.Compose انشاء    

.Starred  المميزة بنجمة    
.Trash  المهمالت    

ماذا تعلمت؟

يف وقت فراغك

ان�شاء البيد االإلكرتوين 
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.................................................................................

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

    اراسل أصدقائي عبر البريد االلكتروني.
    أتواصل مع اآلخرين عبر القارات. 

م�شادر التعلم

�شندوق البيد
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ان�شاء البيد االإلكرتوين 

تذكر
Digital Etiquette التيكيت الرقمي

التزم عزيزي المتعلم بقوانين المواقع التي 
ت�صتخدمها واحر�س على اآداب الحوار.
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لنتوا�شل عب القارات

اال�شتك�شاف

بدر هل استطيع ان ارسل صورا وملفات مع البريد 
االلكتروني، لقد طلبت معلمتي أن اتعاون مع 

زميلتي في حل الواجب.

بالطبع ياسارة،استلمت بريدا من معلمي يطلب فيه 
ارسال الواجب ، سأشرح لك الخطوات.

ارسل معلم بدر رسالة له يطلب منه 
ارسال الواجب له. 



101وحدة األدوات الرقمية

التعامل مع البيد االإلكرتوين

التعلَّم

إنشاء  تظهر الشاشة التالية: عند البدء بكتابة رسالة جديدة نضغط على أداة  

أواًل نكتب عنوان البريد اإللكتروني ثم 
نص الرسالة و نستخدم أدوات التنسيق 

لتنسيق نص الرسالة.
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كيف اتعامل مع رسالة تحوي مرفق ؟؟؟

لنتوا�شل عب القارات

عند استخدام اداة ارفاق الملفات  يظهر 
صندوق محاورة مشابه لصندوق الفتح. 
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التعامل مع البيد االإلكرتوين

عند فتح الرسالة يظهر المرفق كما 
بالشكل وعند االشارة علية يتغير 

ويعطي خيار التنزيل.

w.الماءdocx
KB  86

تنزیل
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لنتوا�شل عب القارات

التَّطبيق

1ورقة عمل
ل فيها تحياتك، وأرفق له صورة جميلة من اختيارك، ثم   أرسل رسالة إلى زميلك سجِّ

د )تطبيق ثنائي(.               استقبل منه الرَّ

2ورقة عمل
          النصوص.             أرسل رسالة إلى معلمك، وأرفق آخر مشروع أعددته باستخدام برنامج معالج

  

م- عزيزي -المعلِّ
ر بريد إلكتروني للطلبة لتتواصل معهم. وفِّ

تابع بريد المتعلمين أثناء التطبيق.
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التعامل مع البيد االإلكرتوين

اأر�صل ر�صالة اإىل زميلك با�صتخدام جهازك اللوحي، واأرفق �صورة )اأبراج الكويت( من 
األبوم ال�صور. 

يف وقت فراغك

ماذا تعلمت؟

.Attachment مرفق    
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عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

     أرسل رسالة الكترونية بعد تنسيقها.
     اضيف رموز و الصور. 

لنتوا�شل عب القارات

م�شادر التعلم

     اتبادل الملفات مع زمالئي.
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.................................................................................

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

التعامل مع البيد االإلكرتوين

تذكر

�صارك في مواقع التوا�صل الجتماعي مع 
الآخرين باأ�صلوب ح�صاري لتكون م�صارك فعال 

ومواطن رقمي منتج.

.Rights and duties الحقوق والواجبات
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 �شاهد قناتي

اال�شتك�شاف

اشاهد فيديو من تطبيق يوتيوب Youtube ماذا تشاهدين ياسارة. 
لتجربة العلوم.

فتحت التطبيق، ثم بحثت بكتابة اسم التجربة 
العلمية، وظهرت لي نتائج البحث الكثير من 

الفيديوهات واخترت احدها. كيف وصلتي للفيديو؟
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ا�شتخدام اليوتيوب باأمان

حسنًا يا سارة، لكن لنكون حريصين بمشاهدة الفيديوهات المناسبة التي ال تعارض 
قيمنا اإلسالمية.

بالطبع يا بدر.

نصيحة
   عند البحث عن مقاطع فيديو، ا�صت�صعر مراقبة اهلل

      �صبحانه وتعاىل والتزم بتعليمات معلمي ووالدي.
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التعلَّم

 �شاهد قناتي

ممكن النتقال اإىل موقع يوتيوب Youtube با�صتخدام اأحد الطرق:

اختيار التطبيق يوتيوب 
من قائمة تطبيقات جوجل 

.Google

أو من اختيار تبويب فيديو بعد 
كتابة كلمة البحث.
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ا�شتخدام اليوتيوب باأمان

هل كنت تعلم إنك تستطيع حفظ المقاطع التي تريدها 
إلعادة اإلطالع عليها متى أردت:
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 �شاهد قناتي

2ورقة عمل

التَّطبيق

1ورقة عمل
 Kids Youtube Channel ابحث عن قناة يوتيوب لالطفال  

            اختر أحد األلعاب التعليمية.

ابحث عن القناة التعليمية )نفهم(.  
            ابحث عن درس )الجملة االسمية-اللغة العربية-الصف الرابع-موقع نفهم(.

استمتع بمشاهدة الدرس
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ا�شتخدام اليوتيوب باأمان

عزيزي -املتعلم-
اأطلقت �صركة جوجل Google  تطبيق   Youtube Kids حمل التطبيق مب�صاعدة 

والديك وا�صتمتع واأنت باأمان

يف وقت فراغك

ماذا تعلمت؟

.Youtube موقع يوتيوب    
.Add to إضافة إلى    
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.................................................................................

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

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

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

مالحظات ويّل االأمر

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

    ابحث في موقع اليوتيوب بأمان.
    اتبع تعليمات والدي ومعلمي خالل البحث.

م�شادر التعلم

 �شاهد قناتي
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ا�شتخدام اليوتيوب باأمان

احر�س على ا�صتخدام المواقع التعليمية 
الموثوق بها وتبادل المعلومات ال�صحيحة 

فقط.

Digital Literacy الثقافة الرقمية
تذكر
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االأمان يف االإنرتنت

بدر وسارة كنت اريد أن أتحدث معكم 
بشأن التعامل اآلمن مع االنترنت في األجهزة 

الرقمية.
وهل يوجد تعامل آمن وغير 

آمن في االنترنت.
نعم يا بدر، معلمتي شرحت 

لنا أهمية التعامل اآلمن.

حسنا لنعد اتفاقية ) القواعد التي يجب االلتزام بها عند استخدام 
االنترنت(، بحيث نتبع جميع بنودها حرصا على األمان.

اال�شتك�شاف
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اال�شتخدام االآمن - حقوق امللكية

التعلَّم
هيا لنتعرف إلى القواعد التي 

يجب أن تلتزم بها.

القواعد التي يجب اأن التزم بها

لن اأعطي معلومات �صخ�صية مثل 
عنواني ورقم هاتفي وعنوان ورقم 

هاتف والدي بدون اإذنهم.

�صاأتحدث مع والداي في تحديد 
وقت يمكنني فيه ا�صتخدام 

�صبكة النترنت -المدة الزمنية- 
والمجالت المنا�صبة التي يمكنني 

زيارتها.

لن اأعطي كلمات ال�صر الخا�صة بي 
لأي اأحد عدا والداي.

�صاأ�صتاأذن والداي قبل تحميل اأو 
تثبيت برمجيات اأو عمل اأي �صيء 

يمكنه اأن يوؤذي حا�صوبنا اأو جهازنا 
النقال اأو يهدد خ�صو�صية عائلتي.

�صاأكون مواطنًا رقمي �صالحًا ول 
اأفعل اأي عمل يوؤذي غيري اأو 

يخالف للقانون.
التوقيع:بدر - �سارة
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التَّطبيق

 آنا اسمي لولوة، عمري 8 سنوات، 
اسكن في منطقة مشرف، أنا جميلة 
ولدي شعر أسود طويل، اذهب إلى 

مدرسة مشرف االبتدائية للبنات، إلى أي 
مدرسة تذهبين أنت يا فاطمة؟

فاطمة م�صطربة 
   هل ترد على سؤال لولوة؟ ................................ 
  لماذا؟ ....................................................

الحمد الله لقد انتهينا من الواجب، بدر ال بد أن 
تزورني في المنزل حتى ندرس سويًا لالختبار.

محمد ال بد أن استشير والدي.

   هل رد بدر صحيح؟ ..........

االأمان يف االإنرتنت
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1ورقة عمل

األف مبروك ح�صلت على  اأحدث  
اأجهزة األعاب الفيديو اأرجو  
ار�صال رقم الهاتف وعنوانك 

حتى يتم ار�صال الجائزة

بدر �صعيد جدًاٍ
   هل يرسل بدر هذه البيانات؟........................................... 

  ما المفروض أن يقوم به بدر؟ .........................................

فاطمة ل تعرف �صاحب الربيد الإلكرتوين
   هل تفتح فاطمة المرفق؟............................................... 
  ما المفروض أن تفعل فاطمة؟...........................................

اال�شتخدام االآمن - حقوق امللكية
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ل اقوم باإجراء محادثة مع ا�صخا�س مجهولين بالإنترنت.  
احترم م�صاعر الم�صتخدمين عند التعليق في مواقع التوا�صل الجتماعي.  

اتفهم جيدا موقف المدر�صة من احتمال قيامها بفح�س ملفات الحا�صوب الخا�صة   
                بي اأو مواقع النترنت التي قمت بزيارتها.

امتنع عن اح�صار برامج �صخ�صية اأو اأقرا�س �صوئية اأو حا�صوب محمول.  
ل اأقدم اأي معلومات عن عنواني اأو رقم تلفوني المحمول اأو منزلي اأثناء تواجدي   

                على �صبكة النترنت.
اأخبر معلمي اأو والدي عند روؤيتي اأي �صيء مخجل يجعلني غير مرتاح اأو عند   

               ا�صتالمي ر�صالة غير مرغوب فيها.
ا�صتخدم فقط ح�صابي )ا�صم الم�صتخدم الخا�س بي مع كلمة ال�صر( للدخول في   

               المواقع. 
اأتفهم جيدا انني اإذا قمت بالإخالل باأي من هذه القواعد لن ي�صمح لي با�صتخدام   

               الحا�صوب اأو النترنت.
                                                                                                           

      
       توقيع الطالب:..................

ق�سم االنترنت

حسنا اآلن لنتعهد جميعنا بأن نحافظ على قسم اإلنترنت.

2ورقة عمل

االأمان يف االإنرتنت
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من ت�صتطيع اأن تثق به 
بعد والديك؟

الأولياء االأمور: ناق�ش اوالدك:

ما اأف�صل ما تقوم به 
من خالل الأنترنت؟

ما هي المعلومات ال�صخ�صية؟ 
ولماذا يجب اأن ننتبه 

لخ�صو�صيتها؟
)ال�صور والبيانات(

ماذا يمكن اأن تفعل 
لتكون باأمان اأكثر 

على النترنت؟

ماذا تفعل اإن طلب اأحدهم 
مقابلتك؟

يف وقت فراغك

اال�شتخدام االآمن - حقوق امللكية
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انتبه؟

خماطر حتميل ملف عرب �صبكة النرتنت من 
مواقع غري موثوق فيها.

العديد من امللفات حتمل 
فريو�صات اأو برامج م�صرة 

اأخرى.

عند م�صاركة الملفات 
فاإنك تعطي اأ�صخا�س 

اآخرين النفاذ اإلى ملفات 
على حا�صوبك.

من الممكن م�صاركة 
جميع محتويات 

حا�صوبك بالخطاأ.

DOC

االأمان يف االإنرتنت
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ماذا تعلمت؟

.Digital Citezen المواطنة الرقمية    
قواعد رفع وتنزيل الملفات.   
قواعد التعامل مع االنترنت.   

عب عن راأيك - اأنا اأ�شتطيع اأن:

    ابحث في موقع اليوتيوب بأمان.
    اتبع تعليمات والدي ومعلمي خالل البحث.

م�شادر التعلم

اال�شتخدام االآمن - حقوق امللكية
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.................................................................................

.................................................................................
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مالحظات ويّل االأمر

تذكر
Digital Commerce التجارة الرقمية

 ا�صتر من النترنت  بم�صاعدة والديك 
بطريقة اآمنه.

االأمان يف االإنرتنت
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عزيزي -املعلم-

لعر�س مفهوم ال�صتخدام الآمن لالإنرتنت، 
ا�صتخدم اأحد طرق التدري�س التالية يف احل�صة 

الدرا�صية اإليك بع�س الأمثلة:

مناقشة المتعلمين بطرح أسئلة وترك لهم حرية اإلجابة واستخدام العصف 
الذهني للوصول لإلجابة الصحيحة.

تمثيلية توضح فيها اخالقيات التعامل مع اإلنترنت.

عرض فيديو يوضح مفاهيم التعامل اآلمن مع االنترنت ومن ثم ناقش الكلمات 
الجديدة مع المتعلمين وألصق بطاقات بالكلمات على السبورة لتعزيزها.

عرض صور وبوسترات تعزز المفاهيم الخاصة بالتعامل اآلمن مع االنترنت 
ولصقها على حائط الفصل. 

توزيع أوراق عمل توضح بالرسم التصرفات الصحيحة والخاطئة ويختار 
المتعلم التصرف الصحيح ويتم تصحيح االوراق بالتبادل مع زميله.

استخدام األلعاب االلكترونية المتوفرة على االنترنت لتعزيز المفاهيم.

تصميم العاب الكترونية بسيطة الستخدامها خالل الحصة الدراسية.
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ما هي األشياء التي يجب أن ال نخبرها 
للغريب؟ اسمي، عنواني، رقم الهاتف؟

الغريب شخص ال نعرفه يا أستاذ...من هو الشخص الغريب؟ 
الغريب شخص سيئ، نخاف منه!

الشخص الغريب هو شخص ال نعرفه معرفة شخصية، بعضهم ممكن أن يسبب لنا 
األذى، لكن ليس كل الغرباء أشخاص سيئين، هناك غرباء يقدمون لك المساعدة، إذا 

وقع منك شيئا والتقطه ليرجعه لك، أو يساعدك في فتح الباب.

االأمان يف االإنرتنت
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صحيح يا بدر... أحسنت، طبعا نستطيع أن نخبر الغريب ببعض المعلومات حسب 
الموقف، إذا اشتريت قطعة من محل وسألني عن لوني المفضل أو النكهة المفضلة 

لدي عند شراء اآليس كريم، تستطيع أن تجيب دون خوف.

 عندما ألعب يا استاذ باستخدام جهازي 
المحمول فإني أتحدث مع أشخاص لكني 

ال أعرفهم ونلعب جميعًا نفس اللعبة.

نعم يا بدر ...

 لكن كن حذر وتذكر التعليمات التي 
تحدثنا عنها مسبقا.

هل يوجد غرباء على اإلنترنت؟
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تعلم بامل�شاريع

1م�صروع

عزيزي -املتعلِّم- 
مها اإىل معلِّمك.    اخرتاأحد امل�صاريع لتقدِّ

نشاط جماعي
صمم مع زمالئك في بوستر عن السالمة في استخدام االنترنت ثم علق البوستر في الفصل 

بمساعدة معلمك.

اال�شتخدام االآمن



129وحدة األدوات الرقمية

تعلم بامل�شاريع

ن�صاط فردي
ار�صم با�صتخدام الألوان عن ال�صالمة يف ا�صتخدام النرتنت ثم علق 

اللوحة يف غرفتك.






