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 تاريخ الحاسب اآللي

 Joseph Marieالثامن عشر عندما قام بدايات الحاسب اآللي كانت في القرن 
Jacquard  بصناعة نول مبرمج لغزل المالبس وبعد ذلك قامCharles Babbage  بصناعة

أول حاسب حديث لم يعمل هذا الحاسب في ذلك الوقت بسبب مشاكل هندسية حيث لم 
يستطع صناعة قطع تعطي مخرجات دقيقة بشكل كافي، ولكن متحف العلوم البريطاني قام 
بإنشاء مشروع الكمال بناء هذا الحاسب اعتمادا على تصاميمه التي وضعها بين عامي 

طن وعدد  2.6م، وقد بلغ وزن هذا الحاسب بعد إتمامه وتشغيله حوالي 1441م و 1441
 جزء. 4444أجزاءه 

الحاسب اآللي هو جهاز الغرض منه أن يقوم ببعض العمليات التي يقوم بها العقل و 
ن اختراع هذا الجهاز استلزم دراسة للعقل البشري وكيفية أداؤه للعمليات البشري لذلك فإ

الحسابية والمنطقية. وعمليا فالحاسب الشخصي هو عبارة تجميع كبير لعدد من المفاتيح 
 االلكترونية وقد تطورت أجيال الحاسبات اآللية عبر السنوات الماضية كالتالي:

 (:6499-6491الجيل األول )

يح المكونة للحاسب الشخصي علي شكل صمامات مفرغة، وكانت ذات ظهرت المفات
ع اارتف ىلإكفاءة قليلة حيث يقوم بعمليات حسابيه بسيطة وكان يستهلك طاقة عالية أدت 

وظهرت له أعطال كثيرة فكان  ،استخدام عديد من المبرداتمما أوجب درجه حرارة الغرفه 
يحتاج لعديد من الساعات للقيام بعمليه ما وكان كان نه أالجيل األول للحاسبات بطيء لدرجه 

 الحجم حيث كان يشغل مسحات كبيرة من الغرفه أو الغرفه بكاملها. ثقيل الوزن وكبير

 (:6419-6499الجيل الثاني )

صورة الترانزيستور فأدت الي ثورة  ىلإتطورت المفاتيح المكونة للحاسب الشخصي 
وب الجيل األول. فقد قل الوزن والحجم نسبيا في بناء الحاسبات بحيث تالشت معظم عي

 وتضاعفت السرعة مئات المرات عن الجيل األول.

 (:6499-6419الجيل الثالث )

واختراع الدوائر المتكاملة وأصبح  Semi conductors تميز باستخدام أشباه الموصالت
كثير للقيام ب ىعلأ وزن الجهاز وحجمه أقل وكذلك زادت سرعته بشكل كبير وأصبحت كفاءته 

 بالمهام والعمليات الموكلة إليه.
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 االن(: ىحت -6499الجيل الرابع )

وأصبح الوزن والحجم  Integrated Circuitsتميز باستخدام تكنولوجيا الدوائر المتكاملة 
أقل بكثير وتضاعفت السرعة بشكل مذهل. كما أصبح باإلمكان استخدام قواعد البيانات 

Database وكذلك استخدمت الدوائر المتكاملة الكبيرة جدا  اهزة.والبرمجيات الجVLSI  صبح أو
 باإلمكان استخدام الصوت والصورة واللغات الطبيعية. كما تزايدت سرعة الذاكرة بشكل كبير.

 اآللية أنواع الحاسبات

 :يلي ما ىإل تقسيمها ويمكن استخدامها طرق  باختالف اآللية الحاسبات تختلف
 Personal Computer خصيالش اآللي الحاسب -6

 ألن نتيجة المكتب سطح حاسب أو( pc) الشخصي الحاسب عليه يطلق ما عادة
 المكاتب في الشخصي الحاسب استخدام انتشر ولقد المكتب سطح فوق  بوضعه يسمح حجمه

 .العالم في استخداما األكثر الحاسب اآلن ويعتبر ،متناولال في أسعاره نأل المنزلية واألعمال
 

 
 

 laptop المحمولة اآللية الحاسبات -2
 وهى. بسهولة بها التنقل يمكن اليد حقيبة حجم في محمولة صغيرة حاسبات وهى

 الحجم في مفاتيح ولوحة بشاشة توصيلها يمكن كما .المفاتيح ولوحة الشاشة بصغر تتميز
 قوة فسن في المحمولة الحاسبات وتعتبر .الطويلة العمل ساعات حاالت في وذلك الطبيعي
 لصغر ذلك ويرجع الشخصية الحاسبات سعر ضعف سعرها ارتفاع رغم الشخصي الحاسب
 .حجمها
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  palmtopالكفآلي  حاسب -3

 الحاسبات إلى عليه المخزنة الملفات نقل ويمكن الكف حجم في صغير حاسب وهو
 .المحمول بالحاسب مقارنة السعر منخفض ويعتبر الشخصية،

 
  serversالخادم أجهزة-9

 حيث للشبكة الرئيسي المركز لتكون  الحاسب شبكات في تستخدم حاسب أجهزة وهي
دارة البيانات تخزين يتم  من لتتمكن كفاية قوية الحاسبات هذه تكون  أن ويجب الشبكة، وا 

 أصبحت الشخصية الحاسبات قوة تطور مع الواقع وفي عليها، الكبير الحاسبات عدد استيعاب
 الوقت في يتقلص والخادمة الشخصية الحاسبات بين الفرق  وبدأ خادمة كحاسبات تستخدم
 .فشيئا   شيئا   الحالي
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 أجهزه من بها يتصل وما الخادمه لحاسباتا (1)شكل
 

 اآللي: الحاسب تعريف

 ومهما الحجم اختلف مهما المعلومات لمعالجه ماكينات اآللية الحاسبات تعتبر
 معالجتها ثم ،المعلومات قبول: وهي رئيسيه مهام بثالث يقوم فالحاسب اإلمكانيات اختلفت
وتعد . تمت التي األعمال ىعل المعتمدة النتائج إخراج ذلك بعد ثم ،ومحددة مسبقة بأوامر
 هذا الجهاز مع التعامل السهل من يجعل المهام هذه بأداء اآللي الحاسب قيام بكيفية المعرفة

 .نتائجه من واالستفادة

 
 

 اآللي الحاسبليات التي يقوم بها العم (2)شكل
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 :مهمه مصطلحات

المادة الخام لصناعة المعلومات وتجميع البيانات معا  يمكن  هي : dataالبيانات -
 .الحاسب األلي من الخروج بمجموعة من المعلومات

 . آخر إلى شكل من البيانات تحويل عملية هي :processing المعالجة -
 شكل فى البيانات استرجاع أو إظهار عملية هي :data output البيانات إخراج -

 . فهمها من اآللي الحاسب مستخدم يتمكن
 ذاكرة ويسمى - الحقا   السترجاعها بالبيانات االحتفاظ عملية هي: storage التخزين -

 . اآللي الحاسب عالم في
 وهي:  النصوص هى صور أربعة فى البيانات مع الحاسب يتعامل: البيانات أنواع -

 كما اآلن، تقرأه الذي الكالم مثل( وأرقام كلمات) مقروء نص شكل على تمعلوما
 ،(متحركة وصور رسوم) وفيديو ورسومات، صور هيئة على البيانات مع يتعامل
 .صوت هيئة على وكذلك

 الكمبيوتر أجزاء

 أي يوجد ال أنه بالفعل تعرف أنك فيبدو المكتب، سطح كمبيوتر تستخدم كنت إذا
. سوي ا تعمل أجزاء عدة من مكون  نظام عن عبارة فالكمبيوتر." الكمبيوتر" يسمى فردي جزء

 البرامج، تشير بينما. )األجهزة ككل تسمي ولمسها، مشاهدتها يمكنك التي الفعلية، األجزاء
 تقوم التي بالمهام األجهزة تخبر التي البرامج، أو اإلرشادات إلى اآلخر الجانب على

 .(بإجرائها
. المكتب سطح كمبيوتر نظام في شيوعا   األجهزة أكثر التالي توضيحيال الشكل يبينو 

. األجزاء هذه غالبية على يحتوي  أن المحتمل من ولكن الشيء، بعض مختلفا   النظام يبدو قد
 دفتر بحجم مفردة حزمة في يجمعها ولكنه متشابهة، أجزاء على المحمول الكمبيوتر يحتوي 

 .المالحظات
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 .األجزاء هذه من جزء كل على ظرةن نلقيواألن سوف 

 وحدة النظام -6

 صندوق  عن عبارة تكون  ما وعادة  . الكمبيوتر نظام أساس هي النظام وحدة تعد
 من عديد الصندوق  هذا داخل ويوجد. تحته أو المكتب على موضوع الشكل مستطيل
 وحدة هي تالمكونا هذه أهم وتعد. المعلومات معالجة تتولى التي اإللكترونية المكونات
 المكونات بين من. للكمبيوتر" العقل" بمثابة يعد الذي المعالج أو CPU المركزية المعالجة
 للمعلومات المؤقت التخزين بعملية تقوم التي ،RAM العشوائي الوصول ذاكرة نجد األخرى 
 RAM الذاكرة في المخزنة المعلومات مسح ويتم. الكمبيوتر تشغيل أثناء CPU تستخدمها التي
 .الكمبيوتر تشغيل إيقاف عند

. الكبالت باستخدام النظام بوحدة تقريب ا الكمبيوتر أجزاء من آخر جزء كل ويتصل
 وحدة من الخلفي الجزء في عادة   توجد ،(فتحات) محددة منافذ في الكبالت توصيل ويتم
ا تعد ال التي األجهزة وُتسمى. النظام  .األجهزة أحيان ا أو الطرفية األجهزةب النظام وحدة من جزء 
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 التخزين -2

 تقوم أجهزة عن عبارة وهى - أكثر أو واحد أقراص محرك على الكمبيوتر يحتوي 
 عند حتى المعلومات، القرص يحفظ. بالستيكي أو معدني قرص على المعلومات بتخزين
 ومن وسائط التخزين ما يلي: .الكمبيوتر تشغيل إيقاف

 :الثابتة األقراص محرك -أ

 عن عبارة وهو - ثابت قرص على المعلومات بتخزين الثابتة األقراص محرك يقوم
 الثابتة األقراص ألن ونظر ا. مغناطيسي سطح ذات المسطحات من مكدس أو صلب مسطح
 أساسية تخزين كوسائل تعمل األقراص هذه فإن المعلومات، من كبيرة مقادير حفظ يمكنها

ة الثابتة األقراص محرك ويوجد. تقريب ا لملفاتوا البرامج كافة بحفظ وتقوم للكمبيوتر،  داخل عاد 
 .النظام وحدة

 
 الثابتة األقراص محرك
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 DVD وأقراص المضغوطة األقراص محركات -ب

 أقراص أو مضغوطة أقراص بمحرك تقريب ا اليوم الكمبيوتر أجهزة كافة تزويد يتم
DVD، أشعة المضغوطة األقراص اتمحرك تستخدم. النظام وحدة مقدمة في يوجد ما وغالب ا 
 محركات من لعديد أيضا   ويمكن مضغوط، قرص من البيانات( استرداد) لقراءة الليزر

 محرك لديك كان إذا. المضغوطة األقراص على بيانات( تسجيل) كتابة المضغوطة األقراص
. فارغة مضغوطة أقراص على الملفات من نسخ تخزين فيمكنك عليه، للتسجيل قابل أقراص

ا مكنكي  على المضغوطة الموسيقى أقراص لتشغيل مضغوطة أقراص محرك استخدام أيض 
 .الكمبيوتر

 
 المضغوط القرص

 المضغوطة األقراص محركات تؤديها التي المهام بكل القيام DVD أقراص لمحركات يمكنو 
CD، أقراص قراءة إلى إضافة DVD .ذا  مشاهدة فيمكنك ،DVD أقراص محرك لديك كان وا 
 أقراص على بيانات تسجيل DVD أقراص محركات من لعديد يمكنو . الكمبيوتر على مأفال

DVD فارغة. 

 ملحوظة:

 بالنسخ فقم ،DVD أقراص محرك أو مضغوطة أقراص محرك لديك كان إذا
 بشكل DVD أقراص أو المضغوطة األقراص محركات على الهامة للملفات( نسخ) االحتياطي

 .البيانات تفقد لن الثابت، القرص في عطل حدوث الةح ففي الطريقة، وبهذه. دوري 

 Flash Memory الفالش ذاكرة -ج

 الكبيرة التخزينيه والسعة الحجم بصغر وتتميز البيانات حفظ في تستخدم ذاكرة هيو 
 عليها والكتابة عليها من البيانات مسح أيضا يمكن كما بايت، جيجا من كثرأ ىلإ تصل حيث
 . USB مدخل بواسطة بالحاسب لهاتوصي ويتم مرة من كثرأ
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 وحدة التخزين )الفالش ميموري(

 الماوس -3

 شاشة على وتحديدها العناصر إلى لإلشارة استخدامه يتم صغير جهاز هو الماوس
 يشبه المعتاد الماوس فإن متعددة، أشكال في تأتي الماوس أجهزة أن من وبالرغم. الكمبيوتر

 النظام بوحدة ومتصل الشكل ومستطيل صغير وهو. لحقيقيا الفأر شكل شكله في ما حد إلى
 .السلكية الحديثة الماوس أجهزة بعض أصبحت وقد. الذيل يشبه طويل سلك بواسطة

 
 الماوس

 وتحتوي . ثانوي  وزر( األيسر الزر عادة   يكون ) أساسي زر: زرين من عادة   الماوس يتكون و 
ا الماوس أجهزة من عديد  بسهولة التمرير إمكانية لك تتيح الزرين بين موجودة عجلة على أيض 
 .المعلومات عرض شاشات بين

 :مؤشرات الماوس

 
 يتغير قد. )االتجاه نفس في الشاشة على موجود مؤشر يتحرك باليد، الماوس تحريك عند

ا المؤشر مظهر  عنصر، تحديد أردت إذا( الشاشة على فيه وضعه تم الذي الوضع إلى استناد 
 اإلشارة تعد. األساسي الزر فوق ( وحرر اضغط) تنقر ثم العنصر، هذا إلى تشير فإنك

 .الكمبيوتر مع للتفاعل الرئيسية الطريقة هي بواسطته والنقر بالماوس
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 المفاتيح لوحة -9

ا المفاتيح لوحة استخدام يتم  المفاتيح لوحة مثل. الكمبيوتر في النصوص لكتابة أساس 
 ولكنها واألرقام، الحروف لكتابة مفاتيح على المفاتيح حةلو  تحتوي  كاتبة، آلة على الموجودة
ا تحتوي   :خاصة مفاتيح على أيض 
 المفاتيح، لوحة أعلى في الموجود الصف على توجد التي الوظائف، مفاتيح تؤدي -

ا مختلفة وظائف  .فيه استخدامها يتم الذي المكان إلى استناد 
 لوحات غالبية في األيمن انبالج على توجد التي الرقمية، المفاتيح لوحة تتيح -

 .بسرعة أرقام إدخال إمكانية المفاتيح،
 .ويب صفحة أو مستند داخل التنقل إمكانية األسهم، مفاتيح مثل التنقل مفاتيح تتيح -

 

 
 المفاتيح لوحة

ا يمكنكو   إجراؤها يمكنك التي المهام نفس من عديد إلجراء المفاتيح لوحة استخدام أيض 
 . الماوس باستخدام

 )الشاشة( العرض جهاز -9

. ورسومات نص باستخدام وذلك مرئي، شكل في المعلومات العرض جهاز يعرض
 يمكن التلفزيون، شاشة مثل. الشاشة بـ المعلومات يعرض الذي العرض جهاز جزء يسمى
 .متحركة أو ثابتة صور عرض الكمبيوتر لشاشة

( كاثود شعاع أنبوبة) CRT عرض أجهزة: العرض أجهزة من أساسيان نوعان يوجدو 
 واضحة ، صور ا النوعان يعرض(. سائلة كريستال عرض شاشة) LCD األحدث العرض وأجهزة
 .وأدق وزن ا أخف بأنها تتميز LCD عرض أجهزة ولكن
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 (اليمين إلى) CRT عرض جهاز ،(اليسار إلى) LCD عرض جهاز

 :الطابعة -1

 الستخدام طابعة إلى تحتاج ال. الورق  إلى الكمبيوتر من البيانات الطابعة تنقل
 اإللكتروني البريد طباعة إمكانية لك يتيح ذلك فإن واحدة، لديك يكون  أن ولكن الكمبيوتر،
 .األخرى  والمواد واإلعالنات والدعوات والبطاقات

. الليزر وطابعات للحبر النافثة الطابعات هما الطابعات من رئيسيان نوعانويوجد 
ا الطابعات أكثر هي للحبر النافثة الطابعات تعدو   هذه تطبع. بالمنزل لالستخدام شيوع 

 عالية فوتوغرافية صور إنتاج ويمكنها األلوان، بجميع أو واألبيض األسود باللونيين الطابعات
 وتتميز أسرع، بأنها الليزر طابعات وتتميز. خاص ورق  مع استخدامها يتم عندما الجودة
 .يرالكب االستخدام تحمل على بقدرتها

 
 (لليمين) ليزر طابعة ؛(لليسار) للحبر نافثة طابعة
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 السماعات -9

 في ُمضمنة السماعات هذه تكون  أن يمكن. الصوت لتشغيل السماعات استخدام يتم
 وسماع الموسيقى إلى االستماع إمكانية السماعات تتيحو . بكبالت متصلة أو النظام، وحدة

 .الكمبيوتر من الصوتية المؤثرات

 
 الكمبيوتر ماعاتس

 المودم -8

 جهاز عن عبارة المودمو . مودم إلىة اجتكون في ح نترنت،اإلب الكمبيوتر لتوصيل
 أجهزة تضمين يتمو . السرعة فائق كبل أو تليفون  خط عبر ويتلقاها الكمبيوتر معلومات يرسل
 .منفصلة وناتمك عادة   تكون  سرعة األعلى مالمود أجهزة ولكن النظام، وحدة في أحيان ا المودم

 
 بلاالك مودم

 المهام التي يمكنك أداؤها باستخدام أجهزة الكمبيوتر

في مكان العمل، يستخدم عديد من الناس أجهزة الكمبيوتر لحفظ السجالت وتحليل 
دارة المشروعات. وفي المنزل، يمكنك استخدام أجهزة الكمبيوتر  جراء األبحاث وا  البيانات وا 

ن صور وموسيقى ومتابعة تقارير مالية وتشغيل ألعاب واالتصال للبحث عن معلومات وتخزي
ا من إمكانيات هذه األجهزة، وليس كل إمكانياتها. -باآلخرين   ويعد هذا بعض 
ا استخدام الكمبيوتر لالتصال بإنترنت، وهي عبارة عن شبكة تربط أجهزة و  يمكنك أيض 

ال بإنترنت متوفر ا مقابل رسم شهري الكمبيوتر الموجودة في جميع أنحاء العالم. يكون االتص
في غالبية المناطق الحضرية، ويزيد في المناطق قليلة السكان. ومن خالل استخدام االتصال 
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بإنترنت، يمكنك االتصال بالناس في جميع أنحاء العالم، والعثور على مقدار ضخم من 
 المعلومات.

 ا باستخدام أجهزة الكمبيوتر:فيما يلي بعض األشياء األكثر شيوع ا التي يتم إجراؤهو 
 :ويبخدمات ال -6

تسمى شبكة إنترنت العالمية )عادة  ما تسمى الويب أو ويب( وهي عبارة عن مخزن 
عمالق من المعلومات. وتعد ويب أكثر أجزاء إنترنت شيوع ا، نظر ا ألنها تعرض غالبية 

والصور على المعلومات في تنسيق مرئي عجيب. حيث يمكن جمع العناوين والنصوص 
صفحة ويب واحدة مثل إحدى الصفحات الموجودة في إحدى المجالت، عالوة على األصوات 
والرسم المتحرك. ويتكون موقع ويب من مجموعة من صفحات ويب المتصلة. وتحتوي ويب 

 على ماليين من المواقع ومليارات من الصفحات.

 
 ريةموقع وزارة التربية والتعليم المص :مثال لصفحة ويب

ونقصد بالتنقل في ويب استكشافها. ويمكنك البحث عن معلومات على ويب حول أي 
موضوع قد يخطر ببالك. فعلى سبيل المثال، يمكن قراءة القصص اإلخبارية أو المقاالت 
النقدية لألفالم أو مراجعة جداول خطوط الطيران، أو االطالع على خرائط الطرق، أو معرفة 

أو إعداد بحث يتعلق بالحالة الصحية. وتمتلك غالبية الشركات  حالة الجو في مدينتك،
والوكاالت والمتاحف والمكتبات مواقع ويب تضم معلومات حول منتجاتها أو خدماتها أو 
ا.  مجموعاتها. وتتوفر المصادر المرجعية، مثل القواميس والموسوعات، على نطاٍق واسٍع أيض 

ا ويب مصدر ا للمتعة لع شاق التسوق. حيث يمكنك استعراض كما تعتبر أيض 
 ،الكتب والموسيقى واأللعاب والمالبس واإللكترونيات وغيرها  :المنتجات وشراؤها، مثل
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ا شراء األشياء المستخدمة وبيعها من خالل مواقع ويب التي تعتمد على نظام  ويمكنك أيض 
 المزايدة.

 :البريد اإللكتروني -2

صار لـ البريد اإللكتروني( طريقة مالئمة لالتصال )اختE‑mail  البريد اإللكترونييعد 
باآلخرين. عند إرسال إحدى رسائل البريد اإللكتروني، فإنها تصل في الحال تقريب ا إلى علبة 
وارد البريد اإللكتروني للمستلم. ويمكنك إرسال رسائل البريد اإللكتروني إلى العديد من الناس 

يد اإللكتروني وطبعها وا عادة توجيهها إلى اآلخرين. في وقت واحد، ويمكنك حفظ رسائل البر 
يمكنك إرسال تقريب ا أي نوع من أنواع الملفات في إحدى رسائل البريد اإللكتروني، ويشمل ذلك 

 ملفات المستندات والصور والموسيقى. 

 :المراسلة الفورية -3

ة من تعد "المراسلة الفورية" مثل عمل محادثة حقيقية مع شخص آخر أو مجموع
رسالها، تكون الرسالة ظاهرة لكل المشتركين على الفور.  الناس. وعند كتابة رسالة فورية وا 
وبخالف البريد اإللكتروني، ينبغي على كل المشاركين أن يكونوا متصلين )متصلين بإنترنت( 
وأن يكونوا جالسين أمام أجهزة الكمبيوتر في نفس الوقت. يسمى االتصال بواسطة وسائل 

 سلة الفورية بالمحادثة.المرا
 :الصور والموسيقى واألفالم -9

إذا كان لديك كاميرا رقمية، فيمكنك نقل الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر. ثم يمكنك 
طباعتها، أو إنشاء عروض شرائح لها، أو مشاركتها مع آخرين بواسطة البريد اإللكتروني أو 

ستماع إلى الموسيقى الموجودة على بواسطة نشرها على موقع ويب. يمكنك أيضا  اال
يمكنك التوليف  كماالكمبيوتر، إما بواسطة استيراد الموسيقى من أقراص صوتية مضغوطة 
ذا كان الكمبيوتر و على واحدة من اآلالف من محطات الراديو التي تبث إرسالها عبر إنترنت.  ا 

ا بمشغل أقراص   ، فيمكنك أيضا  مشاهدة األفالم.DVDمزود 

 رسة األلعابمما -9

تتيح لك عديد و تتوفر آالف من ألعاب الكمبيوتر في كل فئة ممكنة بغرض التسلية. 
 يتضمنكما من األلعاب إمكانية التنافس مع العبين آخرين حول العالم من خالل إنترنت. 

 واأللعاب اإلستراتيجية.  ،وألعاب األلغاز ،عديد من ألعاب الورق  Windows نظام التشغيل
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 نيلثااالفصل 

 التعامل مع المكونات الصلبةأساسيات 

 للحاسب اآللي
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 أواًل: التعامل مع لوحة المفاتيح

 هي المفاتيح لوحة تعد رقمية، بيانات باحتساب تقوم أو حرف ا تكتب كنت سواء
ا يمكنك أنه تعلم هل ولكن. الكمبيوتر في المعلومات إلدخال الرئيسية الطريقة  استخدام أيض 

 إلى إرشادات) المفاتيح لوحة أوامر بعض على فالتعرف الكمبيوتر؟ في للتحكم المفاتيح حةلو 
 .كفاءة أكثر بشكل العمل في يساعدك أن يمكن والبسيطة، القليلة( الكمبيوتر

 ؟كيف يتم تنظيم المفاتيح

ا مجموعات عدة إلى المفاتيح لوحة على الموجودة المفاتيح تقسيم يمكن  إلى استناد 
 :تهاوظيف
 :األحرف مفاتيح نفس المفاتيح هذه تتضمن مفاتيح )األبجدية الرقمية( الكتابة 

 .التقليدية الكاتبة اآللة على الموجودة والرموز الترقيم وعالمات واألرقام
 ألداء أخرى  مفاتيح مع أو وحدها المفاتيح هذه استخدام يتم التحكم: مفاتيح 

 مفاتيح أكثر من Windows شعار مفتاحو  Alt و Ctrl مفتاحا يعد. معينة إجراءات
 .Esc المفتاح وكذا متكرر، بشكل استخدامها يتم التي التحكم

 هذه وتسمى. محددة مهام إلجراء الوظائف مفاتيح استخدام يتم: الوظائف مفاتيح 
 برنامج من المفاتيح هذه وظيفة وتختلف. F12 حتى وهكذا F3و F2و F1 بـ المفاتيح

 .آخر إلى
 أو مستندات أنحاء جميع في للتنقل المفاتيح هذه استخدام يتم :قلالتن مفاتيح 

 و األسهم مفاتيح المفاتيح هذه وتتضمن. النص لتحرير تستخدم كما ويب، صفحات
Home و End و Page Up و Page Down و Delete و Insert. 

 إلدخال اليد متناول في بأنها الرقمية المفاتيح لوحة تتميز :الرقمية المفاتيح لوحة 
ا مجمعة المفاتيح وهذه. بسرعة األرقام  أو التقليدية الحاسبة مثل مجموعة شكل في مع 
 .الجمع آلة
 قد ،نموذجية مفاتيح لوحة على المفاتيح هذه ترتيب كيفية إلى التالي التوضيح يشيرو 

 .مختلفا   بك الخاصة المفاتيح لوحة مخطط يكون 
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 مفاتيح بلوحة المفاتيح ترتيب كيفية
 نص كتابة

 اإللكتروني، البريد رسائل إحدى أو البرامج، أحد في ما شيء كتابة األمر تطلب إذا
ا عمودي ا خط ا ستشاهد نصي مربع أو ا ويسمى المؤشر، رأس هو هذا. وامض   نقطة بـ أيض 

 بالماوس بالنقر المؤشر رأس تحريك يمكنك. تكتبه الذي النص يبدأ أين من وُيظهر. اإلدراج
 .التنقل مفاتيح باستخدام أو تريده، الذي عالموق في

 أيضا   الكتابة مفاتيح تحتوي  والرموز، الترقيم وعالمات واألرقام األحرف إلى باإلضافة
 .Backspace و Spacebar و Enter و Tab و Caps Lock و Shift على

 وفيما يلي توضيح لوظائف هذه المفاتيح:
 كيف يتم استخدامه اسم المفتاح

Shift 
 

 بخط حرف لكتابة حرف على الضغط مع Shift المفتاح على اضغط
 اللغة في التشكيل عالمات وإلدراج ،(فقط اإلنجليزية اللغة في) كبير
 لكتابة آخر مفتاح على الضغط مع Shift المفتاح على اضغط. العربية
 .المفتاح هذا من العلوي  الجزء على الموجود الرمز

Caps Lock 
 
 
 
 

 كبيرة بحروف األحرف كافة لكتابة واحدة مرة Caps Lock مفتاحال اضغط
 أخرى  مرة Caps Lock المفتاح على اضغط(. فقط اإلنجليزية اللغة في)

ا المفاتيح لوحة تتضمن قد. الوظيفة هذه تشغيل إليقاف  إلى يشير مصباح 
 .عدمه من Caps Lock المفتاح تشغيل
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 كيف يتم استخدامه اسم المفتاح

 
Tab 

 

 الضغط أيضا   يمكنك. ألمامل مسافات عدة المؤشر لنقل Tab على اضغط
 .نموذج في الموجود التالي النص مربع إلى لالنتقال Tab على

Enter 
 

 في. التالي السطر بداية إلى المؤشر رأس لنقل Enter المفتاح اضغط
 .المميز الزر تحديد إلى ENTER المفتاح ضغط يؤدي حوار، مربع

Spacebar 
 

 .لألمام واحدة مسافة مؤشرال رأس لنقل Spacebar المفتاح على اضغط

Backspace 
 

 رأس قبل الموجود الحرف لحذف Backspace المفتاح على اضغط
 .المحدد النص أو المؤشر،

 استخدام اختصارات لوحة المفاتيح

 وتسمى. المفاتيح لوحة باستخدام إجراءات لتنفيذ طرق ا المفاتيح لوحة اختصارات تعد
 أي تنفيذ يمكن ما غالب ا الحقيقة، في. أسرع بشكل عملال على تساعد ألنها باالختصارات،

 لوحة على من أكثر أو واحد مفتاح باستخدام أسرع بشكل بالماوس إجراؤه يمكنك أمر أو إجراء
 .المفاتيح

 أكثر أو مفتاحين بين الموجودة)+(  اإلضافة عالمة تشير ،"التعليمات" مواضيع في
ا المفاتيح هذه على الضغط ينبغي أنه إلى  تضغط أن Ctrl+A يعني المثال، سبيل على. مع 

 و Ctrl مفتاحي ضغط Ctrl+Shift+A ويعني .A المفتاح تضغط ثم احتجازه، مع Ctrl المفتاح
Shift المفتاح ضغط ثم احتجازهما، مع A. 

 البحث عن اختصارات البرنامج

 لمشاهدة. المفاتيح لوحة باستخدام البرامج غالبية في األشياء هذه إجراء يمكنك
 حالة في) االختصارات تظهر. قائمة افتح المفاتيح، بلوحة اختصارات لها يوجد التي األوامر
 .القائمة عناصر بجوار( توفرها
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 .القائمة عناصر بجوار المفاتيح لوحة اختصارات تظهر

 اختيار القوائم واألوامر والخيارات

 في. المفاتيح لوحة ستخدامبا أخرى  وخيارات األوامر واختيار القوائم فتح يمكنك
 األحرف أحد وعلى Alt على اضغط مسطرة، أحرف ذات قوائم على تحتوي  التي البرامج
 الختيار قائمة عناصر أحد في المسطر الحرف على اضغط. المقابلة القائمة لفتح المسطرة

 الضغط نفإ ،'الدفتر'و' الرسام' مثل األشرطة تستخدم التي للبرامج بالنسبة أما. األمر هذا
 .عليه الضغط يمكن الذي الحرف محل يحل( المسطرة األحرف من بدال  ) Alt على

 
 '.طباعة' األمر الختيار P الحرف اضغط ثم ،'ملف' القائمة لفتح Alt+F مفتاحي اضغط
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ا الحوار مربعات في الحيلة هذه تعمل  بخيار مرفق مسطر حرف مشاهدة عند. أيض 
 الحرف هذا إلى باإلضافة Alt المفتاح ضغط يمكنك أنه يعني هذا فإن حوار، مربع في موجود
 .الخيار هذا الختيار

 اختصارات مفيدة

ا التالي الجدول يسرد  .أكبر بشكل المفيدة المفاتيح لوحة اختصارات من بعض 
 اضغط على

 

 إلجراء ذلك

 "ابدأ" القائمة فتح Windows شعار مفتاح
Alt+Tab المفتوحة اراتاإلط أو البرامج بين التبديل. 
Alt+F4 النشط البرنامج إنهاء أو النشط، العنصر إغالق 
Ctrl+S الحالي المستند أو الملف حفظ. 
Ctrl+C المحدد. العنصر نسخ 
Ctrl+X المحدد العنصر قص. 
Ctrl+V المحدد العنصر لصق 
Ctrl+Z إجراء عن التراجع 
Ctrl+A إطار أو مستند في الموجودة العناصر كافة تحديد 

F1 لـ أو لبرنامج" التعليمات" عرض Windows 
Esc الحالية المهمة إلغاء 
 

 التنقل مفاتيح استخدام

 وفي المستندات داخل والتنقل المؤشر رأس تحريك إمكانية التنقل مفاتيح تتيح
 :المفاتيح لهذه الشائعة الوظائف بعض التالي الجدول يسرد. نص وتحرير ويب، صفحات

 يام بما يليللق اضغط على

 لليمين سهم أو لليسار سهم
 ألسفل. أو لألعلى سهم أو

 تمرير أو السهم، اتجاه في واحد سطر أو مسافة التحديد أو المؤشر رأس نقل
 السهم. هذا اتجاه في ويب صفحة

Home ويب. صفحة أعلى إلى االنتقال أو سطر، بداية إلى المؤشر رأس نقل 
End ويب. صفحة نهاية إلى االنتقال أو سطر، نهاية إلى المؤشر رأس نقل 

Ctrl+Home مستند. قمة إلى االنتقال 
Ctrl+End مستند. أسفل إلى االنتقال 



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

26 
 

 يام بما يليللق اضغط على

 واحدة. شاشة بمقدار ألعلى تحريكه أو المؤشر رأس نقل ألعلى صفحة
 واحدة. شاشة بمقدار ألسفل شاشة أو المؤشر رأس نقل ألسفل صفحة

 العنصر وحذف  المحدد؛ النص أو المؤشر، مأما الموجود الحرف حذف حذف
 ."المحذوفات سلة" إلى ونقله المحدد

 يتم ،"اإلدراج" وضع تشغيل عند. تشغيله أو" اإلدراج" وضع تشغيل إيقاف إدراج
 وضع" تشغيل إيقاف عند. المؤشر رأس عند تكتبه الذي النص إدراج
 .الموجودة األحرف محل تكتبه الذي النص يحل ،"اإلدراج

 الرقمية المفاتيح لوحة استخدام

 العمليات تشغيل وعوامل ،1 إلى 4 من األرقام بترتيب الرقمية المفاتيح لوحة تقوم
 تظهر كما العشرية، والفاصلة( القسمة/ )و( الضرب* )و( الطرح) -و( اإلضافة+ ) الحسابية
 بالطبع، اتيح،المف لوحة على آخر مكان في منسوخة األحرف هذه. تجميع آلة أو حاسبة على
 الرياضية العمليات أو الرقمية البيانات إدخال إمكانية الرقمية المفاتيح لوحة ترتيب يتيح ولكن
 .وبسرعة واحدة بيد

 
 الرقمية المفاتيح لوحة

 تحتوي . Num Lock المفتاح اضغط أرقام، إلدخال الرقمية المفاتيح لوحة الستخدام
 إيقاف أو Num Lock المفتاح تشغيل إلى يشير رصغي مصباح على المفاتيح لوحات غالبية
 مجموعة بمثابة الرقمية المفاتيح لوحة تعمل ،Num Lock المفتاح تشغيل إيقاف عند. تشغيله
 (.الرموز أو األرقام بجوار المفاتيح على مطبوعة الوظائف هذه) االنتقال مفاتيح من ثانية

 باستخدام بسيطة حسابية لياتعم إلجراء الرقمية المفاتيح لوحة استخدام يمكنكو 
 ".الحاسبة"
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 ثالثة مفاتيح غريبة

 أردنا إذا ولكن. تستخدمه أن المحتمل من مفتاح كل تقريبا   ناقشنا أننا نجد اآلن، حتى
ا األكثر هي تعد مفاتيح ثالثة نكتشف دعنا الحقيقة،  و Putsch: المفاتيح لوحة في غموض 

Scroll Lock و Pause/Break. 

 مفتاح Putsch (الشاشة طباعة أو): 
 اسمه من عليها التعرف يمكن وظيفة بأداء يقوم المفتاح هذا كان بعيد، وقت منذ

 ضغط فإن األيام، هذه في أما. الطابعة إلى لنص الحالية الشاشة شكل يرسل كان حيث
 في وينسخها'( شاشة لقطة)' بالكامل للشاشة صورة التقاط إلى يؤدي Putsch المفتاح

 Microsoft في( Ctrl+V) لصقها يمكنك هناك، ومن. الكمبيوتر ذاكرة في الموجودة 'الحافظة'
Paint هذا من ذلك، في ترغب كنت إذا طباعتها، يمكنك كما آخر، برنامج أي في أو 
 .البرنامج

 ملحوظة: 

 .بالكامل الشاشة من بدال   فقط، نشط إلطار صورة اللتقاط Alt+Putsch المفاتيح اضغط

 مفتاح ScrLk (أو Scroll Lock) 
 برامج عدة في. تأثير أي Scroll Lock المفتاح لضغط يكون  ال البرامج، غالبية في

 Page ومفاتيح األسهم مفاتيح سلوك تغيير إلى Scroll Lock المفتاح ضغط يؤدي قليلة،
Up و Page Downتغيير بدون  المستند تمرير إلى المفاتيح هذه ضغط يؤدي حيث ؛ 

ا المفاتيح لوحة تتضمن قد. التحديد أو رالمؤش رأس موضع  المفتاح تشغيل إلى يشير مصباح 
Scroll Lock عدمه من. 

 مفتاح Pause/Break 
 هذا على الضغط يؤدي القديمة، البرامج بعض في. المفتاح هذا استخدام يتم ما نادر ا

 إلى Ctrl تاحالمف مع المفتاح هذا على الضغط يؤدى أو مؤقت ا، البرنامج توقف إلى المفتاح
 .تشغيله إيقاف

 :مفاتيح أخرى

 تمنحك أزرار أو" سريعة تشغيل مفاتيح" بـ مزودة الحديثة المفاتيح لوحات بعض تأتي
 الطرازات بعض تحتوي . أوامر أو ملفات أو برامج إلى واحدة بضغطة السريع الوصول إمكانية
 تكبير/تصغير وعجالت تمرير وعجالت الصوت مستوى  في تحكم عناصر على األخرى 
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 المصاحبة المعلومات راجع الميزات، هذه حول تفاصيل على للحصول. أخرى  ذكية وأدوات
 .المصنعة للشركة التابع ويب موقع إلى انتقل أو الكمبيوتر، أو المفاتيح للوحة

 تلميحات حول استخدام لوحة المفاتيح بأمان

 ألم بأي إحساسك جنبت في صحيحة بطريقة المفاتيح لوحة استخدام يساعد أن يمكن
ة إصابة، ألي تعرضها أو ذراعيك أو يديك أو معصميك في  تستخدم كنت إذا وخاص 

 :المشكالت تجنب في للمساعدة التلميحات بعض يلي فيما. طويلة زمنية لفترات الكمبيوتر
 على الذراعين من العلويين الجزئين إرخاء يجب ،مرفقك مستوى  في المفاتيح لوحة ضع 

 .جانبيك
 مفاتيح لوحة تتضمن المفاتيح لوحة كانت إذا ،أمامك المنتصف في المفاتيح لوحة ضع 

 .التمركز نقطة بمثابة المسافة مفتاح استخدام فيمكنك رقمية،
 استخدام يمكنك حيث المفاتيح، لوحة فوق  برفق ومعصميك يديك تتحرك بحيث اكتب 

 .األصابع مد من بدال   البعيدة المفاتيح إلى للوصول بالكامل ذراعك
 أثناء المفاتيح لوحة سطح من جزء أي على المعصمين أو اليدين كفي إراحة تجنب 

 فترات أثناء فقط فاستخدمها للكف، براحة مزودة المفاتيح لوحة كانت إذا ،الكتابة
 .الكتابة من االستراحة

 مستقيمين معصميك وأبق خفيفة لمسة استخدم الكتابة، أثناء. 
 ويديك ذراعيك رحأ الكتابة، عدم حالة في. 
 دقيقة 24 إلى 15 كل الكمبيوتر استخدام من قصيرة راحة فترات خذ. 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الماوس )الفأرة(: التعامل مع ثانيًا

 استخدام يمكنك الفعلي، الواقع في الموجودة األشياء مع للتفاعل يديك تستخدم كما
 كائنات نقل يمكنك حيث. الكمبيوتر شاشة على الموجودة العناصر مع للتفاعل الماوس
 والنقر اإلشارة بواسطة ذلك كل أخرى، إجراءات وأداء جانب ا وطرحها وتغييرها وفتحها
 .بالماوس

 األجزاء األساسية

ة الماوس يحتوي  ة) رئيسي زر: زرين على عاد   ثانوي  وزر( األيسر الزر يكون  ما عاد 
ة)  غالبية وتتضمن. األحيان أغلب في الرئيسي الزر دمستستخ(. األيمن الزر يكون  ما عاد 

 المستندات خالل التمرير في للمساعدة الزرين بين موجودة تمرير عجلة الماوس أجهزة
 التمرير عجلة على الضغط يمكن الماوس، أجهزة بعض في. أسهل بطريقة ويب وصفحات
 وظائف إجراء يمكنها افيةإض أزرار على المتقدمة الماوس أجهزة تحتوي  قد. ثالث كزر لتعمل
 .أخرى 

 
 الماوس أجزاء

 إمساك الماوس وتحريكه

 
 الماوس مؤشرات

. الماوس لوحة مثل وأملس، نظيف سطح على المفاتيح لوحة بجانب الماوس ضع
رساء الرئيسي الزر على السبابة أصبع إرساء مع بلطف الماوس أمسك  على اإلبهام إصبع وا 
 مقدمة وأبق الماوس تلوي  ال. اتجاه أي في ببطء بتحريكه قم ،الماوس لتحريك. الماوس جانب
ا متجهة   الماوس  الشاشة على( الصورة انظر) مؤشر يتحرك الماوس، تحّرك وبينما. عنك بعيد 
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 لوحة أو المكتب على الماوس لتحريك المخصصة المساحة عن خرجت إذا. االتجاه نفس في
 .فقط منك بالقرب واجعله الماوس فالتقط الماوس،

 
 

 .مستقيم ا معصمك وأبق برفق، الماوس أمسك
 
 والسحب والنقر اإلشارة

 بحيث الماوس، تحريك تعني الشاشة على الموجودة العناصر أحد إلى اإلشارة إن
ا المؤشر يظهر  صغير مربع عادة   يظهر األشياء، أحد إلى اإلشارة عند. العنصر لهذا مالمس 
 على الموجودة" المحذوفات سلة" إلى اإلشارة عند ل،المثا سبيل على. العنصر هذا يصف
 والمجلدات الملفات على تحتوي : "المعلومات هذه على يحتوي  مربع يظهر المكتب، سطح
 ."بحذفها قمت التي

 
 .عنه وصفية رسالة ظهور إلى األشياء أحد إلى اإلشارة تؤدي



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

31 
 

ا المؤشر شكل يتغير أن يمكن  عند المثال، سبيل على. إليه يشير ما إلى استناد 
 تحتوي  يد إلى  سهم من المؤشر شكل يتغير ويب، مستعرض في موجود ارتباط إلى اإلشارة
 .مشير إصبع على

 توجد. الماوس أزرار أحد على الضغط مع اإلشارة الماوس إجراءات غالبية تجمع
 أليمنا بالزر والنقر المزدوج والنقر النقر: الماوس أزرار الستخدام أساسية طرق  أربعة

 .والسحب
 :النقر )نقرة مفردة(

 الزر على اضغط ثم الشاشة، على العنصر إلى باإلشارة قم العناصر، أحد فوق  للنقر 
ة) حرره ثم الرئيسي  (.األيسر الزر يكون  ما عاد 

 يسمى. القوائم إحدى فتح أو العناصر أحد( تمييز) لتحديد النقر استخدام يتم ما غالب ا 
 .للماوس األيسر بالزر النقر أو المفرد النقر بـ أحيان ا هذا

 :المزدوج النقر

 الشاشة، على الموجود العنصر هذا إلى باإلشارة قم العناصر، أحد على المزدوج للنقر 
 أنهما على تفسيرهما يتم فقد كبير ا، النقرتين بين الفاصل كان إذا. بسرعة مرتين انقر ثم

 .واحدة مزدوجة نقرة من بدال   مفردتين نقرتين
 على. المكتب سطح على الموجودة العناصر لفتح المزدوج النقر استخدام يتم ما غالب ا 

 النقر بواسطة المجلدات أحد فتح أو البرامج أحد تشغيل بدء يمكنك المثال، سبيل
 .المكتب سطح على به الخاص الرمز فوق  المزدوج

 ملحوظة:

 مقدار) المزدوج النقر ةسرع ضبط فيمكنك المزدوج، النقر في مشكلة لديك كانت إذا
 :الخطوات هذه اتبع(. النقرات بين المقبول الوقت

 في. التحكم لوحة فوق  النقر ابدأ،ثم الزر فوق  النقر طريق عن" الماوس خصائص" افتح 
 .فوقالماوس انقر ثم، الماوس اكتب البحث، مربع

 المنزلق ريكبتح قم المزدوج، النقر سرعة أسفل ثم األزرار، التبويب عالمة فوق  انقر 
 .تقليلها أو السرعة لزيادة

 األيمن بالزر النقر

 ة للماوس األيمن بالزر النقر يؤدي  إجراؤها يمكنك التي باألشياء قائمة عرض إلى عاد 
 .العنصر هذا مع
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 ة للماوس األيمن بالزر النقر يؤدي  هذا مع إجراؤها يمكنك بأشياء قائمة عرض إلى عاد 
" المحذوفات سلة" فوق  للماوس األيمن بالزر النقر ندع المثال، سبيل على. العنصر
" المحذوفات سلة" فتح الخيارات بها موجود قائمة ستشاهد المكتب، سطح على الموجودة

 القيام يمكنك عما دوم ا متأكد غير كنت إذا. خصائصها مشاهدة أو حذفها أو تفريغها أو
 .فوقه للماوس األيمن بالزر انقر األشياء، أحد مع بها

 
 مرتبطة أوامر تضم قائمة فتح إلى" المحذوفات سلة" فوق  للماوس األيمن بالزر النقر يؤدي

 .البعض ببعضها

 السحب

 الكائنات، أحد لسحب. سحبها بواسطة الشاشة أنحاء جميع في العناصر تحريك يمكنك 
 مع الرئيسي الزر على واضغط الشاشة، على الموجود الكائن هذا إلى باإلشارة قم
 .للماوس الرئيسي الزر حرر ثم جديد، موقع إلى الكائن هذا وانقل جازه،احت

   والمجلدات الملفات لنقل( واإلفالت السحب أحيانا   ويسمى) السحب استخدام يتم ما غالبا 
 .الشاشة أنحاء جميع في النوافذوالرموز ونقل آخر موقع إلى

 :التمرير عجلة استخدام

ا لديك الماوس كان إذا  خالل للتمرير العجلة هذه استخدام فيمكنك تمرير، ةبعجل مزود 
 للتمرير(. اتجاهك في) للخلف العجلة بتدوير قم لألسفل، للتمرير. ويب وصفحات المستندات
ا) لألمام العجلة بتدوير قم لألعلى،  (.عنك بعيد 
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 :الماوس تخصيص

 يمكنك ثال،الم سبيل على. الشخصية تفضيالتك لتالئم الماوس إعدادات تغيير يمكنك
 أعسر ا، كنت فإذا. المؤشر مظهر تغيير أو الشاشة، خالل الماوس مؤشر انتقال سرعة تغيير
 .األيمن الزر ليكون  الرئيسي الزر تبديل فيمكنك

 بأمان الماوس استخدام حول تلميحات

 اليد معصم تعب تجنب على صحيحة بطريقة ونقله الماوس إمساك يساعدك أن يمكن
ة إصابتها، أو واألذرع واأليدي  فيما. طويلة زمنية لفترات الكمبيوتر تستخدم كنت إذا وخاص 
 :المشكالت تجنب في للمساعدة التلميحات بعض يلي
 الجانبين على العلويين الذراعين إرخاء يجب. المرفق مستوى  في الماوس ضع. 
 بخفة امسكه. بشدة تمسكه أو الماوس على تضغط ال. 
 أو لألعلى معصمك إمالة تجنب. المرفق مستوى  في يدك وضع بواسطة الماوس حرك 

 .الجوانب على أو لألسفل
 الماوس أزرار أحد نقر عند خفيفة لمسة استخدم. 
 األزرار فوق  تتأرجح تتركها وال. االسترخاء حالة في أصابعك أبق. 
 ا تكن لم إذا  .به تمسك فال الماوس، استخدام إلى محتاج 
 دقيقة 24 إلى 15 كل الكمبيوتر تخداماس من قصيرة راحة فترات لنفسك أعط. 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 لثالفصل الثا

 التعامل مع النوافذأساسيات 
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 يتناول هذا الفصل العناصر التالية:

 أجزاء النافذة 

 نقل النوافذ 

 تغيير حجم إحدى النوافذ 

 إخفاء إحدى النوافذ 

 إغالق إحدى النوافذ 

 يل بين النوافذالتبد 

 ترتيب النوافذ تلقائيًا 

 ترتيب النوافذ باستخدام المحاذاة 

 مربعات الحوار 

 مقدمة:

 بـ يسمى إطار أو مربع في الشاشة على يظهر مجلد، أو ملف أو برنامج فتح عند
 في مكان كل في موجودة النوافذ ألن ونظر ا. Windows التشغيل نظام اسم جاء هنا ومن نافذة

Windows، إخفائها أو أحجامها تغيير أو نقلها كيفية معرفة الضروري  منف. 
 أواًل: أجزاء النافذة

 النوافذ كافة أن إال أخرى، إلى نافذة من تختلف نافذة كل محتويات أن من بالرغم
 دوما   النوافذ تظهر المشتركة، األشياء هذه بين ومن. عام بشكل األشياء بعض في تشترك
 ذلك، إلى وباإلضافة. الشاشة من الرئيسية العمل منطقة يمثل الذي - المكتب سطح على
 .األساسية األجزاء نفس على النوافذ غالبية تحتوي 

 
 نموذجية نافذة من أجزاء
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 موضح بالشكل السابق تتكون أي نافذة من األجزاء التالية" وكما هو
 إذا لمجلد،ا اسم أو) والبرنامج المستند اسم" العنوان شريط" يعرض :شريط العنوان -

 (.مجلد في تعمل كنت
 النافذة إخفاء األزرار هذه خالل من يتم أزرار "التصغير" و"التكبير" و"اإلغالق": -

 (.قريبا   األزرار هذه بالتفصيل وسنستعرض) وا غالقها بالكامل الشاشة بحجم وتكبيرها
 للعم فوقها النقر يمكنك التي العناصر على القوائم شريط يحتوي  شريط القوائم: -

 .والمربعات واألشرطة واألزرار القوائم استخدام راجع. البرامج أحد في اختيارات
 لمشاهدة النافذة محتويات تمرير إمكانية التمرير شريط يتيح شريط التمرير: -

 .حاليا   العرض إطار خارج الموجودة المعلومات
 حجم غييرلت الماوس مؤشر باستخدام والحدود الزوايا سحب يمكنك الحدود والزوايا: -

 .النافذة
 جميع ا بها يتوفر ولكن. إضافية أشرطة أو مربعات أو أزرار على أخرى  نوافذ تحتوي  وقد

ا األساسية األجزاء  .أيض 

 النوافذ نقلثانيًا: 

 ثم الماوس؛ بمؤشر بها الخاص العنوان شريط إلى باإلشارة قم النوافذ، إحدى لنقل
 والنقر عنصر إلى اإلشارة السحب يعني. )إليه لهانق في ترغب الذي الموقع إلى النافذة اسحب
 زر تحرير ثم المؤشر، باستخدام العنصر ونقل عليه الضغط استمرار مع الماوس بزر

 .(الماوس
 النوافذ إحدى حجم تغييرثالثًا: 

 مزدوجا   نقرا   انقر أو تكبير الزر فوق  انقر بأكملها، الشاشة لتمأل نافذة حجم لتكبير
 استعادة الزر فوق  انقر السابق، لحجمها المكّبرة النافذة وإلعادة .النافذة هذه عنوان شريط فوق 
ا نقر ا انقر أو،"(. تكبير" الزر مكان يظهر الذي)  .النافذة هذه عنوان شريط فوق  مزدوج 

 من حد أي إلى باإلشارة قم ،(تكبيرها أو تصغيرها) النوافذ إحدى حجم ولتغيير
 انظر) رأسين ذي سهم شكل إلى الماوس مؤشر تغير عند. هازوايا من زاوية أي أو حدودها
 .تكبيرها أو النافذة لتقليص الزاوية أو الحد اسحب ،(أدناه الصورة
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 حجمها لتغيير زاويتها أو نافذة حد سحب
 .أوال   السابق حجمها إلى النافذة هذه استعادة يجب. المكبرة النافذة حجم تغيير يمكن ال

 :ظةوحلم

 ثابتة النوافذ بعض هناك أن إال حجمها، وتغيير تكبيرها يمكن النوافذ معظم أن من الرغم على
 .الحوار مربعات مثل الحجم،

 النوافذ إحدى رابعًا: إخفاء

 إغالقها، بدون  مؤقت بشكل نافذة إخفاء أردت إذا. تصغيرها النوافذ إخفاء على يطلق
 سطح على من النافذة تختفي. تصغير الزر فوق  انقر النوافذ، إحدى ولتصغير .بتصغيرها قم

 الطويل األفقي الشريط ذلك وهو المهام، شريط على زر شكل على فقط وتظهر المكتب
 .الشاشة أسفل في الموجود

 

 
 المهام شريط على زر

 فوق  انقر المكتب، سطح على أخرى  مرة تصغيرها تم التي النوافذ إحدى وإلظهار
 كانت كما تماما   األصلي بحجمها النافذة تظهر. لمهاما شريط على الموجود بها الخاص الزر
 .تصغيرها قبل
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 النوافذ إحدى إغالقخامسًا: 

 االنتهاء عند. المهام وشريط المكتب سطح على من إزالتها إلى النافذة إغالق يؤدي
 أغلق الحالي، الوقت في إليه العودة إلى الحاجة دون  المستندات أو البرامج أحد في العمل من
 .المستند أو البرنامج اهذ

    .إغالق الزر فوق  انقر النوافذ، إحدى وإلغالق

 تمنحك رسالة تظهر بإجرائها، قمت تغييرات أية حفظ بدون  مستند إغالق عند مالحظة: 
 .التغييرات لحفظ الخيار

 النوافذ بين التبديلسادسًا:  

 المكتب سطح يزدحم ما سرعان واحد، مستند أو برنامج من أكثر فتح حالة في
 بعض ألن نظرا   وذلك سهال ، أمرا   دوما بفتحها قمت التي النوافذ تعقب يكون  وال. بالنوافذ
 .كليا   أو جزئيا   أخرى  نوافذ تغطي قد النوافذ

 موجود مقابل زر نافذة لكل يوجد حيث. النوافذ كافة لتنظيم طريقة المهام شريط ويوفر
 ستصبح. المهام بشريط النافذة هذه زر فوق  انقر رى،أخ نافذة إلى للتبديل. المهام شريط على
 فيها تعمل التي النافذة أي - نشطة نافذة األخرى  النوافذ كافة مقدمة في تظهر التي النافذة
 .حاليا  

 شريط على الموجود بها الخاص الزر إلى باإلشارة قم النوافذ، إحدى تحديد لسهولة
 سواء مصغرة بصورة النافذة معاينة سيتم، المهام شريط أزرار أحد إلى اإلشارة عند. المهام
 المعاينة هذه تكون . التشغيل قيد فيديو حتى أو صورة أو مستند على تحتوي  النافذة هذه كانت
 .فقط عنوانها خالل من النوافذ إحدى على التعرف تعذر حالة في خاصة مفيدة

 
 النافذة لهذه ةمعاين عرض إلى المهام بشريط النافذة زر إلى اإلشارة تؤدي
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 وتوجد طرق متنوعة للتنقل بين النوافذ منها:
 أو ،Alt+Tab على الضغط بواسطة السابقة النافذة إلى التبديل يمكنك. Alt+Tab استخدام -أ

 وتكرار Alt على باستمرار بالضغط المكتب وسطح المفتوحة النوافذ كافة بين التبديل
 .المحددة لنافذةا إلظهار Alt المفتاح حرر. Tab على الضغط

" Aero في األبعاد ثالثي التنقل" ميزة تقوم. Aero في األبعاد ثالثي التنقل استخدام -ب
 التنقل الستخدام. خاللها التنقل سرعة لك يتيح األبعاد ثالثي تكديس في النوافذ بترتيب
 :األبعاد ثالثي

 تنقلال" لفتح Tab على اضغط ثم Windows شعار مفتاح على باستمرار اضغط -
 ".األبعاد ثالثي

 على الضغط بتكرار قم ،Windows شعار مفتاح على الضغط في االستمرار أثناء -
Tab الضغط أيضا   يمكنك. المفتوحة النوافذ بين للتنقل الماوس عجلة بتدوير قم أو 
 نافذة بمقدار األمام إلى لالنتقال لألسفل السهم مفتاح أو األيمن السهم مفتاح على
 إلى لالنتقال لألعلى السهم مفتاح أو األيسر السهم مفتاح على ضغطال أو واحدة،
 .واحدة نافذة بمقدار الخلف

 انقر أو. التكديس مقدمة في الموجودة النافذة لعرض Windows شعار مفتاح حرر -
 .النافذة هذه لعرض التكديس في موجودة نافذة أي من جزء أي فوق 

 

 Aero في األبعاد ثالثي التنقل
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 يكن لم إذا. Aero لـ المكتب سطح تجربة من جزءا   األبعاد ثالثي التنقل يعتبر:  مالحظة
 الضغط بواسطة الكمبيوتر على المفتوحة والنوافذ البرامج عرض يمكنك ،Aero يدعم الكمبيوتر

 مفاتيح على الضغط أو Tab على الضغط يمكن المفتوحة، النوافذ بين للتنقل. Alt+Tab على
 . الماوس اماستخد أو األسهم

 تلقائيًا النوافذ ترتيبسابعًا: 

 التي بالكيفية ترتيبها يمكننا حجمها، وتغيير النوافذ نقل كيفية على تعرفنا وقد اآلن
ا يمكننا. المكتب سطح على فيها نرغب  تلقائي ا النوافذ هذه بترتيب يقوم Windows جعل أيض 
 .جنب إلى جنب ا الترتيب أو مودي اع التكدس أو التتالي: التالية الثالث الطرق  من بأي
 

 
 إلى جنب ا نمط في أو ،(المنتصف في) عمودي تكديس في أو ،(اليسار إلى) متتال شكل في النوافذ ترتيب

 (اليمين إلى) جنب
 انقر ثم المكتب سطح على الموجودة النوافذ بعض افتح الخيارات، هذه أحد الختيارو 

 إظهار أو النوافذ تتالي فوق  وانقر المهام شريط من فارغة منطقة فوق  األيمن الماوس بزر
 .بجنب جنب ا النوافذ إظهار أو مكدس بشكل النوافذ

 المحاذاة باستخدام النوافذ ترتيبثامنًا: 

 حافة إلى محاذاتها أو نقلها عند النوافذ حجم بتغيير تلقائي بشكل المحاذاة ستقوم
 إحدى تكبير أو رأسيا   توسيعها أو بجنب جنبا   فذالنوا لترتيب المحاذاة استخدام يمكنك. الشاشة
 .النوافذ
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 لترتيب النوافذ جنبًا بجنب:  -أ

 يظهر حتى الشاشة من األيمن أو األيسر الجانب إلى النافذة عنوان شريط اسحب .1
 .توسيعها تم التي النافذة إطار

 .النافذة لتوسيع الماوس حرر .2
 .بجنب جنبا   النوافذ لترتيب أخرى  نافذة مع 2 و 1 الخطوتين كرر .3

 
 

 الشاشة منتصف إلى لتوسيعها المكتب سطح جانب إلى النافذة اسحب
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 رأسيًا النافذة لتوسيع -ب

 المؤشر شكل يتغير حتى المفتوحة للنافذة السفلية أو العلوية الحافة إلى بالماوس أشر .1
 . رأسين من مكون  سهم إلى

 سطح بطول النافذة لتوسيع الشاشة لأسف أو الشاشة أعلى إلى النافذة حافة اسحب .2
 النافذة عرض يتغير ال. بالكامل المكتب

 

 رأسيا   لتوسيعها النافذة أسفل أو النافذة أعلى اسحب
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 النافذة لتكبير -ج

 .الشاشة ليمأل النافذة إطار يتسع. الشاشة أعلى إلى النافذة عنوان شريط اسحب .1
 .ملهبأك المكتب سطح لملء لتوسيعها النافذة حرر .2

 
 بالكامل لتوسيعها المكتب سطح أعلى إلى النافذة اسحب
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 الحوار مربعاتتاسعًا: 

 تحديد إمكانية لك يتيح أو سؤاال ، عليك يطرح النوافذ من خاص نوع هو الحوار مربع
 أحد كان إذا الحوار مربعات عرض سيتم ما غالبا  . معلومات لك يوفر أو مهمة، ألداء خيارات
 .المتابعة قبل استجابتك إلى حاجة في Windows أو البرامج

 
 ال العادية، النوافذ خالف على، و العمل حفظ بدون  برنامج إنهاء حالة في حوار مربع يظهر
 .نقلها يمكن ولكن. أحجامها تغيير أو تصغيرها أو الحوار مربعات غالبية تكبير يمكن

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الرابعالفصل 

 سطح المكتبالتعامل مع أساسيات 
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 مقدمة:

 الكمبيوتر تشغيل بعد أمامك تظهر التي الرئيسية الشاشة منطقة المكتب سطح مثلي
 في المكتب سطح يعمل الحقيقي، المكتب سطح مثل تمام ا. Windows إلى الدخول وتسجيل
 البرامج هذه فإن مجلدات، وأ برامج فتح عند. عليه أعمالك مزاولة يمكنك كسطح الكمبيوتر
ا يمكنك. المكتب سطح على تظهر والمجلدات  مثل المكتب سطح على أشياء وضع أيض 
 .فيها ترغب التي بالكيفية وترتيبها والمجلدات الملفات

 شريط يوجد. المهام شريط يضم بحيث أحيان ا أوسع بشكل المكتب سطح تعريف ويتم
 الحالي، الوقت في الكمبيوتر على تشغيلها يتم التي البرامج وُيظهر. الشاشة أسفل المهام
 الوصول خالله من يمكنك الذي ،" ابدأ" الزر على أيضا   يحتوي  كما. بينها بالتبديل ويسمح
 .الكمبيوتر وا عدادات والمجلدات البرامج إلى

 استخدام رموز سطح المكتب

 عندما. األخرى  لعناصروا والبرامج والمجلدات الملفات تمثل صغير ة صور ا الرموز تعد
 سلة: المكتب سطح على األقل على واحدا   رمزا   ستشاهد األولى، للمرة Windows تشغيل تبدأ

 رموزا   أضافت الكمبيوتر تصنيع شركة تكون  قد(. الحق ا المعلومات من مزيد) المحذوفات
 .المكتب سطح لرموز األمثلة بعض أدناه يظهر. المكتب سطح إلى أخرى 
 

 

 

 المكتب سطح لرموز أمثلة
 .فتحه أو يمثله الذي العنصر تشغيل إلى المكتب سطح رموز أحد فوق  المزدوج النقر يؤدي
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 إضافة الرموز وإزالتها من على سطح المكتب

 أو رمز إضافة يمكنك كما المكتب، سطح على تظهر التي الرموز اختيار يمكنك
 حيث مزدحم، غير أو خالي ا، لمكتبا سطح يظهر أن الناس بعض يحب. وقت أي في إزالته
 العديد البعض يضع. اإلطالق على رموز أية وضع يتم ال أو القليلة الرموز بعض وضع يتم
 والملفات البرامج إلى السريع الوصول إمكانية لهم يتيح ما المكتب سطح على الرموز من

 .متكرر بشكل استخدامها يتم التي والمجلدات
 أو الملفات إلى المكتب سطح من السهل الوصول إمكانيةب التمتع في الرغبة عندو 
 ارتباط يمثل رمز عن عبارة االختصار. إليها اختصارات بإنشاء قم لديك، المفضلة البرامج
 في. العنصر يفتح اختصار، فوق  المزدوج النقر عند. نفسه العنصر من أكثر عنصر إلى
 على التعرف يمكنك. األصلي العنصر وليس فقط االختصار حذف يتم اختصار حذف حالة

 .رموزها في سهم وجود خالل من االختصارات
 

 
 (اليسار إلى) االختصار رمز( اليمين إلى) الملف رمز

  :وإلضافة اختصار إلى سطح المكتب

 . له اختصار إنشاء في ترغب الذي العنصر حدد .1
 إنشاء) كتبالم سطح فوق  انقر ثم إلى، إرسال العنصر فوق  األيمن الماوس بزر انقر .2

 .المكتب سطح على االختصار رمز يظهر(. اختصار
 إزالتها أو الشائعة المكتب سطح رموز إلضافةو

" المحذوفات سلة"و الشخصي والمجلد" الكمبيوتر جهاز" الشائعة المكتب سطح رموز تتضمن
 ".التحكم لوحة"و

 فوق  انقر ثم المكتب، سطح على خالية مساحة فوق  للماوس األيمن بالزر انقر .1
 .تخصيص

 .المكتب سطح رموز تغيير فوق  انقر األيمن، الجزء في .2
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 سطح إلى إضافته في ترغب رمز لكل االختيار خانة حدد، المكتب سطح رموز أسفل .3
 المكتب، سطح من إزالته في ترغب رمز كل اختيار خانة تحديد بإلغاء قم أو المكتب

 .موافق فوق  انقر ثم
 تبالمك سطح إلى مجلد من ملف لنقلو

 .الملف على يحتوي  الذي المجلد افتح .1
 .المكتب سطح إلى الملف اسحب .2

 المكتب سطح على من رمز إلزالة

 اختصار ا، يمثل الرمز كان إذا. حذف فوق  انقر ثم الرمز، فوق  للماوس األيمن بالزر انقر
 .األصلي العنصر حذف دون  فقط، االختصار إزالة فسيتم

 نقل الرموز

. المكتب سطح من األيمن الجانب في أعمدة في لرموزا بتكديس Windows يقوم
 .المكتب سطح على جديد مكان إلى بسحبه رمز نقل يمكنك. الترتيب بهذا ملزم غير ولكنك

ا يمكنكو   األيمن الماوس بزر انقر. تلقائي ا الرموز بترتيب يقوم Windows جعل أيض 
 يقوم. للرموز تلقائي رتيبت فوق  ثم عرض فوق  وانقر المكتب سطح على فارغة منطقة فوق 

Windows الرموز تأمين إللغاء. مكانها فى وتأمينها األيمن العلوي  الركن في الرموز بتجميع 
زالة أخرى  مرة للرموز تلقائي ترتيب فوق  انقر أخرى، مرة نقلها يمكنك حتى  االختيار عالمة وا 

 .بجواره الموجودة
 :مالحظة

 لوضع. مرئية غير شبكة على تراضي ااف متساوية Windows مسافات رموز تكون 
 الماوس بزر انقر. الشبكة تشغيل بإيقاف قم أكبر، بدقة أو البعض بعضها من بالقرب الرموز
 الرموز محاذاة فوق  انقر ثم، عرض إلى وأشر المكتب، سطح من فارغة منطقة فوق  األيمن
 .الشبكة يلتشغ إلعادة الخطوات هذه كرر. االختيار عالمة إلزالة الشبكة ناحية

 تحديد عدة رموز

 أي فوق  انقر. الرموز كافة تحديد يجب واحدة مرة حذفها أو الرموز من حزمة لنقل
 تحديدها في ترغب التي الرموز بإحاطة قم. الماوس واسحب المكتب سطح من فارغة مسافة

 كما كمجموعة، الرموز سحب اآلن يمكنك. الماوس زر حرر ثم. يظهر الذي بالمستطيل
 .حذفها كيمكن
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 حولها مستطيل سحب خالل من المكتب سطح على رموز عدة تحديد

 

 إخفاء رموز سطح المكتب

 الماوس بزر فانقر بالفعل، إزالتها دون  مؤقتا   المكتب سطح رموز كافة إخفاء أردت إذا
 عناصر إظهار فوق  انقر ثم، عرض فوق  انقر ثم المكتب سطح من فارغ جزء فوق  األيمن
 على الموجودة الرموز كافة اآلن تختفي. الخيار هذا من االختيار عالمة إلزالة المكتب سطح
 .أخرى  مرة المكتب سطح رموز إظهار فوق  بالنقر الرموز هذه استعادة يمكنك. المكتب سطح

 سلة المحذوفات

 يذهب ولكنه - نهائي ا الحقيقة في حذفه يتم ال فإنه مجلد، أو ملف بحذف تقوم عندما
 ملف إلى تحتاج أنك وقررت رأيك غيرت إذا ألنك جيد، شيء هذا. المحذوفات ةسل إلى أوال

 سلة من الملفات استرداد راجع المعلومات، من لمزيد. أخرى  مرة استعادته يمكنك محذوف،
 .المحذوفات

 
 (اليسار إلى) ممتلئة تكون  وعندما( اليمين إلى) فارغة تكون  عندما" المحذوفات سلة"

ا كنت إذا  سلة تفريغ يمكنك أخرى، مرة المحذوفة العناصر إلى تحتاج لن أنك من متأكد 
 كنت التي القرص مساحة واستعادة نهائي ا العناصر حذف إلى ذلك سيؤدي. المحذوفات
 . تستخدمها
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 األدوات الذكية لسطح المكتب 

 معلومات توفر وهي الذكية، األدوات تسمى صغيرة برامج على Windows يحتوي 
 سبيل على. متكرر بشكل المستخدمة األدوات إلى بسهولة الوصول إمكانية يحوتت سريعة
 األخبار عناوين عرض أو صور شرائح عرض في الذكية األدوات استخدام يمكنك المثال،
" الساعة"و" التقويم" يوجد Windows 7 في المضمنة الذكية األدوات ومن. باستمرار المحّدثة

 ".الصور لغز"و" الشرائح عرض"و" ويب لموجز الرئيسية العناوين"و" الطقس"و

 فيما نستخدم األدوات الذكية لسطح المكتب؟

 متوفرة األدوات وجعل بالمعلومات االحتفاظ المكتب لسطح الذكية لألدوات يمكن
 البرامج بجانب مباشرة   األخبار عناوين عرض يمكنك المثال، سبيل على. بسهولة لالستخدام
 العمل، أثناء األخبار في يحدث ما متابعة في ترغب كنت إذا لطريقة،ا بهذه. لديك المفتوحة

 .ويب على إخباري  موقع إلى لالنتقال تفعله ما إيقاف إلى تحتاج فلن
 عناوين أحدث لعرض" ويب لموجز الرئيسية العناوين" الذكية األداة استخدام يمكنكما 

 نظرا   مستندك، في العمل إيقاف إلى حينئذ تضطر ولن. تختارها التي المصادر من األخبار
 هذا فوق  النقر يمكنك اهتمامك، يثير عنوانا   شاهدت إذا. مرئية دوما   تكون  العناوين ألن

 .مباشرة الموضوع إلى ويب مستعرض وسينقلك العنوان

 الشروع في العمل في األدوات الذكية

: الذكية األدوات من ثالثا   نكتشف دعنا الذكية، األدوات استخدام كيفية على للتعّرف
 "ويب لموجز الرئيسية العناوين"و" الشرائح عرض"و" الساعة"

 كيف تعمل الساعة؟

 يمكنك التي باإلجراءات قائمة ترى  ،"الساعة" فوق  األيمن الماوس بزر النقر عند
 المفتوحة النوافذ أعلى بها واالحتفاظ" الساعة" إغالق ذلك في بما الذكية، األداة بواسطة قيامها
 (.والمظهر الزمنية والمنطقة االسم مثل) خياراتها ييروتغ
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 .بواسطتها إجراؤها يمكن التي باألشياء قائمة لرؤية الذكية األداة فوق  األيمن الماوس بزر النقر يمكن

 ملحوظة:

 من بالقرب خيارات والزر إغالق الزر يظهر ،"الساعة" الذكية األداة إلى اإلشارة حالة في
 .لألداة اليسرى  العلوية الزاوية

 

 
 الساعة

 

 كيف يعمل "عرض الشرائح"؟

 شرائح عرض تعرض التي ،"الشرائح عرض" الذكية األداة على المؤشر إبقاء جرّ ب ثم،
 .الكمبيوتر على الموجودة للصور متواصل

 
 الشرائح عرض
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 إمكانية خيارات فوق  والنقر" الشرائح عرض" فوق  األيمن الماوس بزر النقر يتيح
 الشرائح عرض تشغيل سرعة في والتحكم الشرائح عرض في تظهر التي الصور اراختي

" الشرائح عرض" فوق  األيمن الماوس بزر النقر أيضا   يمكن. الصور بين االنتقال تأثير وتغيير
 .الذكية األداة حجم لتغيير الحجم إلى واإلشارة

 ملحوظة:

 الزاوية من بالقرب وخيارات وحجم قإغال األزرار ستظهر ،"الشرائح عرض" إلى اإلشارة عند
 .الذكية لألداة اليسرى  العلوية

 
 .وخيارات وحجم إغالق األزرار تتضمن" الشرائح عرض" مثل الذكية األدوات بعض

 ؟"ويب لموجز الرئيسية العناوين" الذكية األداة تعمل كيف

 تحديثها يتم يالت العناوين عرض" ويب لموجز الرئيسية العناوين" الذكية لألداة يمكن
 أو RSS لـ ويب بموجز أيضا   ُيعرف كما ويب، موجز يوفر ويب موقع من متكرر بشكل
 غالبا   الويب مواقع تستخدم. ويب موجز أو المحتوى  تفاصيل أو XML بتنسيق ويب موجز
 ال. باإلنترنت اتصال وجود يلزم ويب، موجز لتلقي. والمدونات األخبار لتوزيع الويب موجز
 عرض في للبدء. افتراضي بشكل أخبار عناوين أي" ويب لموجز الرئيسية عناوينال" تعرض
 .العناوين عرض فوق  انقر مسبقا ، المختارة األخبار عناوين من صغيرة مجموعة

 
 ويب لموجز الرئيسية العناوين
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 العناوين" فوق  األيمن الماوس بزر النقر يمكنك العناوين، عرض فوق  النقر بعد
 ويب موجز قائمة من ويب موجز الختيار خيارات فوق  النقر ثم ،"ويب زلموج الرئيسية
 .الويب من ويب موجز باختيار القائمة إلى اإلضافة يمكنك. المتوفرة

 

 :لعرض موجز ويب في األداة الذكية "العناوين الرئيسية لموجز ويب"

 .خيارات وق ف انقر ثم ،"ويب لموجز الرئيسية العناوين" فوق  األيمن الماوس بزر انقر .1
 انقر ثم عرضه، تريد الذي ويب موجز فوق  انقر هذا، ويب موجز عرض القائمة في .2

 .موافق فوق 
 :ظةوملح

 العناوين" الذكية لألداة السفلية الحافة في الموجودة األسهم فوق  انقر العناوين، خالل للتمرير
 ".ويب لموجز الرئيسية

 ما األدوات الذكية المتوفرة لدي؟

 على المثبتة الذكية األدوات لعرض. الكمبيوتر على تثبيتها يجب ذكية، اةأد إضافة قبل
 :يلي بما قم الكمبيوتر،

 .ذكية أدوات فوق  انقر ثم المكتب، سطح فوق  األيمن الماوس بزر انقر .1
 .الذكية األدوات كافة لمشاهدة التمرير أزرار فوق  انقر .2
 إظهار فوق  انقر ثم وقها،ف انقر الذكية، األدوات إحدى حول معلومات على للحصول .3

 .التفاصيل

 وإزالتها الذكية األدوات إضافة

 أيضا   ويمكنك. المكتب سطح إلى الكمبيوتر على ُمثبتة ذكية أداة أي إضافة يمكنك
 إذا المثال، سبيل على. ذلك أردت إذا المعلومات، أدوات إحدى من متعددة مثيالت إضافة
" الساعة" الذكية األداة من مثيلين إضافة يمكنكف زمنيتين، منطقتين في الوقت تتابع كنت

 .الزمنية للمنطقة تبعا   منهما لكل الوقت وتعيين
 :ضافة أداة ذكيةوإل

 .ذكية أدوات فوق  انقر ثم المكتب، سطح فوق  األيمن الماوس بزر انقر .1
 .إلضافتها ذكية أداة أية فوق  مزدوجا   نقرا   انقر .2
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 :ذكية أداة زالةوإل

 الذكية األداة إغالق فوق  انقر ثم الذكية، األداة فوق  األيمن الماوس بزر انقر. 
 تنظيم األدوات الذكية

 المكتب سطح على مكان أي في جديد موقع إلى ذكية أداة أي سحب يمكنك. 
 التعامل مع قائمة إبدأ

 ويطلق. وا عداداته ومجلداته الكمبيوتر برامج إلى الرئيسية البوابة" ابدأ" القائمة تعد
 الموجودة الطعام لقوائم بالنسبة الحال هو كما االختيارات، من قائمة توفر ألنها ائمةق عليها
 لبدء إليه تنتقل الذي المكان هي القائمة هذه تعد ،'ابدأ' كلمة من يبدو وكما. المطاعم في

 .فتحها أو األشياء تشغيل

 
 "ابدأ" القائمة

 :يمكنك استخدام القائمة "ابدأ" للقيام بهذه األنشطة

 البرامج تشغيل بدء. 
 االستخدام شائعة المجلدات فتح. 
 والبرامج والمجلدات الملفات عن البحث. 
 الكمبيوتر إعدادات ضبط. 
 التشغيل نظام حول تعليمات على الحصول Windows. 
 الكمبيوتر تشغيل إيقاف. 
 من الخروج تسجيل Windows آخر مستخدم حساب إلى التبديل أو. 
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 "ابدأ" لقائمةا استخدام في الشروع

. الشاشة من األيمن الركن أسفل في الموجود ابدأ الزر فوق  انقر ،'ابدأ' القائمة لفتح
 .المفاتيح بلوحة الموجود Windows شعار مفتاح على اضغط أو
 :رئيسية أجزاء ثالثة من" ابدأ" القائمة تتكون و 

 الكمبيوتر على الموجودة البرامج تضم صغيرة قائمة الكبير األيمن الجزء يعرض .
 أن لمظهرها يمكن وبالتالي، القائمة، هذه تخصيص للكمبيوتر المصنعة للشركة يمكن
 .للبرامج كاملة قائمة عرض إلى البرامج كافة فوق  النقر يؤدي. يختلف

 والملفات البرامج عن بالبحث لك يسمح األيمن، الجزء أسفل بحث مربع يوجد 
 .البحث طلحاتمص كتابة بواسطة الكمبيوتر على الموجودة

 والميزات واإلعدادات والملفات المجلدات إلى الوصول إمكانية األيسر الجزء يتيح 
 أو Windows من الخروج لتسجيل إليه تنتقل الذي المكان أنه كما. االستخدام شائعة
 .الكمبيوتر تشغيل إيقاف

 "ابدأ" القائمة من البرامج فتح

 للقائمة شيوع ا األكثر االستخدامات من ديكل الكمبيوتر على المثبتة البرامج فتح يعد 
 فتح يتم. فوقه انقر ،"ابدأ" القائمة من األيمن الجزء في موجود برنامج ولفتح". ابدأ"

 ".ابدأ" القائمة إغالق ويتم البرنامج
 األيمن الجزء أسفل البرامج كافة فوق  انقر تريده، الذي البرنامج أمامك يظهر لم إذا .

 بقائمة متبوعة أبجدي، بترتيب الموجودة بالبرامج طويلة قائمة األيمن الجزء يعرض
 .المجلدات من

 واآلن". ابدأ" القائمة وا غالق البرنامج هذا تشغيل يتم البرامج، رموز أحد فوق  وبالنقر 
 سبيل على الملحقة، البرامج فوق  انقر. البرامج من مزيد المجلدات؟ داخل يوجد ماذا

. لفتحه برنامج أي فوق  انقر. المجلد هذا في المحفوظة مجبالبرا قائمة لتظهر المثال،
 الخلف فوق  انقر مرة، أول" ابدأ" القائمة فتح عند شاهدتها التي البرامج إلى للعودة
 .القائمة أسفل من بالقرب

 ا تكن لم إذا  عندئذ،. اسمه أو رمزه فوق  المؤشر فحرك البرامج، أحد به يقوم مما متأكد 
 اإلشارة تؤدي المثال، سبيل على. البرنامج لهذا وصف على ب اغال يحتوي  مربع يظهر
 حاسبة باستخدام أساسية حسابية مهمات أداء: "الرسالة هذه عرض إلى" الحاسبة" إلى



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

56 
 

 من األيسر الجانب في الموجودة العناصر مع أيضا   الخدمة هذه تعمل." الشاشة على
 ".ابدأ" القائمة

 ويحدث". ابدأ" القائمة في الموجودة البرامج قوائم رتتغي الوقت، بمرور أنه تالحظ ربما 
 كافة" القائمة إلى إضافتها يتم جديدة، برامج تثبيت عند أنه هو األول،. لسببين ذلك

 وتقوم أكبر، بشكل تستخدمها التي البرامج' ابدأ' القائمة تكشف الثاني،". البرامج
 .أسرع ريقةبط إليها الوصول في لمساعدتك األيمن الجزء في بوضعها

 البحث مربع

 على موجودة أشياء عن للبحث مالئمة   األكثر الطرق  أحد هو' البحث مربع'
 في البحث' البحث' مربع خالل من يتم حيث بالضبط، العناصر موقع يهم ال. الكمبيوتر
 والموسيقى والصور المستندات يتضمن الذي) الشخصي المجلد في المجلدات وكافة البرامج
 اإللكتروني البريد رسائل في بالبحث أيضا   ويقوم(. األخرى  الشائعة والمواقع المكتب وسطح
 .االتصال وجهات والمواعيد المحفوظة الفورية والرسائل

 
 'ابدأ' القائمة في البحث مربع

 أثناء. أوال   المربع داخل النقر يلزم ال. الكتابة وابدأ' ابدأ' القائمة افتح ،'البحث' مربع الستخدام
 '.ابدأ' القائمة من األيمن الجزء في البحث مربع فوق  البحث نتائج تظهر تابة،الك

 :حالة في البحث نتائج من كنتيجة المجلد أو الملف أو البرنامج سيظهر
 عليها يحتوي  كان أو البحث بكلمة عنوانه يبدأ كان إذا. 
 معالجة مستند في النص مثل للملف الفعلي المحتوى  في موجود نص أي بدء 

 .معه تطابقه أو البحث بمصطلح لكلماتا
 البحث بكلمة تبدأ أو تطابق المؤلف، مثل الملف، خصائص في كلمة أي كانت إذا . 

 البحث نتائج لمسح'  مسح' الزر فوق  انقر أو. لفتحها بحث نتيجة أي فوق  انقر
 النتائج من مزيد على االطالع فوق  النقر أيضا   يمكنك. الرئيسية البرامج قائمة إلى والعودة
 .بالكامل الكمبيوتر في للبحث
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 مربع فإن الشبكة، واتصاالت والمجلدات والملفات البرامج عن البحث إلى وباإلضافة
 قمت التي ويب مواقع ومحفوظات إنترنت مفضلة خالل من بالبحث أيضا   يقوم" البحث"

 عنه، تبحث الذي المصطلح تتضمن هذه ويب صفحات من صفحة أي كانت إذا. بزيارتها
 ."بالملفات" يسمى عنوان أسفل الصفحة هذه فستظهر

 ؟في قائمة إبدأ ما الذي يوجد في الجزء األيسر

 Windows من أجزاء إلى ارتباطات على" ابدأ" القائمة من األيسر الجزء يحتوي 
 :أسفل إلى أعلى من يلي كما وهى. األحيان أغلب في تستخدمها

 يقوم الذي الشخص باسم تسميته يتم الذي الشخصي المجلد يفتح :الشخصي المجلد 
 الحالي المستخدم كان إذا المثال، سبيل على. Windows إلى حالي ا الدخول بتسجيل
 المجلد، هذا يحتوي ". مجدي رانيا" باسم المجلد تسمية فسيتم مجدي، رانيا يدعى
" الموسيقى"و" المستندات" مجلدات وتتضمن بالمستخدم، خاصة ملفات على بدوره،

 ".الفيديو"و" الصور"و
 النصية الملفات إلى الوصول يمكنك حيث ،"المستندات" مكتبة يفتح :المستندات 

 .وفتحها األخرى  المستندات أنواع من وغيرها التقديمية والعروض البيانات وجداول
 وملفات الرقمية الصور إلى الوصول يمكنك حيث ،'الصور' مكتبة يفتح :الصور 

 .وعرضها الرسومات
 والملفات الموسيقى إلى الوصول يمكنك حيث ،'الموسيقى' مكتبة يفتح :وسيقىالم 

 .وتشغيلها األخرى  الصوتية
 الموجودة األلعاب كافة إلى الوصول يمكنك حيث ،'األلعاب' مجلد يفتح :األلعاب 

 .الكمبيوتر على
 األقراص محركات إلى الوصول خاللها من يمكنك نافذة بفتح يقوم :الكمبيوتر 

 .بالكمبيوتر المتصلة األخرى  واألجهزة الضوئية والماسحات والطابعات ميراتوالكا
 الكمبيوتر مظهر تخصيص يمكنك حيث ،'التحكم لوحة' يفتح :التحكم لوحة 

دارة الشبكة، اتصاالت وا عداد تثبيتها، إزالة أو البرامج وتثبيت ووظيفته،  حسابات وا 
 .المستخدم

 الخاصة المعلومات عرض خاللها من نكيمك نافذة يفتح :والطابعات األجهزة 
 .الكمبيوتر على المثبتة األخرى  واألجهزة والماوس بالطابعة
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 أن ترغب الذي البرنامج اختيار خاللها من يمكنك نافذة يفتح :االفتراضية البرامج 
 .ويب استعراض مثل ألنشطة باستخدامه Windows يقوم

 ودعم تعليمات يفتح :والدعم التعليمات Windows، استعراض يمكنك حيث 
 .والكمبيوتر Windows استخدام كيفية حول فيها والبحث' تعليمات' مواضيع

 الزر فوق  انقر". التشغيل إيقاف" زر األيسر الجزء من السفلي الجزء في يوجدو 
 .الكمبيوتر تشغيل إليقاف" التشغيل إيقاف"

 إحدى عرض إلى 'التشغيل إيقاف' الزر بجوار الموجود السهم فوق  النقر يؤديو 
 إعادة أو الخروج، تسجيل أو المستخدمين، لتبديل إضافية خيارات على تحتوي  التي القوائم

 . الكمبيوتر تشغيل إيقاف أو التشغيل،

 
 .الخيارات من مزيد لعرض السهم فوق  أو تشغيلال إليقاف' التشغيل إيقاف' زر فوق  انقر

 

 تخصيص القائمة "ابدأ"

 يمكنك :المثال سبيل على". ابدأ" القائمة في تظهر التي صرالعنا في التحكم يمكنك
 أو سهل، وصول إمكانية على للحصول' ابدأ' القائمة إلى لديك المفضلة للبرامج رموز تثبيت
ا يمكنك. القائمة من برامج إزالة  . األيسر الجزء في إظهارها أو معينة عناصر إخفاء أيض 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الخامسالفصل 

 الملفاتو البرامج التعامل معأساسيات 

 والمجلدات
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 أواًل: التعامل مع برامج الحاسب اآللي

 سبيل على. برامج استخدام الكمبيوتر على بتنفيذها تقوم التي األشياء كافة طلبتت
 استخدام يلزم ب،خطا لكتابةو . الرسم برامج أحد استخدام يلزم صورة، رسم أردت إذا :المثال
 مستعرض بـ يسمى برنامج استخدام يلزم نترنت،اإل الستعراضو . النص معالجة برامج أحد
 .Windows لـ المتوفرة البرامج آالف ويوجد. ويب

 برنامج فتح

 القائمة لفتح. الكمبيوتر على الموجودة البرامج كافة إلى البوابة" ابدأ" القائمة تمثل
 من صغيرة قائمة على" ابدأ" القائمة من األيمن الجزء يحتوي .  دأاب الزر فوق  انقر ،"ابدأ"

 استخدامها تم التي والبرامج اإللكتروني البريد وبرنامج إنترنت مستعرض تتضمن البرامج،
 .فوقه انقر برنامج، لفتح. مؤخرا  
 ا  جزء أو بالكامل االسم اكتب السمه، معرفتك مع فتحه تريد الذي البرنامج ترى  ال كنت إذا
 البرامج أحد فوق  انقر البرامج، ضمن. األيمن الجزء أسفل الموجود البحث مربع في منه
 . البرامج كافة فوق  انقر ثم ابدأ، الزر فوق  انقر بالبرامج، كاملة قائمة الستعراضو  .لفتحه

 ملحوظة:

 فتح إلى تلقائي ا الملف فتح يؤدي. ملفاته أحد فتح خالل من البرنامج فتح أيضا   يمكنك
 . بالملف المقترن  البرنامج

 
 استخدام األوامر الموجودة في البرامج

 التي( اإلجراءات) األوامر مئات حتى أو عشرات على البرامج معظم تحتوي 
 شريط أسفل موجود شريط، في األوامر هذه من عديد تنظيم يتم. البرامج لتشغيل تستخدمها
 .مباشرة   العنوان

 
 'الرسام' في الموجود الشريط

 في مثلها البرامج، قوائم وتعرض. القوائم ضمن األوامر ُتوجد قد البرامج، بعض فيو 
 مزدحمة، غير الشاشة على للحفاظ. باالختيارات قوائم بالمطاعم، األطعمة قوائم مثل ذلك
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 أسفل الموجود القوائم بشريط الموجودة عناوينها فوق  بالنقر تقوم حتى مخفية القوائم ستظل
 .العنوان شريط

 يمكنك حوار مربع أحيانا   يظهر. فوقه انقر الشريط، في المدرجة األوامر أحد الختيارو 
 فإنه فوقه، النقر يمكن وال متوفر غير األوامر أحد كان إذا. أخرى  خيارات تحديد خالله من

 .الرمادي باللون  يظهر
 تم التي األوامر إلى الوصول إمكانية البرامج، بعض في األدوات، أشرطة وتوفر
ة األوامر هذه تظهر. رموز أو أزرار شكل في متكرر بشكل استخدامها  البرنامج قوائم في عاد 
ا،  أشرطة تظهرو . فقط واحدة بنقرة األوامر أحد اختيار إمكانية األدوات أشرطة تتيح ولكن أيض 
 .مباشرة   القوائم شريط أسفل عادة   األدوات
 على ،"الدفتر" في. األوامر أحد تنفيذ إلى األدوات أشرطة أزرار أحد فوق  النقر يؤدىو 

 زر به يقوم ما على للتعرف. المستند حفظ إلى حفظ الزر فوق  النقر يؤدي :المثال سبيل
 :وظيفته أو الزر اسم عرض سيتم. إليه أشر األدوات، أشرطة أزرار من بعينه

 
 وظيفته لمشاهدة األدوات أشرطة أزرار أحد إلى أشر

 جديد مستند إنشاء

 بشكل. وطباعتها وحفظها وتحريرها المستندات إنشاء إمكانية البرامج من عديد يتيح
 تعد المثال، سبيل على. تحريرها يمكنك التي الملفات أنواع من نوع أي المستندات تمثل عام،
 البريد ورسائل البيانات، جداول مثل تماما   المستندات، أنواع أحد النصوص معالجة ملفات

 وملف مستند المصطلحين استخدام يتم ما فغالب ا ذلك، ومع. التقديمية ضوالعرو  اإللكتروني
ة بالتبادل؛  يمكنك التي الفيديو وملفات الموسيقى وقصاصات الصور تسمية يتم ما فعاد 
 .التقنية الناحية من مستندات كونها من الرغم على بالملفات، تعديلها
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 بدون  فارغ مستند بفتح تلقائيا  " لرساما"و" المفكرة"و" الدفتر" مثل البرامج بعض تقومو 
 وكلمة كبيرة بيضاء مساحة ستشاهد. مباشرة   العمل بدء تستطيع كي البرنامج فتح عند عنوان
 .البرنامج عنوان شريط في" مستند" أو" عنوان بدون " مثل عامة

 
 "الدفتر" برنامج في العنوان شريط

 :بنفسك بذلك القيام يمكنك فتحه، عند يا  تلقائ جديدا   مستندا   يفتح ال البرنامج كان إذا
 أو .جديد فوق  انقر ثم تستخدمه، الذي البرنامج في ملف القائمة فوق  انقر 
 من نوع من أكثر فتح إمكانية حالة في. جديد فوق  انقر ثم،  قائمة الزر فوق  انقر 

 .قائمة من الملف نوع تحديد إلى أيضا   تحتاج قد البرنامج، في المستندات أنواع

 المستندات حفظ

 الوصول ذاكرة في والتغييرات اإلضافات تخزين يتم المستندات، أحد في العمل أثناء
 تشغيل إيقاف حالة في مؤقت ا؛ RAM في المعلومات تخزين يكون . للكمبيوترRAM  العشوائي
 .RAM في موجودة معلومات أي مسح يتم التيار، انقطاع عند أو الكمبيوتر،
 بهذه. للكمبيوتر الثابت القرص على دائم بشكل وتخزينه تسميتهب المستند حفظ يسمحو 
 أخرى  مرة المستند فتح ويمكنك الكمبيوتر، تشغيل إيقاف أثناء حتى المستند حفظ يتم الطريقة،
 .الحق ا

 لحفظ مستندو

 أو .حفظ وفوق  ملف القائمة فوق  انقر 
 حفظ الزر فوق  انقر. 
 مكان وتحديد للمستند اسم بتوفير مطالبتك سيتم األولى، للمرة المستند حفظ حالة في 

 .فيه المستند لحفظ الكمبيوتر على
 أثناء حفظه استمرار إلى فستحتاج واحدة، مرة المستندات أحد حفظ حالة في حتى

 على األخيرة الحفظ مرة منذ بإجرائها قمت تغييرات أي تخزين يتم ألنه نظر ا وذلك. العمل
RAM أي أو التيار، انقطاع بسبب فجأ ة العمل فقدان نبلتج. الثابت القرص على وليس 
 .دقائق بضعة كل المستند بحفظ قم أخرى، مشكلة
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 الملفات بين المعلومات نقل

 تنتقل معلومات، نسخ عند. بينها صور أو نص بمشاركة البرامج معظم تسمح
 في لصقها يمكنك الحافظة، من". الحافظة" بـ تسمى مؤقت تخزين منطقة إلى المعلومات
 .المستندات
 الموجودة المفتوحة النوافذ بين التبديل كيفية فهم يجب المعلومات، نقل في البدء قبل

 .النوافذ مع العمل راجع المعلومات، من لمزيد. المكتب سطح على

 آخر إلى مستند من نقلها أو النصوص أحد لنسخ

 عبر المؤشر اسحب نص، لتحديد. )نقله أو نسخه تريد الذي النص حدد المستند، في 
 .(مميز ا التحديد سيظهر. النص هذا

 المعلومات نسخ األمر يترك. ) قص أو نسخ فوق  انقر ثم تحرير، القائمة فوق  انقر 
 أو .(المستند من المعلومات بإزالة قص األمر يقوم. األصلي المستند في

 قص أو نسخ فوق  انقر الرئيسية الصفحة التبويب عالمة من. 
 في جزء أي فوق  انقر ثم فيه، النص ظهور في ترغب الذي المستند إلى انتقل 

 .المستند
 أو .مرات عدة النص لصق يمكنك. لصق فوق  انقر ثم تحرير، القائمة فوق  انقر 
 لصق فوق  انقر، الرئيسية الصفحة التبويب عالمة من. 

 مستند إلى ويب صفحة من الصور إحدى لنسخ

 ثم نسخها، في ترغب التي الصورة فوق  للماوس األيمن بالزر انقر ويب، صفحة على 
 .نسخ فوق  انقر

 
 المستند في انقر ثم فيه، الصورة وضع في ترغب الذي المكان في المستند إلى انتقل. 
 أو .مرات عدة الصورة لصق يمكنك. لصق فوق  انقر ثم تحرير، القائمة فوق  انقر 
 لصق فوق  انقر، الرئيسية الصفحة التبويب عالمة من. 

 .آخر نص معالج أو" الدفتر" استخدم". المفكرة" في الصور لصق نيمك ال ملحوظة:
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 األخير اإلجراء عن التراجع

 األخطاء أو أخذتها التي اإلجراءات عن( عكس) التراجع إمكانية البرامج معظم تتيح
 الخطأ، بطريق" الدفتر" مستند من فقرة حذف حالة في المثال، سبيل على. ارتكبتها التي
 ال أنك واكتشفت" الرسام" برنامج في خطا   رسمت إذا". تراجع" األمر باستخدام إعادتها يمكنك
 .الخط يختفي وحينئذ مباشر ة، الخط رسم عن التراجع فيمكنك تريده،

 للتراجع عن إجراءو

 أو .تراجع فوق  انقر ثم تحرير القائمة فوق  انقر 
 تراجع الزر فوق  انقر . 

 جالحصول على تعليمات تتعلق بأحد البرام

ا الغالب في برنامج كل يكون   في الستخدامه بداخله، مضمن" تعليمات" بنظام مزود 
 .البرنامج عمل كيفية حول باالرتباك المستخدم فيها يصاب التي األوقات

 للوصول إلى نظام "التعليمات" الخاص بأحد البرامج:و

 مثل ائمة،الق في الموجود األول العنصر فوق  انقر ثم تعليمات، القائمة فوق  انقر 
 .(العنصر هذا اسم سيختلف. )شابه ما أو" التعليمات مواضيع" أو" التعليمات عرض"

 أو
 تعليمات الزر فوق  انقر. 

 مفتاح يفتح. F1 على بالضغط برنامج أي' تعليمات' نظام إلى الوصول أيضا   يمكن ملحوظة:
 .تقريبا   البرامج كل في الموجودة" التعليمات" هذا الوظيفة

 البرامج دأح إنهاء

 أو. البرنامج لنافذة العليا اليسرى  الزاوية في إغالق الزر فوق  انقر برنامج، أي إلنهاء
 .إنهاء فوق  انقر ملف، القائمة من

 بحفظه تقم لم عمل لديك كان إذا. البرامج إنهاء قبل المستندات بحفظ تقوم أن تذكر
 .ال أم المستند حفظ دتري كنت إذا عما البرنامج فسيسأل البرنامج، إنهاء وحاولت
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 العمل حفظ بدون  برنامج إنهاء حالة في حوار مربع يظهر

 حفظ فوق  انقر البرنامج، إنهاء ثم المستند لحفظ. 
 الحفظ عدم فوق  انقر المستند، حفظ بدون  البرنامج إلنهاء. 
 األمر إلغاء فوق  انقر اإلنهاء، بدون  البرنامج إلى للعودة. 

 ثبيتهات إزالة أو البرامج تثبيت

 جديدة برامج شراء يمكنك - معه المرفقة البرامج على للكمبيوتر استخدامك يقتصر ال
 .إنترنت على من( بمقابل أو مجانا  ) برامج تنزيل أو DVD أقراص أو مضغوطة أقراص على

 يظهر البرامج، أحد تثبيت بعد. الكمبيوتر إلى البرنامج هذا إضافة برنامج تثبيت يعني
 البرامج بعض أيضا   تضيف قد". البرامج كافة" القائمة ضمن" ابدأ" القائمة في البرنامج هذا
 . المكتب سطح إلى اختصارات أحد
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 ثانيًا: التعامل مع الملفات والمجلدات

الملف هو عنصر يحتوي على معلومات كنصوص أو صور أو موسيقى. يبدو 
لصورة التي قد تعثر عليها على الملف عند فتحه مشابها  إلى حد كبير للمستند النصي أو ا

مكتب شخص ما أو داخل خزانة الملفات. يتم عرض الملفات على الكمبيوتر على هيئة رموز 
لسهولة التعرف على نوع الملف عند النظر إلى رمزه. فيما يلي بعض الرموز الشائعة 

 للملفات:

 
 رموز لعدة أنواع من الملفات

لتخزين الملفات. إذا كان لديك آالف الملفات المجلد هو حاوية يمكنك استخدامها و 
الورقية على المكتب، فقد يكون من المستحيل العثور على أي ملف معين عندما تكون بحاجة 
إليه. وهذا هو ما يدعو الناس غالب ا إلى تخزين الملفات الورقية في مجلدات داخل خزينة حفظ 

يوتر. فيما يلي بعض رموز المجلدات الملفات. تعمل المجلدات بالطريقة نفسها على الكمب
 النموذجية:

 
 مجلد فارغ )على اليسار(؛ مجلد يحتوي على ملفات )على اليمين(
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ة ما يسمى المجلد الموجود و  يمكن أيضا  تخزين مجلدات أخرى داخل المجلدات. عاد 
ي داخل مجلد آخر باسم مجلد فرعي. يمكنك إنشاء أي عدد من المجلدات الفرعية، ويمكن أل

 منها أن يحتفظ بأي عدد من الملفات والمجلدات الفرعية اإلضافية.

 استخدام المكتبات للوصول إلى الملفات والمجلدات

عند الرغبة في تنظيم المجلدات والملفات، ال يلزم األمر البدء من الصفر. فيمكنك 
ل إلى للوصو  Windowsاستخدام المكتبات وهي ميزة جديدة مضمنة في هذا اإلصدار من ،

الملفات والمجلدات وترتيبها بطرق مختلفة. فيما يلي قائمة بالمكتبات األربعة االفتراضية 
 ووظائفها بشكل عام:

 استخدم هذه المكتبة لتنظيم وترتيب مستندات معالجة الكلمات  :مكتبة المستندات
وجداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها من الملفات األخرى التي تحتوي على 

يتم تخزين الملفات التي تقوم بنقلها أو نسخها أو حفظها إلى مكتبة و  نصوص.
 "المستندات" في المجلد "المستندات" بشكل افتراضي.

 استخدم هذه المكتبة لتنظيم الصور الرقمية وترتيبها، سواء حصلت  :مكتبة الصور
ن. عليها من كاميرا أو من ماسح ضوئي أو من بريد إلكتروني من أشخاص آخري

يتم تخزين الملفات التي تقوم بنقلها أو نسخها أو حفظها في مكتبة "الصور" بشكل و 
 افتراضي داخل المجلد "الصور".

 استخدم هذه المكتبة لتنظيم ملفات الموسيقى الرقمية وترتيبها،  :مكتبة الموسيقى
مثل األغاني التي تنسخها من قرص صوتي مضغوط أو التي تقوم بتنزيلها من 

يتم تخزين الملفات التي تقوم بنقلها أو نسخها أو حفظها في مكتبة و نت. اإلنتر 
 الموسيقى بشكل افتراضي داخل المجلد "الموسيقى".

 استخدم هذه المكتبة لتنظيم ملفات الفيديو وترتيبها، مثل  :مكتبة ملفات الفيديو
و ملفات الفيديو المقاطع الملتقطة بواسطة الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو الرقمية أ

يتم تخزين الملفات التي تقوم بنقلها أو نسخها أو و التي تقوم بتنزيلها من إنترنت. 
 حفظها في مكتبة الفيديو بشكل افتراضي داخل مجلد "الفيديو".

لفتح مكتبات "المستندات" أو "الصور" أو "الموسيقى"، انقر فوق الزر ابدأ، ثم انقر فوق و 
 لموسيقى.المستنداتأو الصور أو ا
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 يمكنك فتح المكتبات الشائعة من القائمة "ابدأ"

 التعرف على أجزاء النافذة

عند فتح مجلد أو مكتبة، يمكنك رؤيتها في نافذة. تم تصميم األجزاء المختلفة لهذه 
أو التعامل مع الملفات والمجلدات والمكتبات  Windowsالنافذة لتساعدك في التنقل داخل 

 فيما يلي نافذة نموذجية وكل جزء من أجزائها: بشكل أكثر سهولة.
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 استخداماته جزء النافذة

 جزء التنقل

 

استخدم جزء التنقل للوصول إلى المكتبات والمجلدات، وعمليات البحث 
المحفوظة ، وحتى األقراص الثابتة بالكامل.. استخدم القسم 'المفضلة' لفتح أكثر 

واستخدم القسم 'المكتبات' للوصول إلى المجلدات وعمليات البحث استخداما ؛ 
المكتبات. يمكنك أيضا  توسيع "الكمبيوتر" الستعراض المجلدات والمجلدات 

 الفرعية. 
 زرا األمام والخلف

 

استخدم الزر الخلفوالزر األمام لالنتقال إلى مجلدات أو مكتبات أخرى قمت 
زرار مع "شريط بفتحها بالفعل دون إغالق النافذة الحالية. تعمل تلك األ

العناوين"، وبعد استخدام "شريط العناوين" لتغيير المجلدات، على سبيل المثال، 
 يمكنك استخدام الزر "الخلف" للرجوع إلى المجلد السابق.

 شريط األدوات

 

استخدم شريط األدوات إلجراء مهام شائعة، مثل تغيير مظهر الملفات 
أو بدء عرض شرائح الصور والمجلدات، نسخ الملفات على قرص مضغوط، 

الرقمية. تتغير أزرار شريط األدوات لعرض المهام ذات الصلة فقط. على سبيل 
المثال، إذا قمت بالنقر فوق ملف صورة، يعرض شريط األدوات أزرارا  مختلفة 

 عما إذا قمت بالنقر فوق ملف موسيقى.
 شريط العناوين

 

مكتبة مختلفة أو الرجوع إلى المجلد استخدم شريط العناوين لالنتقال إلى مجلد أو 
 أو المكتبة السابقة. 

 جزء المكتبة

 

يظهر جزء المكتبة فقط عندما تكون داخل مكتبة )مثل المكتبة "المستندات"(. 
استخدم جزء المكتبة لتخصيص المكتبة أو لترتيب الملفات حسب الخصائص 

 المختلفة. 
 رؤوس األعمدة

 

كيفية تنظيم الملفات في قائمة الملفات. على استخدم رؤوس األعمدة لتغيير 
سبيل المثال، يمكنك النقر فوق الجانب األيسر من عنوان العمود لتغيير ترتيب 
عرض الملفات والمجلدات أو يمكنك النقر فوق الجانب األيمن لتصفية الملفات 

 . (بطرق مختلفة. )رؤوس األعمدة تتوفر فقط في طريقة عرض التفاصيل
 لفاتقائمة الم

 

هذا هو المكان الذي يتم فيه عرض محتويات المجلد أو المكتبة الحاليين. في 
حالة الكتابة في مربع البحث للبحث عن ملف، تظهر الملفات التي تطابق طريقة 

 العرض الحالية فقط )بما في ذلك الملفات والمجلدات الفرعية(.
 مربع البحث

 

عن عنصر داخل المجلد أو اكتب كلمة أو جملة في مربع البحث للبحث 
المكتبة. يبدأ البحث بمجرد البدء في الكتابة، فإذا كتبت حرف 'ب'، على سبيل 
 المثال، تظهر كافة الملفات التي تبدأ أسماؤها بالحرف 'ب' في قائمة الملفات. 

 جزء التفاصيل

 

استخدم جزء التفاصيل لمشاهدة الخصائص األكثر شيوعا  المقترنة بالملف الذي 
م تحديده. خصائص الملف هي معلومات حول الملف، مثل الكاتب وتاريخ آخر ت

 .تغيير بالملف وأي عالمات وصفية قد تكون تمت إضافتها إلى الملف
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 استخداماته جزء النافذة

 جزء المعاينة

 

استخدم جزء المعاينة لمشاهدة محتويات معظم الملفات. إذا قمت بتحديد رسالة 
المثال، يمكنك االّطالع على بريد إلكتروني أو ملف نصي أو صورة، على سبيل 

محتوياتها دون فتحها في برنامج. إذا كنت ال تستطيع رؤية جزء المعاينة، انقر 
 في شريط األدوات لتشغيله. جزء المعاينة فوق الزر

 

 عرض الملفات والمجلدات وترتيبها

عند فتح أي مجلد أو مكتبة، يمكنك تغيير شكل الملفات في النافذة. على سبيل 
ل، قد تفضل أن تكون الرموز أكبر )أو أصغر(، أو طريقة العرض التي تتيح لك إمكانية المثا

عرض أنواع مختلفة من المعلومات حول كل ملف. إلجراء هذه األنواع من التغييرات، استخدم 
 الموجود على شريط األدوات. الزر طرق العرض

طرق العرض"، يتم تغيير وفي كل مرة تقوم فيها بالنقر فوق الجانب األيسر من الزر "
طريقة عرض الملفات والمجلدات بالتبديل بين خمس طرق عرض مختلفة: "رموز كبيرة" 
و"قائمة" وطريقة عرض تسمى "تفاصيل" والتي تعرض عدة أعمدة تتضمن معلومات حول 
الملف وطريقة عرض رموز صغيرة تسمى "مربعات" وطريقة عرض تسمى "محتوى" والتي 

 ت من الملف.تعرض بعض محتويا
ذا قمت بالنقر فوق السهم الموجود على الجانب األيسر للزر "طرق العرض"، و  ا 

فسيتوفر لديك المزيد من االختيارات. حَّرك شريط التمرير ألعلى أو ألسفل لضبط حجم رمزي 
 الملف والمجلد. يمكنك مشاهدة تغير أحجام الرموز أثناء تحريك المنزلق.
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 خيارات طرق العرض

في المكتبات، يمكنك االنتقال خطوة إضافية من خالل ترتيب الملفات بطرق مختلفة. 
فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ترتيب الملفات في "مكتبة الموسيقى" حسب النوع )مثل 

Jazz  وClassical:) 
 انقر فوق الزر ابدأ، ثم فوق موسيقى. .1
ق القائمة الموجودة بجوار الترتيب في جزء المكتبة )أعلى قائمة الملفات(، انقر فو  .2

 حسب، ثم انقر فوق النوع.
 البحث عن الملفات

قد يعني البحث عن ملف أن يتم استعراض مئات الملفات والمجلدات الفرعية وفقا  
فهي ليست مهمة سهلة. لتوفير الوقت والجهد، استخدم مربع  -لعدد الملفات وكيفية تنظيمها 
 البحث، للبحث عن الملف.

 
 مربع البحث

يوجد مربع البحث بأعلى كل نافذة. للبحث عن ملف، افتح المجلد أو المكتبة التي 
تعد نقطة البدء األكثر مالءمة للبحث وانقر فوق مربع البحث ثم ابدأ الكتابة. يقوم مربع 
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البحث بتصفية طريقة العرض الحالية استنادا  إلى النص الذي تكتبه. يتم عرض الملفات 
البحث، إذا تطابق المصطلح الذي تبحث به مع اسم الملف أو عالماته أو  ضمن نتائج

 خصائص أخرى أو حتى النص الموجود داخل المستند النصي.
إذا استند بحثك عن ملف على خاصية ما )مثل نوع الملف(، فيمكنك تضييق نطاق 

ئص الموجودة البحث قبل بدء الكتابة من خالل النقر فوق مربع البحث، ثم فوق إحدى الخصا
أسفل مربع البحث مباشرة. يضيف ذلك عامل تصفية البحث )مثل "نوع"( لنص البحث، األمر 

 الذي يوفر لك نتائج أكثر دقة.
في حالة عدم مشاهدة الملف الذي تبحث عنه، يمكنك تغيير نطاق عملية البحث 

ل المثال، إذا كنت بالكامل بالنقر فوق أحد الخيارات الموجودة أسفل نتائج البحث. فعلى سبي
تبحث عن ملف في مكتبة "المستندات" ولكنك ال تستطيع العثور عليه، فيمكنك النقر فوق 

 المكتبات لتوسيع نطاق البحث ليشمل بقية المكتبات. 

 نسخ الملفات والمجلدات ونقلها

قد تحتاج في بعض األحيان إلى تغيير موقع تخزين الملفات على الكمبيوتر. على 
ال، قد ترغب في نقل ملفات إلى مجلد آخر أو نسخها إلى وسائط قابلة لإلزالة )مثل سبيل المث

 أقراص مضغوطة أو بطاقات ذاكرة( لمشاركتها مع شخص آخر.
يقوم غالبية الناس بنسخ الملفات ونقلها باستخدام أسلوب يسمى السحب واإلفالت. 

رغب في نقله. بعد ذلك قم بفتح ابدأ بفتح المجلد الذي يحتوي على الملف أو المجلد الذي ت
المجلد الذي ترغب في نقله إليها داخل نافذة أخرى. ضع النوافذ جنبا  إلى جنب على سطح 

 المكتب حتى يمكنك مشاهدة محتويات كل منها.
بعد ذلك، قم بسحب الملف أو المجلد من المجلد األول إلى المجلد الثاني. هذا كل ما في 

 األمر.
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 له، اسحبه من نافذة إلى أخرى لنسح ملف أو نق

عند استخدام أسلوب السحب واإلفالت، قد تالحظ أنه يتم نسخ الملف أو المجلد 
أحيانا ، ويتم نقله في أحيان أخرى. ففي حالة سحب عنصر بين مجلدين مخزنين على القرص 
لة الثابت نفسه، فسيتم نقل العنصر بحيث ال يتم إنشاء نسختين على الموقع نفسه. في حا

سحب عنصر لمجلد متوفر في موقع مختلف )مثل موقع شبكة( أو إلى وسائط قابلة لإلزالة 
like a CD.مثل قرص مضغوط، فسيتم نسخ العنصر ، 

 ملحوظة:

  أسهل الطرق لترتيب نافذتين على سطح المكتب هي استخدام المحاذاة. لمزيد من
 كتب باستخدام "المحاذاة".المعلومات، راجع ترتيب النوافذ جنبا  بجنب على سطح الم

  في حالة نسخ ملف أو مجلد أو نقلهما إلى إحدى المكتبات، سيتم تخزينهما في موقع
 الحفظ االفتراضي للمكتبة.

  وهناك أسلوب آخر لنسخ ملف أو نقله عن طريق سحبه من قائمة الملفات إلى أحد
يلزمك فتح نافذتين المجلدات أو إحدى المكتبات الموجودة في جزء التنقل، ومن ثم لن 

 منفصلتين.

 إنشاء الملفات وحذفها

تعتبر أشهر طريقة إلنشاء ملفات جديد هي استخدام برنامج. على سبيل المثال، 
يمكنك إنشاء مستند نصي في أحد برامج معالجة الكلمات أو ملف فيلم في أحد برامج تحرير 

 الفيديو.
فتح "الدفتر"، على سبيل المثال، تقوم بعض البرامج بإنشاء ملف بمجرد فتحها. عند و 

يبدأ بصفحة خالية. يمثل هذا ملفا  فارغا  )غير محفوظ(. ابدأ في الكتابة وعندما تكون مستعدا  
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لحفظ عملك، انقر فوق حفظ. في مربع الحوار الذي يظهر، اكتب اسم الملف الذي سيساعدك 
 في البحث عن الملف مرة أخرى في المستقبل، ثم انقر فوق حفظ.

افتراضيا ، تحفظ معظم البرامج الملفات داخل مجلدات شائعة مثل "المستندات" و"الصور" 
 ويؤدي ذلك إلى تسهيل عملية البحث عن الملفات مرة أخرى.

عند عدم الحاجة إلى ملف، يمكنك حذفه من الكمبيوتر لتوفير مساحة، ولحماية و 
ف، افتح المجلد أو المكتبة التي الكمبيوتر من تراكم الملفات غير المرغوب فيها. لحذف مل

تحتوي على الملف، ثم حدد هذا الملف. اضغط الزر 'حذف' الموجود على لوحة المفاتيح، ثم 
 في مربع الحوار حذف ملف، انقر فوق نعم.

عند حذف أحد الملفات، يتم تخزينه مؤقت ا في "سلة المحذوفات". يمكنك اعتبار 'سلة و 
تتيح لك إمكانية استعادة الملفات أو المجلدات التي يتم حذفها المحذوفات' بمثابة شبكة أمان 

عن طريق الخطأ. قد ينبغي أحيان ا تفريغ "سلة المحذوفات" الستعادة مساحة القرص الثابت 
 بالكامل، والتي يتم شغلها بواسطة الملفات غير المرغوب فيها. 

 فتح ملف موجود

ا فوقه. عادة  م ا يفتح الملف في البرنامج الذي استخدمته إلنشائه لفتح ملف، انقر نقر ا مزدوج 
 أو تغييره. على سبيل المثال، سيفتح الملف النصي في برنامج معالجة الكلمات.

 
بالرغم من ذلك، ال يكون ذلك هو ما يحدث دوم ا. وسيؤدي النقر المزدوج فوق ملف صورة، 

ستخدام برنامج آخر. انقر إلى فتح عارض صور. لتغيير الصورة، يلزم ا :على سبيل المثال
بالزر األيمن للماوس فوق الملف وفوق فتح باستخدام، ثم انقر فوق اسم البرنامج الذي ترغب 

 في استخدامه.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 
 
 
 
 
 
 
 



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

15 
 

 

 سسادالالفصل 

اآلمن مع الحاسب التعامل أساسيات 

 اآللي
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 مقدمة:

 مع الملفات تشارك أو الكمبيوتر باستخدام آلخرينل تسمح أو بإنترنت تتصل كنت ذاإ

 لوجود نظر ا لماذا؟. للضرر التعرض من الكمبيوتر لحماية خطوات اتخاذ ينبغي آخرين،

 الخاصة الكمبيوتر أجهزة يهاجمون  الذين( المتطفلين أحيان ا عليهم يطلق) الكمبيوتر مجرمي

 من الكمبيوتر جهاز إلى بالتسلل باشرة  م الكمبيوتر مهاجمة األشخاص لهؤالء يمكن. باآلخرين

 غير بطريقة الكمبيوتر أجهزة مهاجمة يمكنهم أو الشخصية المعلومات وسرقة اإلنترنت خالل

 .بالكمبيوتر الضرر تلحق ضارة برامج بإنشاء مباشرة

 الوقائية التدابير بعض اتخاذ خالل من جهازك حماية يمكنك الحظ، لحسن ولكن

 .لمواجهتها نفعله أن يمكن الذي وما التهديدات مقالال هذا يصف. البسيطة

 حماية الكمبيوتر

 :المحتملة األمان تهديدات من الكمبيوتر حماية في للمساعدة طرق  هناك

 المتطفلين بمنع الكمبيوتر حماية في المساعدة الحماية جدار لـ يمكن :جدار الحماية 

 .إليه الوصول من الضارة البرامج أو

 حماية على الفيروسات مكافحة برامج تساعد أن يمكن :يروساتالحماية من الف 

 .باألمان تتعلق أخرى  تهديدات وأية المتنقلة والفيروسات الفيروسات من الكمبيوتر

 مكافحة لبرامج يمكن :الحماية من برامج التجسس والبرامج الضارة األخرى 

 غير ألخرى ا البرامج من وغيرها التجسس برامج من الكمبيوتر حماية التجسس

 .فيها المرغوب
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 الويندوز تحديث  Windows Update :يقوم Windows وجود من دوريا   بالتحقق 

 .تلقائيا   بتثبيتها يقوم كما للكمبيوتر تحديثات

 حماية جدار استخدام

 إحدى من أو إنترنت من الواردة المعلومات فحص يتولى برنامج هو الحماية جدار

ا وذلك الكمبيوتر، إلى المرور بإمكانية لها السماح أو ادهاباستبع أنت تقوم ثم الشبكات،  استناد 

 المتطفلين منع في مساعدتك الحماية لجدار يمكن الطريقة، وبهذه. الحماية جدار إعدادات إلى

 .الكمبيوتر إلى الوصول من الضارة والبرامج

 .تلقائي ا تشغيله ويتم Windows في Windows حماية جدار إنشاء يتم

 
 الحماية جدار يعمل يفك

 على الالعبين متعددة لعبة أو الفورية، المرسالت برامج مثل برنامج، بتشغيل قمت إذا

 يستفسر الحماية جدار فإن الشبكة، من أو إنترنت من معلومات تلقي إلى تحتاج قد الشبكة

 حظر إلغاء اخترت إذا(. به السماح) حظره إلغاء أو االتصال حظر في ترغب كنت إذا عما
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 الحماية، جدار يضايقك ال بحيث استثناء بإنشاء" Windows حماية جدار" يقوم االتصال،

 .المستقبل في معلومات تلقي إلى البرنامج هذا يحتاج عندما

 الفيروسات من الحماية استخدام

 بواسطة إنشاؤها تم برامج هي طروادة وأحصنة المتنقلة والفيروسات الفيروسات

 للفيروسات يمكن. المحمية غير الكمبيوتر بأجهزة أضرار إللحاق نترنتإ يستخدمون  متطفلين

 أحد طروادة أحصنة تدخل بينما آخر، إلى كمبيوتر من نفسها تنسخ أن المتنقلة والفيروسات

 شاشات مثل الظاهر، في مشروع ا يبدو برنامج داخل االختباء بواسطة الكمبيوتر أجهزة

 محو" طروادة" حصان وفيروسات المتنقلة الفيروساتو  المدمرة للفيروسات يمكن. التوقف

 األخرى  الفيروسات بعض أن كما. بالكامل الكمبيوتر وتعطيل بل الثابت القرص من معلومات

 .واستقراره الكمبيوتر أداء مستوى  تخفض ولكنها بالكمبيوتر، مباشر ا تلف ا تسبب ال

 الموجودة األخرى  والملفات اإللكتروني البريد رسائل الفيروسات مكافحة برامج تفحص

 العثور حالة في'. طروادة' وأحصنة المتنقلة والفيروسات الفيروسات عن للبحث الكمبيوتر على

 قبل بالكامل حذفها أو بعزلها إما الفيروسات مكافحة برنامج يقوم الفيروسات، هذه أحد على

 .والملفات بالكمبيوتر تلف ا تلحق أن

 الشركة تكون  قد ولكن ،Windows في الفيروسات من يةللحما برنامج تضمين يتم الو 

 العديد فتوجد أحدها، تثبيت عدم حالة وفي. البرامج هذه أحد بتثبيت قامت للكمبيوتر المصنعة

 Microsoft Security برنامج Microsoft شركة توفر حيث الفيروسات؛ من الحماية برامج من

Essentials، موقع من تنزيله يمكنك لفيروساتا من للحماية مجاني برنامج وهو Microsoft 
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Security Essentials أمان برامج موفري  موقع إلى االنتقال أيضا   ويمكنك. ويب على 

Windows 7 الفيروسات من للحماية آخر برنامج عن للبحث ويب على. 

 برنامج استخدام الضروري  فمن يوم، كل جديدة فيروسات على التعرف يتم ألنه ونظر ا

 يضيف فإنه البرنامج، تحديث عند. تلقائي تحديث بإمكانية مزود الفيروسات من يةحما

 حماية في يساعد وبذلك عنها، للبحث به الخاصة الفيروسات قائمة إلى جديدة فيروسات

ة الكمبيوتر يكون  قديمة، الفيروسات قائمة كانت إذا. الجديدة الهجمات من الكمبيوتر  عرض 

 سريان على حافظ. سنوي  اشتراك رسم إلى عامة التحديثات اجتحت. الجديدة للتهديدات

 .بانتظام التحديثات لتلقي اشتراكك

 للتلف الكمبيوتر تعرض إلى الفيروسات من حماية لبرنامج استخدامك عدم يؤدي ملحوظة:

 .أخرى  كمبيوتر أجهزة إلى الفيروسات نشر لخطر تتعرض كما. الضارة البرامج من

 برامج التجسساستخدام الحماية ضد 

 تغيير أو عنك، معلومات جمع أو إعالنات، عرض يمكنها برامج هي التجسس برامج

. موافقتك على الحصول بدون  عام بشكل ذلك يتم حيث جهازك، على الموجودة اإلعدادات

 غير مفضلة أو ارتباطات أو أدوات أشرطة تثبيت التجسس لبرنامج يمكن المثال، سبيل على

 إعالنات عرض أو االفتراضية الرئيسية الصفحة تغيير أو ويب تعرضمس في فيها مرغوب

 عنها، الكشف يمكنك أعراض وجود إلى التجسس برامج بعض تشير ال. متكرر بشكل منبثقة

 النص أو تزورها، التي ويب مواقع مثل حساسة، معلومات بتجميع سرية، بطريقة تقوم، ولكنها

 ولكن تنزيلها، يمكنك مجانية برامج خالل من لتجسسا برامج غالبية تثبيت يتم. تكتبه الذي
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 تجسس ببرنامج لإلصابة الكمبيوتر تعّرض إلى ويب موقع زيارة تؤدي الحاالت بعض في

 .بسهولة

ا استخدم التجسس، برامج من الكمبيوتر حماية في للمساعدة ا برنامج   لبرامج مكافح 

 بـ يسمى التجسس لبرامج كافحم برنامج على Windows من اإلصدار هذا يحتوي . التجسس

Windows Defender، برنامج يقوم. افتراضي بشكل تشغيله ويتم Windows Defender 

ا ويمكنه. الكمبيوتر على نفسه تثبيت التجسس برامج أحد يحاول عندما بتنبيهك  فحص أيض 

ا، يكون  قد آخر تجسس برنامج أي عن بحث ا الكمبيوتر  .بإزالته يقوم ثم موجود 

 Windows برنامج تحديث يجب يوم، كل جديدة تجسس برامج لظهور اونظر  

Defender يتم. ضدها والدفاع التجسس برامج من الجديدة التهديدات لكشف منتظم بشكل 

 بأعلى وللتمتع. Windows تحديث عند الحاجة، عند Windows Defender برنامج تحديث

 .تلقائي ا تالتحديثا لتثبيت Windows اضبط األمان، من مستوى 

 تلقائًيا Windows تحديث

 الكمبيوتر تحمي والتي بانتظام Windows لـ همةم تحديثات Microsoft شركة توفر 

 هذه تلقى من للتأكد. األخرى  األمان تهديدات ومن الجديدة الفيروسات من بك الخاص

 أن ينبغي ال الطريقة، وبهذه. التلقائي التحديث بتشغيل قم ممكنة، سرعة بأقصى التحديثات

 .الكمبيوتر على من Windows لـ الهامة اإلصالحات بعض فقدان بسبب تقلق

 تثبيت يتم. بإنترنت متصال   تكون  عندما وذلك الخلفية، في التحديثات تنزيل يتمو 

ا، 3:44 الساعة في التحديثات  الكمبيوتر تشغيل إيقاف حالة في. آخر وقت ا تحدد لم ما صباح 



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

41 
 

ال،. التشغيل إيقاف قبل التحديثات يتتثب يمكنك ذلك، قبل  في بتثبيتها Windows سيقوم وا 

 .الكمبيوتر تشغيل بدء عند التالية المرة

 التلقائي التحديث تشغيل

 ثم Update اكتب البحث، مربع في. ابدأ الزر فوق  بالنقر Windows Update افتح .1

 .Windows Update فوق  انقر النتائج، قائمة في

 .اإلعدادات تغيير فوق  انقر .2

 (.مستحسن) تلقائي ا التحديثات تثبيت تحديد من تأكد .3

 التحديثات تقدمو . توفرها عند للكمبيوتر همةمال التحديثات بتثبيت Windows يقوم .4

 .المحسنة والثبات األمان مستويات مثل رائعة مزايا همةمال

 اتالتحديث تلقي االختيار خانة تحديد من تأكد، المستحسنة التحديثات أسفل .5

 .موافق فوق  انقر ثم الهامة التحديثات تلقي طريقة بنفس المستحسنة

 خبرة تحسين في والمساعدة همةمال غير المشاكل معالجة المستحسنة للتحديثات يمكن

 كلمة اكتب تأكيدها، أو مسئول مرور كلمة بإدخال مطالبتك تم إذا.  الكمبيوتر مع التعامل

 .بتأكيدها قم أو المرور
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 محدًثا به واالحتفاظ الويب مستعرض من إصدار دثأح تثبيت

 من محدث ا باإلصدار واالحتفاظ الويب مستعرض من إصدار أحدث استخدام يعتبر

 أحدث يحتوي  الحاالت، معظم في. اإلنترنت عبر تحدث التي المشاكل لتجنب الطرق  أفضل

 على اعدتس أن يمكن جديدة وميزات لألمان إصالحات على الويب مستعرض من إصدار

 .اإلنترنت عبر تواجدك أثناء وخصوصيتك بك الخاص الكمبيوتر حماية

 من تأكد لذا. باألمان تتعلق دورية تحديثات الويب مستعرضات معظم توفر كما

 .توفرت كلما بك الخاص بالمستعرض الخاصة التحديثات تثبيت

 له يةتلقائ تحديثات على الحصول فيمكنك ،Internet Explorer لديك كان إذا

 فيمكنك تلقائيا ، التحديثات لتلقي الكمبيوتر إعداد عدم حالة وفي. Windows Update باستخدام

 فوق  انقر ثم أمان، الزر فوق  انقر. Internet Explorer باستخدام يدويا   التحديثات هذه طلب

Windows Update .التحديثات عن للبحث الشاشة على الموجودة التعليمات اتبع. 

 بالمستعرض الخاصة األمان ميزات يلبتشغ قم

. بأمان الويب تصفح على تساعدك لألمان ميزات المستعرضات من الكثير تتضمن

 من والتأكد بك الحاص المستعرض يمتلكها التي األمان ميزات اكتشاف يتم أن الجيد فمن لذا

 .تمكينها

 :ةالمتوفر  األمان ميزات بعض فإليك ،Internet Explorer لديك كان إذا

 "عامل تصفية SmartScreen "التصيد هجمات من حمايتك في يساعد والذي 

 .الضارة أو المخادعة ويب ومواقع واالحتيال االحتيالي
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 التي ويب مواقع على الحقيقي ويب عنوان مشاهدة لك يتيح والذي ،تمييز المجال 

 ويب على والخداع االحتيال مواقع تجنب في يساعد مما. أكبر بسهولة بزيارتها تقوم

 الذي الصحيح المجال تمييز يتم. لخداعك صحيحة غير ويب عناوين تستخدم التي

 .العناوين شريط في بزيارته تقوم

 "،"اإلضافية الوظائف تعطيل إمكانية لك تتيح والتي إدارة الوظائف اإلضافية 

 . بها المرغوب غير ActiveX تحكم عناصر وحذف بها السماح أو ويب لمستعرض

 عامل تص( فية البرامج النصية للمواقع المشتركةXSS)، المساعدة يمكنه والذي 

 معلوماتك سرقة تحاول قد التي ويب على واالحتيال الخداع مواقع هجمات منع في

 . والمالية الشخصية

  628اتصال آمن ( بتSSLالستخدام مواقع ويب اآلمنة ) .يساعد وذلك 

Internet Explorer بواسطة تشغيلها يتم التي ويب مواقع مع مشفر اتصال إنشاء في 

 تقوم التي األخرى  المؤسسات أو الطبية المواقع أو إنترنت على المتاجر أو البنوك

 .مةمهال العمالء معلومات بمعالجة

 قياسي مستخدم حساب استخدام

 الحقوق  من معينا   مستوى   Windows يمنحك الكمبيوتر، إلى الدخول تسجيل عند

 من مختلفة أنواع ثالثة توجد. لديك المتوفر المستخدم حساب نوع إلى دا  استنا واالمتيازات

 .ضيف وحساب مسؤول، وحساب قياسي، حساب: المستخدمين حسابات

 فإن الكمبيوتر، في الكامل التحكم إمكانية يوفر المسؤول حساب أن من بالرغم

 إذا الطريقة، وبهذه. أمان ا أكثر الكمبيوتر جعل في يساعد أن يمكن قياسي حساب استخدام
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 فلن الدخول، بتسجيل قيامك عند الكمبيوتر إلى الوصول من( متسللون  أو) آخرون  تمكن

. األخرى  المستخدمين حسابات تغيير أو بالكمبيوتر الخاصة األمان بإعدادات العبث يمكنهم

 :يلي ما تنفيذ خالل من الدخول تسجيل بعد بك الخاص الحساب نوع من التحقق يمكنك

 بأمان وويب اإللكتروني البريد استخدام حول حظاتمال

 اإللكتروني البريد مرفقات تعد :اإللكتروني البريد مرفقات فتح عند الحذر توخى 

 ال. بالفيروسات لإلصابة رئيسيا   مصدرا  ( اإللكتروني البريد برسائل المرفقة الملفات)

ا تفتح  ال لكنك المرسل، رفتع كنت إذا. تعرفه ال شخص من واردة مرفقات أية أبد 

 قبل المرفق الواقع في أرسل قد المرسل أن من فتحقق منه، مرفقات أي ورود تتوقع

 .بفتحه تقوم أن

 رقم إدخال منك ويب مواقع أحد طلب إذا :بعناية الشخصية معلوماتك بحماية قم 

 أخرى، شخصية معلومات أو بنكية، معلومات أية أو بك، الخاصة االئتمان بطاقة

 .آمنا   به الخاص التعامل نظام أن من وتحقق هذا، ويب موقع في تثق أنك من فتأكد

  كن حذًرا، عند النقر فوق االرتباطات التشعبية المضمنة في رسائل البريد

 مواقع بفتح تقوم ارتباطات) التشعبية االرتباطات استخدام غالب ا يتم حيث :اإللكتروني

 يمكنها أنه إال االحتيالي، والتصيد جسسالت برامج من كجزء( فوقها النقر عند ويب

ا  اإللكتروني البريد رسائل في الموجودة االرتباطات فوق  انقر. الفيروسات نقل أيض 

 .فقط بها تثق التي

 الوظائف تتيح :فقط بها تثق التي ويب مواقع من اإلضافية الوظائف بتثبيت قم 

 األدوات أشرطة مثل أشياء عرض إمكانية ويب صفحات ويب بمستعرض اإلضافية
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 اإلضافية األدوات فبإمكان ذلك، ومع. المتحركة والرسومات والفيديو األسهم ومؤشرات

ا ا أخرى  ضارة برامج أو تجسس برامج تثبيت أيض   بتثبيت ويب موقع طالبك إذا. أيض 

 .ذلك إجراء قبل به تثق أنك من فتأكد إضافية، أداة

لمساعدتك في حماية الكمبيوتر من خطوات الحماية يمكنك اتخاذها  ويمكن تلخيص

 فيما يلي: الفيروسات والتهديدات األخرى

 البرامج للحماية تطبيق لتثبيت يمكن :استخدام تطبيق للحماية البرامج الضارة 

 الفيروسات ضد الكمبيوتر عن الدفاع في المساعدة محدثا   عليه والحفاظ الضارة

 عن بحثا   بالفحص الضارة البرامج من ةالحماي تطبيقات تقوم. األخرى  الضارة والبرامج

 بريدك إلى الوصول تحاول التي األخرى  الضارة والبرامج التجسس وبرامج الفيروسات

 يجب لذا يوميا ، الجديدة التهديدات تظهر قد. الملفات أو التشغيل نظام أو اإللكتروني

 عن للبحث ةالضار  البرامج من للحماية المصنعة الشركة ويب موقع إلى الرجوع عليك

 .تحديثات

 Windows Defender  هو برنامج مجاني للحماية من البرامج الضارة مضمن مع

Windows، طريق عن تلقائيا   تحديثه ويمكنك Windows Update .زيارة أيضا   يمكنك 

 التوافق مركز زيارة أو الفيروسات، من للحماية تطبيق عن والبحث" Windows متجر"

 مع تعمل والتي الفيروسات من للحماية تطبيقات عن للبحث Windows لـ

Windows 8.1. 

 تفتح أو :ال تفتح رسائل البريد اإللكتروني الواردة من مرسلين غير معروفين 

 العديد إرفاق يتم. عليها التعرف يمكنك ال والتي اإللكتروني بالبريد المرفقة الملفات
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 عدم األفضل من. المرفق فتح ردبمج وتنتشر اإللكتروني البريد برسائل الفيروسات من

 .استالمه تتوقع شيئ ا كان إذا إال مرفق أي فتح

 العناصر نوافذ :استخدم منع العناصر المنبثقة من خالل مستعرض اإلنترنت 

. تعرضه الذي الويب موقع قمة في تظهر صغيرة مستعرض نوافذ هي المنبثقة

 تحتوي  قد إنها إال النات،اإلع ناشري  بواسطة إنشاؤه يتم معظمها أن من وبالرغم

 بعض ظهور" المنبثقة العناصر منع" يمنع قد. آمنة غير أو ضارة رموز على أيضا  

 Windows في" المنبثقة العناصر منع" تشغيل يتمو  .النوافذ هذه كل أو

Internet Explorer   افتراضيا . 

  إذا كنت تستخدمInternet Explorer فتأكد من تشغيل "عامل تصفية ،

SmartScreen ."تصفية عامل" يساعد SmartScreen "في الموجود 

Internet Explorer من االحتيالي والتصيد الضارة البرامج هجمات من حمايتك على 

 . آمن غير بأنه تنزيل موقع أو ويب موقع عن اإلبالغ حالة في تحذيرك خالل

 انتبه إلعالمات Windows SmartScreen .معروفة يرغ تطبيقات تشغيل من واحذر 

 تقوم عندما. آمنة غير المجهولة التطبيقات تكون  ما غالبا  . اإلنترنت من تنزيلها تم

 سمعة حول معلومات SmartScreen يستخدم وتشغيله، اإلنترنت من تطبيق بتنزيل

 .ضارا   يكون  وقد معروف غير التطبيق كان إذا لتحذيرك التطبيق

  حافظ على بقاءWindows تصدر ،.محدثًا Microsoft دورية أمان تحديثات 

 في المساعدة التحديثات لهذه يمكن. الكمبيوتر حماية في المساعدة يمكنها خاصة
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 المحتملة الثغرات إغالق طريق عن األخرى  الضارة والبرامج الفيروسات هجمات منع

 .األمان في

  يمكنك تشغيلWindows Update تلقي من للتأكد Windows التحديثات هذه 

 . تلقائيا  

 حماية لجدار" يمكن :استخدام جدار حماية Windows "حماية جدار تطبيق أي أو 

 فيروس أي محاولة حالة في مريب نشاط بأي يتعلق فيما إعالمك في المساعدة آخر

 والفيروسات الفيروسات حظر أيضا   يمكنه. بالكمبيوتر االتصال متنقل فيروس أو

 .الكمبيوتر إلى ضارة تكون  قد التي طبيقاتالت تنزيل محاولة من والمتسللين المتنقلة

 مواقع بعض تحاول قد. استخدام إعدادات الخصوصية لمستعرض اإلنترنت 

 .الهوية وسرقة ولالحتيال إليك إعالنات إلرسال الشخصية المعلومات استخدام الويب

ذاو   أو" الخصوصية" إعدادات تعديل فيمكنك ،Internet Explorer تستخدم كنت ا 

 . ذلك في ترغب حينما االفتراضية اإلعدادات استعادة

 ( "التأكد من تشغيل "التحكم في حساب المستخدمUAC): إلجراء التخطيط عند 

" المستخدم حساب في التحكم" يقوم مسؤول، من إذنا   تتطلب الكمبيوتر على تغييرات

 منع في المساعدة الوظيفة لهذه ويمكن. التغيير العتماد فرصة ومنحك بإعالمك

 ،"المستخدم حساب في التحكم" لفتح. فيها مرغوب غير تغييرات إجراء من لفيروساتا

 فأشر الماوس، تستخدم كنت إذا. )بحث المس ثم للشاشة، اليسرى  الحافة من اسحب

 فوق  انقر ثم ألسفل، الماوس مؤشر وحّرك الشاشة، من اليسرى  العلوية الزاوية إلى
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 فوق  انقر أو المس ثم البحث، مربع في المستخدم حساب في التحكم أدخل.( بحث

 .المستخدم حساب في التحكم إعدادات تغيير

 معظم تقوم :مسح ذاكرة التخزين المؤقت لإلنترنت ومحفوظات االستعراض 

 التي والمعلومات بزيارتها تقوم التي الويب مواقع حول معلومات بتخزين المستعرضات

 الكمبيوتر على التفاصيل هذه تخزين يكون  قد بينما. والعنوان االسم مثل تقدمها،

 سبيل على—جميعها أو التفاصيل هذه بعض حذف في أحيانا   ترغب فقد مفيدا ،

 شخصية معلومات ترك في ترغب وال عام مكان من كمبيوتر استخدامك عند المثال،

 . االستخدام من االنتهاء بعد

 Windows Defenderفحص الكمبيوتر باستخدام ول

 خطوات التالية:يمكن إتباع ال

 بحث ولمس للشاشة اليسرى  الناحية من السحب خالل من Windows Defender افتح .1

 مؤشر وحّرك للشاشة اليسرى  العلوية الزاوية إلى فأشر ماوس، تستخدم كنت إذا أو)

دخال( بحث فوق  انقر ثم ألسفل، الماوس  أو لمس ثم البحث، مربع في defender وا 

 .Windows Defender فوق  النقر

 :تشغيله تريد الذي الفحص نوع اختر الفحص، خيارات ضمن .2

 قد والتي الكمبيوتر على الموجودة المناطق من التحقق على السريع الفحص يعمل 

 .حاليا   التشغيل قيد تطبيقات أية الضارة، بالبرامج لإلصابة تتعرض

 وفقا  . الكمبيوتر على الموجودة الملفات جميع فحص على كامل الفحص خيار يعمل 

 .أكثر أو ساعة الفحص هذا يستغرق  قد للكمبيوتر،
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 اخترتها التي والمواقع الملفات من فقط التحقق على مخصص فحص يعمل. 

 .اآلن افحص فوق  انقر أو المس .3

 يدويًا فيروس إزالة

 في تحتاج قد ذلك، ومع. تلقائيا   الفيروسات بإزالة عادة Windows Defender يقوم

 في فقط تجربتها إلى تحتاج تقنية عملية هذه تكون  وقد. يدويا   فيروس ةإزال إلى الحاالت بعض

 كيفية وتدرك Windows بسجل دراية على وتكون  األخرى، الخيارات جميع استخدام حالة

 .وحذفها Windows في الموجودة البرامج وملفات النظام عرض

 يكن لم إذا. باسمه روسالفي لتحديد الضارة البرامج من الحماية تطبيق بتشغيل قم أوال ،

 يزال فال الفيروس، عن التطبيق يكشف لم إذا أو الضارة البرامج من الحماية تطبيق لديك

 يعرضها رسالة أي كلمات بتدوين قم. تصرفه كيفية حول تعليمات عن بالبحث تحديده يمكنك

 اسم أو رسالةال عنوان بتدوين فقم إلكتروني، بريد رسالة مع الفيروس استلمت إذا أو الفيروس

 من الحماية مركز أو الفيروسات مكافحة برنامج موفر موقع عن ابحث ثم. بها المرفق الملف

 والعثور للمحاولة أو بتدوينه قمت لما مراجع على للحصول Microsoft لـ الضارة البرامج

 .إزالته كيفية حول تعليمات وكذلك الفيروس اسم على

 يروساتبالف اإلصابة ومنع الوضع السترداد

 المعلومات استعادة أو البرامج بعض تثبيت إعادة إلى تحتاج قد الفيروس، إزالة وبعد

 حالة في البيانات فقدان تجنب في للملفات منتظمة احتياطية نسخ عمل يساعد. المفقودة

 قبل، من احتياطية نسخ بعمل تقم لم إذا. أخرى  مرة بالفيروسات لإلصابة الكمبيوتر تعرض

 . اآلن ذلك في للبدء جيدة فكرة فإنها
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 مقدمة:

إن اإلنترنت ليست شبكة واحدة، بل عدة شـبكات متداخلـة مـع بعضـها الـبعض بطريقـة 

تجعل أجهزة الكمبيوتر الموجودة على هذه الشبكة تبدو وكأنهـا تتحـدث مـع بعضـها بلغـة واحـدة 

اإلنترنت كم هائل من المعلومات المتجـددة والمتنوعـة والشـاملة، وبإمكـان مشتركة. ويوجد على 

أي شخص تصفح هذا الكم الهائل من المعلومات المرتبطة باحتياجاتـه المعلوماتيـة. كمـا يوجـد 

 Boggot et)أيضا  على اإلنترنـت جميـع أنـواع األخبـار والمجـالت والصـحف اليوميـة واألسـبوعية

al.,1999).  

 نت ومراحل تطورها وآلية عملها نشأة اإلنتر

 أواًل: نشأة اإلنترنت 

نشأت اإلنترنت في ظل التحوطات اإلستراتيجية التي اتخذتها القيادة العسكرية 

األمريكية، ممثلة )بوزارة الدفاع(، إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وذلك 

صال الحاسوبي، المعتمدة بضربة صاروخية تحسبا  من احتمال تدمير أي مركز من مراكز االت

سوفيتية، مما سيؤدي بالتالي إلى شلل الشبكة الحاسوبية بكاملها، وحرمان القيادة العسكرية 

 األميركية من اإلسناد المعلوماتي.

، وربطـــت وزارة 2/1/1161فقامـــت الحكومـــة األميركيـــة، بإنشـــاء شـــبكة اإلنترنـــت فـــي 

مــل أبحــاث، حتــى يســتطيع العلمــاء تبــادل المعلومــات والنتــائج، الــدفاع األمريكيــة بــين أربعــة معا

وقامت بتخطـيط مشـروع شـبكة اتصـال مـن حواسـيب، يمكنهـا الصـمود أمـام أي هجمـة سـوفيتية 

محتملــة، بحيــث إذا تعطــل جــزء مــن الشــبكة تــنجح البيانــات فــي تجنــب الجــزء المعطــل، وتصــل 

 (Arpa Net)ألبحاث المتطورة ـ أربانت على هدفها، وأطلق على هذه الشبكة ، وكالة مشاريع ا
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وأربانت هو القسم المسؤول عن بنـاء الشـبكة فـي ذلـك الحـين، والـذي تحـول اسـمه فيمـا 

، وكــان النمــوذج األول لإلنترنــت يتكــون مــن أربعــة أجهــزة حاســوب، صــممت (Darpa)بعــد إلــى 

عــا  علــى ، وربــط تلــك الحواســيب م(WAN)لغــرض بنــاء شــبكات الحواســيب العريضــة، مــن نــوع 

 البعد، وتم تركيب الحواسيب األربعة في أربعة مراكز علمية هي :

 ، كاليفورنيا في سانتا بار بارا.(Utah)جامعة يوتاه   -1

 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.  -2

 معهد ستانفورد الدولي لألبحاث.  -3

وخاصة  ويعد من المعاهد الرائدة في مجال الحاسوب اآللي، ،(Mite)والمركز األخير هو   -4

 .(Artifical Intelligence)في مجاالت الذكاء االصطناعي 

جامعة ومركز أبحاث إلى الشبكة، وكانت جميع تلك  12تم توصيل  1112وفي عام 

 الجامعات والمراكز، تعمل في مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع األمريكية.

لنظم واإلجراءات وتم في نهاية عقد السبعينات ، تطوير مجموعة من القواعد وا

المشتركة التي تعمل من خاللها اإلنترنت، بحيث تجعل الحواسيب تتحادث وتتبادل المعلومات 

ومن ثم استخدمت هذه البروتوكوالت المناسبة  ،(Protocol)مع بعضها، وأطلق عليها تسمية 

، (Tcp/Ip)، باستخدام بروتوكوالت (Darapa)طالبت  1143، وفي عام 1144بحلول عام 

 كل الشبكات المترابطة، وفي العام نفسه انفصلت اإلنترنت ، إلى جزأين مختلفين هما:ل

1- Arpa Net  .أر بانت : وتتولى مهمة االتصاالت غير العسكرية 

2- Mail Net  .ميل نت: أصبحت الشبكة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع األمريكية 
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 توسع مساحة اإلنترنت:

بمدينة واشنطن، وناقش  1112ت الحاسوب، في عام عقد المؤتمر الدولي التصاال

المؤتمر الذي حضره ممثلون من مختلف أنحاء العالم، اتفاقية حول بروتوكول االتصال بين 

 Internet) شبكات الحاسوب المختلفة، وتم اختيار رئيس للمجموعة التنفيذية للشبكة الدولية

Work)مه أيه شبكة لالتصاالت بأيه شبكة ، وتم تكليفها بوضع بروتوكول، يمكن أن تستخد

أخرى في العالم، وهذه البروتوكوالت طورت نظم االتصاالت الخاصة باإلنترنت، وشكلت أولى 

توسعاته العالمية خارج نطاق الواليات المتحدة األمريكية، بانضمام جامعة لندن بإنجلترا، 

هذا النشاط وقتها بمشروع ربط  والمؤسسة الملكية للرادار بالنرويج في أوائل السبعينات، وسمي

 .(Internet Ting Project)الشبكات 

وشهدت بداية الثمانينات، تطور نظم الشبكات واتساع نطاق استخدامها، في الوقت 

الذي تخلت فيه وزارة الدفاع األميركية عن أر بانت، لتتوالها وكالة أبحاث الفضاء األميركية 

تبادل ونقل المعلومات، عبر ممرين إضافيين هما:  ، وساهمت في تقديم خدمات(NASA)ناسا 

(Nsinet) و(Esnet) وضمت إليها شبكات أخرى، من الجامعات ومراكز البحوث ومحطات ،

العمل، لتشكل اإلنترنت التي تحولت إلى األعمال البحثية أوال ، ومن ثم انتقل العمل فيها إلى 

 البعد المعلوماتي واإلعالمي والتعليمي.

، وأصبحت مهتمة (NSF)قامت مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية  1146وفي عام 

، لمصلحة (TCP/IP)بتحويل مشاريع الشبكات والمنظومات، المقامة على أساس بروتوكوالت 

المؤسسات األكاديمية الرئيسية في أمريكا، ولذلك ربطت مراكز الحاسوب المتقدمة مع أر 
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، من إنشاء اإلنترنت ) فائقة (NSF)انتهت  1144بانت الموجودة في السابق، وبحلول عام 

 السرعة( وبشكل أوسع.

ويالحظ بأنه خالل فترة الثمانينات، قل اهتمام المؤسسة العسكرية األمريكية 

باإلنترنت، وتركت إدارتها للجامعات األمريكية، وسرعان ما انتشرت إلى الجامعات األوروبية، 

لة مهمة في نقل المعلومات ، وتبادل البريد ثم إلى الجامعات اآلسيوية، وأصبحت وسي

 اإللكتروني بين الجامعات المرتبطة بها.

وفي أواخر الثمانينات ارتبطت باإلنترنت المتكونة شبكات أخرى، من فرنسا واليابان 

والمملكة المتحدة، وغيرها من دول العالم األخرى، وساهمت أوروبا بممرات للنقل السريع مثل 

(Nordu Net)رض توفير إمكانيات ربط أكثر من مائة ألف حاسوب متفرقة عبر عدد ، لغ

 كبير من الشبكات.

وفي بداية التسعينات انتشرت اإلنترنت، لتغطي رقعة واسعة من العالم، وانضمت 

ووصلت حينه  (TCP/IP)إليها آالف الشبكات، ويعود الفضل في ذلك لتطبيق نظام بروتوكول 

( ألف 1444( دولة، وارتبط بها أكثر من ) 36ي أكثر من )ألف شبكة ف (5000)إلى حوالي 

حاسوب، وشهدت دخول شبكات أخرى إليها، زودتها بالصوت والصورة، وأدوات اإلعالم 

 .(WEB)المتعددة مثل شبكة 

، رغم أنها كانت 1113ويمكن القول إن انتشار االنترنت بشكل واسع بدا في عام 

، لكنها كانت تعمل بصورة سرية، وتم حجبها عن  موجودة منذ أكثر من عقدين من الزمن

، كان عامة األمريكيين يعتقدون أن االنترنت، هي نوع من 1113معظم الناس، وحتى عام 

التآمر اإلجرامي المتنامي الناجم عن ) تفكك االتحاد السوفيتي(، ولكن بعد ذلك بدأت وسائل 
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ة ومتطورة، يمكنها أن تغير من حياة اإلعالم تتحدث بصوت عال عنها، باعتبارها وسيلة جديد

 العالم في مجال االتصاالت.

، وأصبحت 1113وهذا الوضع شهد تحوال  هائال  خالل السنوات األخيرة، أي بعد عام 

المنظمات الصغرى والمصالح التجارية وحتى األفراد مرتبطين بها، وتربط ماديا  بين آالف 

 ( ألف شبكة.15ي تحتويها إلى حوالي )الشبكات حول العالم ويصل عدد الشبكات الت

وأفاد مكتب )داتاكويست( األمريكي للدراسات، أن عدد المشتركين فيها بلغوا في نهاية 

( مليونا خالل أربع 264( مليون مشترك، وتوقع المكتب أن يصل عددهم )24)  1111عام 

العالم،  ( مليون شخص في26ال يتجاوز ) 1116سنوات ، فيما كان مستخدميها في عام

 ( دولة من دول العالم.15ومنتشرة في أكثر من )

( وتشير 611.444على ) 1111وارتفع عدد خامات المعلومات الموجودة عليها عام 

(، وهذا 2444( مليون مستفيد، بحلول عام )344التوقعات أن يستفيد من خدماتها أكثر من )

لها الوصول إلى آالف الموارد ما يؤكد بأنها تطورات وأصبحت شبكة مفتوحة، يمكن من خال

والخدمات المختلفة في مجال المعلومات، وما يزال العدد الحقيقي لمستخدمي اإلنترنت غير 

 محدد بشكل دقيق.

وإلعطاء صورة عن توجهات العالم نحو االرتباط باإلنترنت، نجد توسع عدد 

الشبكات المرتبطة  المشاركين فيها، سواء كان ذلك على مستوى عدد الحواسيب، أو في حجم

بهذه الحواسيب، أو عدد المستخدمين لها في العديد من دول العالم، وتوضح اإلحصائية اآلتية 

المدى الذي وصل إليه انتشارها، علما  أن هذه اإلحصائيات تعود فترة إجرائها إلى عام 

1116. 
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 أسباب تطور وانتشار اإلنترنت:

، بعد اختراع طريقة جديدة فعالة لتبادل 1112حدثت النقلة الكبيرة لإلنترنت في عام 

المعلومات، وبجميع أنواعها، وتتضمن النصوص والصور وأفالم الفيديو، وذلك في مركز 

"سرن" األوروبي في جنيف ، وسرعان ما قامت الجامعات األمريكية بدور البرمجة، وتوفير 

، وخاصة في السنوات ، ويعتبر توسعها ظاهرة فريدة(Internet Browsers)برامج التصفح 

الخمس األخيرة، حيث وصل عدد الحاسبات المتصلة معها، وحجم الرسائل المتبادلة بصورة 

 مذهلة.

وتغير نوع المؤسسات المتصلة بها المتوافقة مع النظام الجديد، لإلطالع على 

ب المعلومات المصورة، ويستطيع أي مشترك بمنتهى السهولة، وبنقرة واحدة على فارة الحاسو 

(Mouse Computer) استخدام هذه البرامج لالنتقال من مراكز معلومات في أي طرف من ،

 العالم، على مركز معلومات في طرف آخر.

، نظام للوسائط المتعددة باإلنترنت، وهو عبارة عن 1113وبرز في منتصف عام 

التجول في  مجموعة من البرامج الخاصة بتجميع الوثائق، مما أتاح لمستخدمي هذه الوسائط

الشبكة، وقراءة كل ما فيها ومشاهدته بالصوت والصورة، والفيديو، وهنا انبثق نور فجر جديد، 

إذ لم تعد اإلنترنت مجرد وسيلة إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني ونقل البيانات، بل أصبحت 

 .االفتراضي(بمثابة مكان يعج بالناس واألفكار، يمكن التجول فيه، وهو ما يعرف )بالواقع 

وهكذا أصبحت اإلنترنت، وسيلة جديدة تعمل على خزن المعلومات ونشرها، وأضيف 

، ومن أهم عوامل نجاحها وانتشارها نظامها (Interactivity)إليها بعد جديد، هو التفاعل 

الهرمي ، فهي ال تعتمد على بناء اإلعالم التقليدي، )من فوق إلى تحت أو من واحد إلى 
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كن األفراد المشاركين فيها سواسية، وبال رقابة يمكن أن يمارسها أصحاب النظام، كثيرين(، ول

الذين يجلسون في رأس الهرم، ولكنها مفتوحة للمشتركين ولمن يريد المساهمة فيها، ألنها 

 ليست ملكية أحد، وليس هناك نظام أو منظمة واحدة تتحكم فيها.

والتكالب على التشبيك معها، هو كثرة  والسبب الرئيسي وراء توسع اإلنترنت وتطورها

المعلومات والبيانات التي يمكن االستفادة منها، إضافة إلى وجود قدر هائل من التنوع في هذه 

المعلومات، ما بين علمية بحتة، وثقافية عامة، وتجارية، وبالتالي حصول عدد كبير من 

طالعهم على ا لجديد والمفيد، في المواضيع الناس، على إشباع لميولهم وتنمية مهارتهم وا 

الثقافية والعلمية، وتحقيق االنتشار التجاري وغيرها من األنشطة التي تقع تحت مختلف 

االهتمامات اإلنسانية، وأما السبب األهم في انتشارها وتوسعها، فهو قلة تكاليف إرسال 

 ن خالل الهاتف.المعلومات واالستفادة منها، والتي ال تتعدى أحيانا  ثمن مكالمة محلية م

والسبب الثاني الذي جعل اإلنترنت تنتشر بشكل سريع وتزدهر دون قيود هو: جعلها 

نما تديرها  بغير ملكية لجهة ما، أو تتحكم فيها جهة حكومية، أو تديرها دولة من الدول ، وا 

جمعية، ومجلس استشاري يقومان بمهمة وضع المواصفات واإلشراف عليها، وخاصة بعد أن 

أبعادا  جديدة من وظائف التثقيف، والتعليم، والترفيه، واإلعالنات التجارية، مما جذب أخذت 

 اهتمام أعداد غفيرة من المستخدمين لها، وكما يتضح ذلك من شكل البنية التنظيمية لإلنترنت.

كما أنها جعلت المستثمرين العاديين ، على قدم المساواة مع كبرى الشركات العالمية ، 

تعطي لجميع المشتركين حق نشر ما يريدونه، ويمكن ألي شخص مهتم بموضوع وبالتالي 

 معين أن يجد الكثير من البرامج واألفكار الجديدة المعروضة عليها.
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وأصبحت الشركات التجارية، تمثل اآلن القطاع األوسع تطورا  في اإلنترنت، خاصة 

تصبح في الوقت الحاضر شبكة بعد أن تطورت من شبكة تجريبية، إلى شبكة تهتم بالبحث، ل

عالمية مفتوحة، يمكن من خاللها الوصول إلى آالف الموارد والخدمات المختلفة في مجال 

 المعلومات.

مما يعني أنها خرجت من نطاقها الضيق، الذي كان محصورا  على نطاق وزارة 

نافس كبير الدفاع األمريكية، لتصبح شبكة عامة تتحكم بها قوى السوق، كما نتج عن ذلك ت

في إنتاج الحواسيب، وأدى ذلك بالتالي إلى رخص أسعارها وسهولة االستفادة منها، فبينما كان 

( دوالر، أصبح جهاز الحاسوب، الذي 1544سعر الحاسوب الشخصي يكلف أكثر من )

( دوالر، ومع تنافس الشركات المصنعة، سوف يتقلص 544يمكن ربطه باإلنترنت بحدود )

 من ذلك.الثمن إلى أقل 

ويعود الفضل في االنتشار المتزايد لإلنترنت، إلى توفر حواسيب شخصية رخيصة 

الثمن وبرمجيات أكثر تحررا  واتصاالت منخفضة، وفي ظل الزيادة المستمرة للمشتركين تم 

التوقع بأنه من الممكن أن يرتبط معظم سكان العالم على كوكب األرض باالنترنت ، بحلول 

 ة.عام ألفين وثالث

 إلنترنت:امراحل تطور 

  أمر الرئيس األمريكي ) أيزنهاور( بإيجاد قاعدة بيانات وتأمين عدم  1151في عام

 إتالفها إذا ما قامت حرب نووية.

  تم إنشاء وكالة البحوث المتقدمة األمريكية  1161في عامARPAA 

  ( هيئة وجامعة باإلنترنت، بما فيها ناسا 15تم ربط ) 1111في عام(NASA). 
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  عقد المؤتمر الدولي األول التصاالت الحاسوب، وظهرت خدمة  1112في عام

 .(Arpa Net)على  (E-Mail)البريد اإللكتروني 

  انضمت بريطانيا والنرويج إلى الشبكة، أصبحت  1113في عام(Arpa Net)  شبكة

 دولية.

  ظهر بروتوكول  1116في عامUCPUس ، الذي أتاح للحواسيب التخاطب بنظام يونك

(Unix). 

  برزت خدمة المجموعات اإلخبارية  1111في عام(Usenet). 

  ظهر بروتوكول  1142في عام(TCP/IP) الذي بدأ البحث في تطويره منذ عام ،

1111. 

  انتقلت إدارة أربانت إلى مؤسسة العلوم الوطنية األمركية  1144في عام(NSF). 

  مركز. 2444الشبكة إلى ارتفع عدد مراكز المعلومات المرتبطة ب1145في عام 

  مركز. 55444ارتفع عدد مراكز المعلومات المربوطة بالشبكة إلى  1144في عام 

  تم ربط ) كمبيوسيرف( للشبكة لتصبح أول شبكة تجارية باإلنترنت،  1141في عام

 وبلغ عدد الحواسيب المرتبطة بالشبكة حوالي مائة ألف حاسوب. 

  تم فصل  1114في عام(Arpa Net)  الخدمة ودخلت عن(Nsf Net) .إلى اإلنترنت 

  ظهور خدمة البحث  1111في عام(WAIS)  أول نسخة من(Gopher). 

  بدأت خدمة البحث بواسطة شبكة  1112في عامWWWA 

  توفرت إمكانية نقل الصور عالية الجودة، والصوت، عبر مسارات  1113في عام

 اتصال عالية السرعة.
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  شخصي لالنترنت بشكل واسع، وتزايد عدد المراكز بدأ االستخدام ال 1114في عام

 المرتبطة فيها إلى ثالثة ماليين مركز.

  بدأ توجد خدمة اإلنترنت في األقطار العربية بشكل تجارى. 1115في عام 

 طرق االتصال باالنترنت وإدارتها:

صممت اإلنترنت بطريقة جديدة، بحيث تحول دون تحكم جهاز واحد بها، أو باألجهزة 

وأصبحت البيانات التي يتم  ،(Peer to peer)خرى، لذلك قامت على طريقة الند للند األ

إرسالها عبر الشبكة، مقسمة إلى حزم قياسية، تعرف " ببروتوكوالت اإلنترنت" ، ويحتوي كل 

منهما على معلومات، حول الجهاز المرسل والجهاز المرسل إليه، وتسلك هذه البيانات أي 

 إلى هدفها.طريق تجده للوصول 

نما يكمن  ويمكن االتصال باالنترنت من خالل أربع وسائل، والفرق بين كل منهما وا 

في مدى سرعة نقل البيانات، سواء أكان االتصال دائما  أم مؤقتا ، وفي نوع البيانات التي يتم 

 التعامل معها، والبروتوكول المستخدم في النقل ، وهذه الوسائل هي:

 Permanent Direct Connection): )باشراالتصال الدائم الم  -0

وهذا النوع من االتصال بالشبكة، إنما يقتصر على الجامعات والشركات الكبرى، أو 

 .(Service Providers)يتاح من خالل مقدمي خدمة اإلنترنت 

 (On-demand Direct Connection): االتصال المباشر عند الطلب  -4

حصول على خدمة ممتازة، شريطة أن يكون المودم وهذا النوع يكون اقتصاديا ويتيح ال

 ( بت/ث.1644المستخدم فائق السرعة، أي ال تقل سرعته عن )
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 (Dial-up Terminal Connection):  االتصال الطرفي الهاتفي  -3

وباستخدام هذا األسلوب يتم الربط بأحد مقدمي الخدمة، ومن خالله يمكن استخدام 

 دواتها وبرامجها، مثل نقل الملفات.كافة خدمات اإلنترنت، وجميع أ

 (Mailonly Connection):  االتصال البريدي فقط  -2

ويمكن من خالله إرسال واستقبال البريد اإللكتروني فقط، وهذا النوع من أنواع 

 االتصال باإلنترنت هو األرخص، من حيث قيمة االشتراك وتكاليف االستخدام.

المعلومات عالميا ، عبر شبكة متصلة من أما من الناحية الفنية، فيجرى إرسال 

، التي تعمل وفق بروتوكوالت، ويتم (Routers)الحواسيب الموجهة ـ الموجهات أو الممرات ـ 

، تكون لديه مجموعة حواسيب (AISP)النفاذ لإلنترنت عن طريق مزود محلي بخدمة النفاذ 

ة إنترنت في بلد مجاور مرتبطة مباشرة، أو بشكل غير مباشر، عبر عقد (Servers)مخدمة 

(CTX) أو عن طريق أليوزنت ،(Us Net) وذلك عبر منفذ أو قناة اتصال رئيسية ، يقوم ،

المزود بتجزئتها وا عادة بيع أجزاء لطالبي النفاذ، فمثال في اليمن، تقوم المزود بتجزئتها وا عادة 

تصاالت الدولية تيلمين بيع أجزاء لطالبي النفاذ، فمثال في اليمن، تقوم الشركة اليمنية لال

(Tele Yemen)  بتوفير خدمة النفاذ واالتصال المباشر باإلنترنت، تحت اسم واي نت ،(Y 

Net). 

ويؤكد المتخصصين باإلنترنت، بأنه ال يمكن ألي جهة أن تتحكم بها، وال بالمعلومات 

ذلك هناك المنتشرة عليها، وذلك ألنها غير مركزية، وليس لها مجلس إدارة يحكمها، ومع 

بعض الهيئات والجهات الرسمية، لها صوت قوى في أعمالها، وتوجد ثالثة مراكز في هولندا، 

 واليابان، وأمريكا، تقوم بمسئولية اإلدارة وتسجيل العناوين.
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وتألفت اإلنترنت في مراحلها األولى من الشبكات التي تدعمها الحكومة األمريكية، 

يات التجارية والمتعاقدين معها والمتطوعين، مع مرور الوقت واتحاد الوكاالت الحكومية والجمع

 أصبحت جزءا مهما  من هندسة اإلنترنت.

ومن خالل البنية التنظيمية لإلنترنت، يتضح بأنه ليس هناك جهة مسئولة عنها، وال 

توجد جهة تملكها، فهي مكونة من العديد من شبكات الحواسيب الشخصية، ولذلك يعود كل 

ناتها، إلى شخص أو أشخاص محددين " حكومات ، جامعات ، شركات أو جزء من مكو 

 أفراد".

وقد تكون الحكومات والشركات التي تملك وسائل االتصاالت، هي التي تملك الجزء 

األكبر من اإلنترنت، ولكن وسائل االتصال هذه تكون عديمة الجدوى، إذا لم تكن هناك أجهزة 

الحكومات هي التي تملك اإلنترنت، ألنها هي التي  حواسيب متصلة بها، ويمكن أن تكون 

تضع قوانينها، غير أنه من المستحيل تقنيا على أي دولة التحكم بما يسير فيها، وما يمكن 

السماح له بالعبور على حدودها، إذا لم تقم الجهة المسؤولة فيها بقطع خطوط الهاتف، فال 

 يمكنها منع المشتركين من االتصال باإلنترنت.

وبصورة عامة ال توجد سلطة واحدة على اإلنترنت، رغم إن معظم اإلرساليات تتولد 

في أمريكا، حيث يوجد أحد المراكز الرئيسية لها، وتقوم مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية 

(NSF) ،بدعمها ماديا ، ويدعمها من الناحية الفنية مجموعة الدعم الهندسي لإلنترنت ،(ITFI) ،

ع علماء وخبراء، تعمل من أجل بحث المواضيع الفنية المتعلقة بتطوير تقنيات وهي لجنة تجم

 اإلنترنت ودعمها.
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وللمحاولة بأبعاد اإلنترنت عن السيطرة األمريكية، وافقت شركات ومنظمات دولية، 

على نظام جديد حول وضع األسماء والعناوين عليها وعلق " دون هيئت"، رئيس اللجنة 

على ذلك بقوله: )إن هذا االتفاق الذي  (Internet Adhoc Committee)الدولية لإلنترنت 

يتعلق بسيطرة الشبكة على نفسها تاريخي، ويجب إن تتولى إدارة نفسها، وال تستطيع أي بلد 

إن تسيطر عليها أو تضع أنظمتها، ألنها تمر عبر العديد من الحدود(، ومن شأن االتفاق 

ن لألمم المتحدة، أن يبعد االحتكار والهيمنة من قبل أمريكا الذي أشرفت عليه منظمتان تابعتا

 على اإلنترنت.

 احتياجات الربط واالتصال باإلنترنت:

تستخدم اإلنترنت خطوط شبكات الهاتف المحلية والدولية، كبنية تحتية لعملها، 

بها،  ، واألجهزة المتصلة(Servers)ولغرض تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف المزودات 

والشئ المفيد في هذا الموضوع، أنها صارت تستخدم اليوم إلجراء االتصاالت الهاتفية الدولية 

رسال واستقبال الرسائل، ثمن المكالمات الوطنية " المحلية" وأصبحت أكثر انتشارا، ومع  وا 

 رخص تكاليف االستخدام، سوف تصبح أكثر عمومية.

كحصص على أساس ساعات، أو سعر ثابت وبالنسبة لتكاليف االستخدام، أما توزع 

أو الجمع بين االثنين، فمثال  يمكن الحصول على األربعين ساعة األولى لكل شهر مجانا ، 

دوالر أمريكي" لكل ساعة، والتكاليف األخرى هي  2وما زاد على ذلك، يتم الدفع بما يعادل "

المة المحلية لمزود الخدمات، ثمن المكالمة الهاتفية، وللشخص المشترك ميزة عدم الدفع للمك

 ويتم محاسبة المستخدم على أساس معيار الزمن )بالدقيقة(، مثل االتصال بالهاتف.
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وتقدم الشركات العاملة في هذا المجال خدماتها للجمهور، ضمن خطة تعتمد على 

عدد الساعات المتاحة شهريا ، مقابل رسم شهري ورسم محدد لألوقات اإلضافية، موفرة لهم 

 فاذا كامال  إلى الشبكة، وتزودهم كذلك بالتجهيزات البرمجية الالزمة.ن

ومن المؤكد أن هذه األسعار ، سوف تتغير مع مرور الزمن إلى األرخص، نظرا 

للتنافس الشديد بين الشركات التجارية المزودة لخدمة االتصال، وطبقا  للمسح الذي أجرته 

ام، قد تحول إلى بضعة أرقام بالمائة مما كان عليه )مجلة انفورميشن ويك(، فإن كلفة االستخد

 السوق في السابق، قبل وجود تكنولوجيا حساب اإلنترنت.

كما أصبحت اإلنترنت في الوقت الحاضر، أسهل لالستخدام مما كانت عليه قبل 

سنتين ونصف أو ثالث سنوات مضت، عند بدء االهتمام الشامل بها، قبل سنتين ونصف أو 

مضت، عند بدء االهتمام الشامل بها، فالبرامج قد تغيرت بشكل كبير، ثالث سنوات 

واإلجراءات التي كانت معقدة، أصبحت اآلن في منتهي السهولة، ولكي يتم االرتباط واالتصال 

بالشبكة، فإن الشخص بحاجة إلى احتياجات مادية، وبرمجية، واحتياجات معرفية، وتتمثل 

 سوب آلي، ومعدل، وبرنامج اتصاالت.االحتياجات المادية في: جهاز حا

أما االحتياجات المعرفية، فتتمثل في جهة توفير خدمة االتصال باإلنترنت )مؤسسه 

حكومية، أو شركة تجارية(، ومعرفة نوع الخدمة، وتكاليفها، ومعرفة اسم الدخول، وكلمة السر 

(Passwords)يل الجهاز، وبرامج ، من جهة توفير الخدمة، ثم يلي ذلك تحقيق االتصال بتشغ

االتصال ثم الدخول إليها، وعنوان الشخص المشترك باإلنترنت يشبه العنوان البريدي، فهو 

يخبر الحواسيب المرتبطة بالنظام بموقع المشترك، ويبين أي حاسوب موصول بها، وكيف 

 المشترك موصول بها، ويتحقق اتصال األفراد باإلنترنت من خالل الخطوات التالية:
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 فة جهة تقديم خدمات االتصال ، في البلد التي يقيم بها المشترك.معر   -1

 معرفة الخدمات التي توفرها هذه الجهة.  -2

 ويحتاج الفرد في حالة االتصال إلى عناصر أساسية هي:   -3

 Computerجهاز حاسوب :  - أ

 Modemجهاز معدل داخلي أو خارجي:  - ب

 Terminalأجهزة طرفية )شاشة االستقبال(:  -ج

 Telephoneفي لالتصال : خط هات -د

، وكلمة السر وبعد ذلك يتحقق (Login name)معرفة اسم الدخول إلى النظام   -4

االتصال، ويمكن القول إن استخدام اإلنترنت يرتبط بعوامل عديدة أهمها: توفر 

التكنولوجيا الداخلية، وهي الحواسيب الشخصية، ومحطات التشغيل للمواصالت، 

 مات، ويتم االرتباط بها بإحدى الطريقتين التاليتين:وخدمة الملفات، والمودي

 (Dial up account)حساب الطلب الهاتفي:   -1

 (Leased Lines)الخطوط المؤجرة:  -2

وبحساب الطلب الهاتفي تستعمل الموديمات، الستدعاء مزود الخدمة ليتم الربط، 

 ل.وعندما يكون المشترك على اإلنترنت، يرفع سماعة الهاتف ويكمل االتصا

وبالطريقتين السابقتين يعاني المستخدمون في العالم، من بطء في االتصاالت، 

وصعوبتها، وكلفتها الباهظة، األمر الذي دفع بعض شركة االتصاالت إلى استحداث طريقة 

جديدة لتوصيل اإلنترنت، تعتمد على األسالك الكهربائية العادية، بدال  من خطوط الهاتف، 
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ل أكثر من ثالث مرات عن الطرق الحالية، وتقديم خدمات اإلنترنت سوف تزيد سرعة االتصا

 بكثرة لكل الناس.

 المتطلبات الفنية للعمل على اإلنترنت

ـــب االتصـــال  عبـــد الفتـــاح مـــراد، ؛ 0991هـــاني شـــحادة الخـــوري،)اإلنترنـــت تـــوفر مـــا يلـــيبيتطل

 :(4114وزارة االتصاالت والمعلومات،؛ 2442

 جهاز كمبيوتر. -

 دي.خط تليفون عا -

ـــى  Modemمـــودم  - ـــوتر إل ـــة الصـــادرة عـــن الكمبي ـــذي يقـــوم بتحويـــل اإلشـــارات الرقمي وال

 والعكس صحيح. ،إشارات تناظرية تتماشى مع خط التليفون 

    Internet service providersاشتراك عن طريق أحد موردي خدمات اإلنترنت  -

  Netscapeأو   Internet explorerبرامج تصفح الشبكة مثل  -

 (Httpوبروتوكول  Htmlلغة ) مصطلحات المتعلقة باإلنترنتأهم ال

وهـي لغـة  ،لغة البرمجة الخاصة بالصفحات التي تكتب علـى اإلنترنـت Htmlيقصد بـ 

برمجة تسمح بربط صفحة اإلنترنـت بصـفحات أخـرى فـي أي جهـاز وفـي أي مكـان فـي العـالم. 

ر مــدلولها إلــى البروتوكــول فيشــي httpأمــا  Hyper text markup languageوهـي اختصــار لـــ 

ـــ  ،الــذي نجــده فــي بدايــة أي عنــوان علــى اإلنترنــت  Hyper text transferوهــي اختصــار ل

protocol  وتأتي أهميته من الحاجة إلـى طريقـة معروفـة لتبـادل المعلومـات فـي صـورة مجموعـة

 من األوامر تسمح باإلنتقال بين النصوص الفائقة من نص إلى آخر.
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 نقل الملفات ر اآلنيالتحاو

الشبكة 

 الـربيد اإللكرتوين العنكبوتية

 نترانت اإلنترنت و اإل

ترتكز بنية شبكة اإلنترنت على توفير المعلومات وتسهيل تبادلها على المستوى العام، 

فتتوجـه إلـى المسـتوى الخـاص، أي   Intranetمما يجعلها شـبكة الشـبكات، أمـا شـبكة اإلنترانـت 

أن المعلومات التي تقدم من خاللها معلومات خاصـة، ال يسـمح باسـتخدامها أو تبادلهـا إال مـن 

بل مجموعة خاصة من المستخدمين، ويتفـق اإلنترنـت واإلنترانـت فـي أسـلوب العمـل والمعـايير ق

 التقنية والخدمات المقدمة، ولكن كل ضمن مستواه، العام لإلنترنت، والخاص لإلنترانت.

 خدمات اإلنترنتأهم 

 :(Jackson,1999) يوضح الشكل التالي بعض الخدمات التي تقدمها اإلنترنت

 

                                        

 أهم خدمات اإلنترنت

  World Wide Web (WWW)( الشبكة العنكبوتية )النسيجية -6

وتعرف على أنها أنظمة النصوص النشطة والتي يسهل االنتقال فيما بينهـا مـن عمليـة 

 searchالبحث عن المعلومات. ويتم البحث في صفحات هذه الشبكة باستخدام محركات بحث 

engines مختلفة (Lazonder,2000; Lazonder,2001):ومن أشهر هذه المحركات . 

- Info seek   :العنوان        WWW.infoseek.com 

- Yahoo     :العنوان           WWW.yahoo.com 
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- Google             :العنوان        WWW.google.com 

- Alta Vista   :العنوان        WWW.altavista.com  

 Electronic Mail (E-Mail)  البريد اإللكتروني -2

هــذه الخدمــة مــن أكثــر خــدمات اإلنترنــت انتشــارا ؛ وذلــك لمــا يتســم بــه هــذا البريــد مــن 

ســرعة وســهولة وانخفــاض فــي التكلفــة. وســوف يــتم تنــاول هــذا الموضــوع بشــيء مــن التفصــيل 

 الحقا .

       Chatting اآلني اورالتح -3

إن الرسائل البريدية اإللكترونية قد ال يتم قراءتها والرد عليها بسـرعة، األمـر الـذي أدى 

إلى التفكير فـي وسـيلة أخـرى تفيـد فـي إتاحـة الفرصـة لتبـادل اآلراء واألفكـار بصـورة كتابيـة فـي 

 .  chattingنفس الوقت عبر شبكة اإلنترنت وهذا ما يعرف ببرامج المحادثة 

 File Transfer Protocol  (FTP)   خدمة نقل الملفات -9

ـــ  ـــ  FTPيعبــر عــن هــذه الخدمــة ب وتعنــي  File Transfer Protocolوهــي اختصــار ل

بروتوكـول نقـل الملفـات، وهــذه الخدمـة تمكننـا مــن الـدخول عبـر اإلنترنـت إلــى حاسـب آخـر فــي 

 أي مكان في العالم. 

 محركات البحث  

 على العثور في للمساعدة مصمم حاسوبية برامج أو أنظمة هي ثالبح محركات

 أو( World Wide Web) العالمية العنكبوتية كالشبكة معلوماتية شبكات على مخزنة مستندات

 في المستعملة التقنيات على اعتمادا األولى البحث محركات بنيت. شخصي حاسوب على

http://www.altavista.com/
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 في تفيد للبيانات قاعدة تشكل للمستندات رسفها بناء يتم حيث. الكالسيكية المكتبات إدارة

 .معلومة أي عن البحث

 محددة معايير يقابل الذي المحتوى  يطلب أن للمستخدم البحث محرك يسمحو 

 تلك توافق بالمراجع قائمة   ويستدعي( ما عبارة أو كلمة على تحتوي  التي تلك فيها والقاعدة)

 .وفعالية بسرعة لتشتغل التحديث منتظمة فهارس /مؤشرات البحث محركات تستخدم. المعايير

 يرفق. الطلب توافق التي المستندات بعناوين قائمة شكل على النتائج تعرضو 

 لموافقته عليه للدالة منه مقتطف أو إيه المشار المستند عن مختصر الغالب في بالعناوين

( آلخر محرك من تختلف قد) خاصة معايير حسب على ترتب البحث قائمة عناصر. للبحث

 .للطلب عنصر كل موافقة مدى أهمها من

 شبكة على البحث محركات يقصد ما فغالبا البحث محركات عن الحديث عند

يب ومحركات اإلنترنت  المعلومات عن تبحث الويب في البحث محركات. بالخصوص الو 

 داخل البحث يشمل ضيق نطاق على يستعمل ومنها العالمية، العنكبوتية الشبكة على

 فتبحث الشخصية البحث محركات أما(. Intranet) إنترانت أي للمؤسسات المحلية بكاتالش

 .الفردية الشخصية الحواسيب في

 تاريخ ظهور محركات البحث

 MIT للتكنولوجيا ماساشوستس معهد في "جراي ماثيو" طوره و ب بحث محرك أول

 وب" كان كاملةال للنصوص العنكبوتي الزاحف على قائم بحث محرك وأول. 1113 في

 ترك فقد سابقيه، عكس وعلى. م1114 في للوجود خرج والذي ،(Web Crawler) "كراولر

 محركات لكل القاعدة صار ما وهو و ب، صفحة أي على كلمة أي عن يبحثون  المستخدمين
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 واسع نطاق على به الجمهور معرفة في األول أيضا هو كان. الوقت ذلك منذ الكبرى  البحث

 .كبيرا تجاريا مشروع ا وأصبح ميلون  جامعة في بدأ الذي (Lycos) يكوسال جاء كذلك

 ،(Excite) ضمنها من وكان الشعبية على وتزاحمت البحث محركات من عديد ظهر

 الحاالت بعض وفي(. Alta Vista) و ،(Northern Light)و ،(Inktomi) و ،(Infoseek)و

 أضافت أو األدلة أدمجت بعد، فيما(. Yahoo! )!ياهو مثل الشعبية ذات األدلة مع تنافست

 .للوظائف أكبر أداء أجل من البحث محرك تقنية إليها

 التي اإلنترنت في االستثمار نوبة في النجوم ألمع بعض بكونها أيضا البحث محركات عرفت

 مكاسب مسجلة كبير، مشهد في السوق  شركات عدة دخلت. التسعينات أواخر في وقعت

 وهم العامة، البحثية محركاتهم البعض سحب وقد. االفتتاحي العام همهاأس طرح خالل قياسية

 بحث محركات 1 أو 4ال من كانت التي اليت نورثرن  مثل فقط، للشركات نسخا يسوقون 

 (.Lycos) جاء أن بعد المبكرة

 ،(Ask Jeeves) و ، a9.com : منها األخرى  البحث محركات بعدها وظهرت

 : مثل المحتوى  من محددة أنواعا فقط تبحث والتي ثالبح محركات وبعض ،(Snap)و

Plazoo (لخالصات RSS feeds)، و GoHook (إف دي پي لملفات PDF رئيسي بشكل .)

 . وياهوو ،جوجل بحث محرك حاليا البحث محركات أشهر ومن

 ؟كيف تعمل محركات البحث

 صفحات من كبير عدد عن المعلومات تخزين طريق عن البحث محركات تعمل

 الصفحات هذه تستعاد. نفسها وب وايد وورلد العالمية الشبكة من تستعيدها والتي الو ب،

 كل يتبع آلي و ب مستعرض وهو –( ‘عنكبوت’ ب أيضا أحيانا يعرف) و ب زاحف بواسطة
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 المثال، سبيل على) فهرستها ينبغي كيف لتحديد صفحة كل تحليل يجري  ذلك بعد. يراه رابط

(. تاجز ميتا ب تعرف خاصة حقول أو الموضوعات، رؤوس العناوين، من الكلمات تستخلص

 البحث عمليات في لالستخدام فهرسية بيانات قاعدة في الو ب صفحات عن البيانات تخزن 

 الصفحة بعض أو كل تخزن  جوجل، مثل البحث، محركات بعض. الحقا لللمعلومات طلبا

 صفحة كل من كلمة كل تخزن  ضهابع بينما الو ب، صفحات عن معلومات وبالمثل المصدر

 فهرسته تمت الذي هو أنه بما الفعلي البحث بنص تمسك المخبوءة الصفحة هذه. تجدها

 تعد ولم تحديثه جرى  قد الحالية الصفحة محتوى  يكون  عندما جدا مفيدة تكون  فقد لذا فعليا،

 معالجة وتزيد الروابط، اتالف من خفيفا شكال المشكلة هذه تعتبر ربما. فيه البحث ألفاظ

 في البحث ألفاظ ترد بأن المستخدم توقعات بإرضاء االستخدام إمكانية من لها جوجل

 مفيدة المخبوءة الصفحات هذه تجعل بالبحث الصلة وهذه. الرد في العائدة الو ب صفحات

 .جدا

 هو كما للمعلومات، طلبا بحث عملية ويجري  البحث لمحرك مستخدم يتوجه عندما

 األفضل الو ب بصفحات قائمة ويقدم الفهرس في المحرك يفتش مفتاحية، كلمات بإعطاء سائد

 أجزاء وأحيانا الوثيقة عنوان على يحتوي  قصير ملخص مع المعتاد في لمعاييره، تبعا توافقا

 للجبر نسبة) البولينية االصطالحات استخدام تدعم البحث محركات معظم. النص من

 طلب تحديد من لمزيد NOTو ORو AND(: المنطقية المتغيرات من نوع وهو البوليني

 المسافة بتحديد لك تسمح والتي بالتقارب، البحث هي متقدمة وظيفية خدمة وهناك. المعلومات

 ،NEAR، NOT NEAR، FOLLOWED BY مثل ألفاظ باستخدام المفتاحية، الكلمات بين

NOT FOLLOWED BY، SENTENCE، FAR. 



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

112 
 

 تكون  قد فبينما. بها يرد التي النتائج صلة مدى على بحث محرك فائدة مدى يعتمدو 

 أوثق بعض تكون  قد محددة، عبارة أو كلمة على تحتوي  التي الو ب صفحات ماليين هناك

 النتائج مراتب لوضع أساليب توظف البحث محركات معظم. غيرها من أكثر معتمدة أو صلة،

 توافقا، األفضل هي الصفحات أي بحث محرك بها يقرر التي الكيفية. أوال النتائج أفضل لتقدم

 األساليب. آلخر محرك من شاسع بشكل تختلف النتائج، به تظهر أن يجب الذي النظام وما

 .وتطور استخدام شبكات اإلنترنت بتغير الزمن عبر تتغير أيضا

 المثيرة الممارسة البعض يوظف لذلك نتيجةكو  إعالني عائد يدعمها البحث محركات معظمو 

 .البحث نتائج صفحات في لتظهر نتائج خاصة بهم النقود بدفع للمعلنين السماحب للجدل

 عملية البحث على اإلنترنت

 -ل المثال يمكن البحث بـ: يتتم عملية البحث على شبكة اإلنترنت بأكثر من طريقة؛ فعلى سب

 )الكلمات المحددة لموضوع البحث(. Key Wordsالكلمات المفتاحية 

          Web Siteعنوان الموقع  -

     Auther Nameاسم المؤلف  -

 وفيما يلي سوف نتعرف سويا  على كيفية البحث باستخدام أحد هذه الطرق:

 البحث بالكلمات المفتاحية:

نبــدأ فــي التعامــل مــع اإلنترنــت عــن طريــق الضــغط علــى أيقونــة االتصــال والتــي يكتــب 

 Browserم فـتح أحـد متصـفحات الشـبكة فيها رقم التليفون الذي سيتم االتصال به، بعـد ذلـك يـت

باســتخدام الفــأرة  نوذلــك بالضــغط عليــه مــرتين متتــاليتي Netscapeأو  Internet explorerمثــل 

mouse  )وتمثـــل الصـــفحة األولـــى التـــي نحصـــل عليهـــا الصـــفحة الرئيســـية )األم ،Homepage 
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فيما يلي نعرض مجموعة ومن الممكن تغيير هذه الصفحة الرئيسية وفقا  لما يريده المستخدم. و 

 مختلفة على اإلنترنت. Search engineبحثمن األشكال والتي توضح أمثلة محركات 

 Yahoo Search Engineمحرك البحث  -0

وهو من أشهر محركات البحث وأوسعها انتشارا  ويمكـن مـن خاللـه إجـراء بحـث عـادي 

علـى تحديـد مـا يريـد الحصـول والـذي يتـيح للفـرد قـدرة أكبـر  advanced Searchأو بحـث متقـدم 

 عليه من معلومات أو أبحاث.

  

 

 

 

 Yahooمحرك البحث 

 

 

 

 

 

 

 Yahoo البحث المتقدم من

 للفرد كتابة: يتاحونالحظ في هذا الشكل توفر فرصة أكبر لعملية البحث حيث 
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 كل الكلمات المطلوب البحث عنها. -

 يبها.أو كتابة كلمات محددة مطلوب الحصول عليها بنفس ترت -

ــــوب البحــــث عــــن بعــــض هــــذه  - ــــل مطل ــــى األق أو كتابــــة مجموعــــة مــــن الكلمــــات عل

 الكلمات.

 أومنع بعض الكلمات من الظهور في البحث المراد إتمامه. -

  Googleمحرك البحث  -4

يعــد هــذا المحــرك مــن المحركــات المهمــة فــي الحصــول علــى مختلــف صــور األبحــاث 

 Textأو ملفــات كتابـة  Html filesنترنــت العلميـة، سـواء كانــت مكتوبـة فــي صـورة صـفحات إ

files  أو عروضPPT files.إلخ، وذلك من خالل توفير ميزة البحث المتقدم.... 

 

 

 

 

 Googleمحرك البحث 
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 Googleالبحث المتقدم من 

انيـة ويالحظ هنا أنه بإمكان الفرد اختيار عدد نتائج البحـث التـي يـتم عرضـها بالتتـابع، مـع إمك

 اختيار لغة البحث كأن تكون اللغة العربية.

 :مثال للبحث على اإلنترنت

 مثــال لكيفيـــة البحـــث باســـتخدام الكلمـــات المفتاحيــة التاليـــة: التـــدريس وتكنولوجيـــا المعلومـــات 

Teaching and Information Technology إلجراء عملية البحث هذه اتبع ما يلي:و 

فــــي  http://www.google.comبكتابـــة عنوانـــه وذلــــك  Googleافـــتح محـــرك البحـــث  -1

 .Address Barمكان كتابة العنوان 

 اكتب الكلمات المفتاحية السابق ذكرها في مكان كتابة كلمات البحث.  -2

  Google Searchبعـــد االنتهـــاء مـــن كتابـــة الكلمـــات المفاتحيـــة اضـــغط علـــى كلمـــة  -3

الكتابــة مباشــرة الضــغط )مــن الممكــن بعــد اإلنتهــاء مــن  Search Barالموجــودة أســفل 

 الموجود بلوحة المفاتيح(. Enterعلى مفتاح 
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تحصـل علـى الشاشـة الثانيـة والتـي تمثـل شاشـة   Google Searchبعـد الضـغط علـى  -2

 عرض نتائج البحث باستخدام الكلمات التي تمت كتابتها.

 وتالحظ في هذه الشاشة أن عدد النتائج التي تم الحصول عليها يكتب أعلى الصفحة،

ويـتم عــرض هــذه النتــائج تباعــا  )بحيــث تحتــوي شاشـة البحــث عــادة علــى عشــر نتــائج(. وُتكتــب 

والـــنص النشـــط هـــو الـــنص الـــذي يـــرتبط بمكـــان آخـــر  Hypertextنتـــائج البحـــث بطريقـــة نشـــطة 

أو رابطـة، ويكـون لونـه مختلفـا  عـن لـون الكتابـة العاديـة )فـي الغالـب أزرق( كمــا  Linkبواسـطة 

ه بســهم الفــأرة يتحــول الســهم إلــى شــكل كــف يــد. وبالضــغط علــى هــذا الــنص وعنــدما ُيشــار إليــ

 النشط مرتيين متتاليتين بالفأرة يتم االنتقال إلى المكان المرتبط بهذا النص وهكذا.

ويمكـــن اســـتعراض الموضـــوعات المختلفـــة المعروضـــة فـــي صـــفحة النتـــائج مـــن خـــالل 

فحة النتائج التالية من خالل الضغط المسطرة الموجودة على يمين الصفحة. ويمكن اختيار ص

 على األرقام النشطة الموجودة أسفل صفحة النتائج. 

وباختيـارك أحـد الموضـوعات المعروضـة فـي النتـائج والضـغط عليـه مـرتين الفـأرة فإنـك 

بــذلك تفــتح هــذا الموضــوع. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الموضــوع الواحــد يمكــن االنتقــال منــه إلــى 

التقـدم لألمـام وللخلـف مـن لنتائج مرة أخرى( عن طريق اسـتخدام أسـهم الخلف)أي إلى صفحة ا

أعلى الصفحة. وقد تحتوي صفحة الموضوع البحثي هي األخرى على مواقع نشطة تمكنك من 

 االنتقال إليها مباشرة والعودة منها مرة أخرى وهكذا.
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 أنواع الخيارات البحثية

يـــارات البحثيـــة خاصـــة مـــع تـــوفر غالبـــا  مـــا يتطلـــب البحـــث الفعـــال حســـن توظيـــف الخ 

باليـــين الصـــفحات المنشـــورة علـــى اإلنترنـــت، وهـــذا بـــدوره يتطلـــب تحديـــد الهـــدف و تخصـــيص 

 البحث خاصة من خالل توظيف الخيارات البحثية التالية:

 

 

OR  مـــات لوتســـاعد فـــي الحصـــول علـــى نتـــائج بحثيـــة متكافئـــة لك ،أداة لتوســـيع مـــدى البحـــث

األداة. ويحســـن اســـتخدامها فـــي حالـــة البحـــث عـــن كلمـــات البحـــث التـــي تفصـــلها هـــذه 

 متشابهة. 

AND  أداة لتحديــد مــدى البحــث، فالبحــث باســتخدامها يــؤدي إلــى الحصــول علــى نتــائج تــرتبط

 بكلتا الكلمتين البحثيتين اللتين تربط بينهما هذه األداة.

NOT  الية لهذه األداة.هي أداة لتحديد مدى البحث عن طريق استبعاد الكلمات البحثية الت 

         

وتفيد في الحصول على نتائج تحتـوي علـى نفـس   phrase searchأداة للبحث بالعبارة          

 العبارة الواردة بين هاتين العالمتين.

ومــا  ،أداة تفيــد فــي تحديــد مجــال البحــث، فمــا يســبق هــذه األداة يمثــل الموضــوع العــام)  (  

 الفرعي.بداخلها يمثل موضوع البحث 

 

 Search Optionsالخيارات البحثية 

 "

" 
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تفيــد هــذه األداة فــي الحصــول علــى مترادفــات للكلمــة البحثيــة التــي تكتــب ســابقة لهــذه *     

 األداة.

يفيد مدلول هذه األداة استبعاد ما بعـدها علـى أن تحتـوي العبـارة البحثيـة علـى عالمـة     - 

 .+ 

األداة، وتجــدر  أداة بحثيــة تفيــد فــي قصــر النتــائج علــى الكلمــات التــي تجمــع بينهــا هــذه+    

تضـــع هـــذه األداة تلقائيـــا  بـــين  Googleاإلشـــارة إلـــى أن بعـــض محركـــات البحـــث مثـــل 

الكلمات البحثية ونجدها مكتوبة في نتيجة البحث، في حين أن محركات بحث أخرى 

ال تفعــل ذلــك حيــث إننــا عنــدما نكتــب هــذه األداة بــين كلمــات البحــث  Alta vistaمثــل 

 ا نحصل عليه في حال عدم كتابتها.نحصل على نتائج مغايرة لم

 تقييم المعلومات

 ايمكــن تعريــف تقيــيم المعلومــات ببســاطة بأنــه النظــر إلــى المعلومــات التــي تصــل إليهــ

 بطريقة نقدية. 

 الهدف من تقييم المعلومات

يسلم الكثير بأن أي شيء موجـود فـي المكتبـة أو منشـور علـى اإلنترنـت يتسـم بـالجودة 

هــذا االعتقــاد لــيس صــحيحا  فــي جميــع األحــوال. ولعــل هــذا هــو الــداعي إلــى والموثوقيــة، إال أن 

تقييم المعلومات التي يتم الوصول إليها خاصة مـع اتسـاع أفـق المصـادر المعلوماتيـة المتاحـة، 

ممـــــا يؤكـــــد بــــــدوره علـــــى أهميــــــة التمييـــــز بـــــين المعلومــــــات الموثـــــوق فيهــــــا والمعلومـــــات غيــــــر           

 الموثوق فيها.
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 معلوماتتقييم ال

يمكـــن تقـــويم المصـــدر المعلومـــاتي ســـواء كـــان كتابـــا  أو مقـــاال  أو موقعـــا  أو غيـــر ذلـــك عـــن 

 طريق األسئلة التالية:

 هل هذه المعلومات مرتبطة بمجال البحث؟ -

 هل الكاتب أو المؤلف متخصص وله باع للكتابة حول هذا الموضوع؟ -

 هل هذه المعلومات حديثة أو معاصرة؟ -

 يشوبها أي شكل من أشكال التحيز؟هل هذه المعلومات  -

مجموعـــة مـــن المعـــايير لتقيـــيم جـــودة المعلومـــات التـــي يحتويهـــا  Paul(2001)كمـــا يقتـــرح "بـــول"

 المصدر المعلوماتي تتمثل في أن تكون المعلومات:

 Reliable (  ثابتـــة             4)     Valid (  سليمــة                 0)      

 Authentic (  حقيقيــة            2)              Trustworthy (  قيمـــة3)

 Correct (   صحيحـة              6)     Accurate (  دقيقـــة           2)

                 Complete (   كامــلة1)     Unique (   فريــدة              7)

 Objective           (  موضوعية  01)       Comprehensive(   شامــلة9)

                Up to date (  حديثــة04)    Current (  معاصرة             00)

 Appropriate      (  مالءمـة      02)                       Clear (  واضحـة03)      

 Offer a wide coverage (  تغطي مدى متسع  02)
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 يةمحاور تقييم المصادر المعلومات

 يمكن التعبير عن محاور تقييم المصادر المعلوماتية بالشكل التالي:

 

 

 

 محاور تقييم المصادر المعلوماتية

 وفيما يلي نعرض هذه المحاور:

يقصد به تحديد من هو المؤلف أو الكاتب لهـذه المعلومـات؟ وهـل  : Authorshipالتأليف  -1

 هل يمكن االتصال به أم ال؟هو مؤهل للكتابة في هذا المجال؟ وما خبراته؟ و 

: مـــــن النقـــــاط التـــــي يجـــــب أخـــــذها فـــــي االعتبـــــار محتـــــوى المصـــــدر  Content المحتـــــوى  -2

وخصـــائص هـــذا المحتـــوى مـــن حيـــث الدقـــة واالرتبـــاط بموضـــوع البحـــث وتـــاريخ تقـــديم هـــذه 

 المعلومات  وكذلك تنظيمها.

حيـــث التنظـــيم أو  : ويشـــير مـــدلولها إلـــى طريقـــة تقـــديم المعلومـــات مـــن Format الصـــيغة -3

المنطقيــــة أو البســــاطة أو إمكانيــــة الوصــــول إليهــــا ومتطلبــــات هــــذا الوصــــول ســــواء كانــــت 

مســــموعة أو مكتوبــــة أو مرئيــــة. ومــــن األمــــور التــــي يجــــب أخــــذها فــــي االعتبــــار هنــــا هــــل 

 أم أنها عبارة عن آراء خاصة بالكاتب فقط؟ Factualالمعلومات المقدمة حقائقية 

ـــر مـــن المصـــادر : يـــر  Cost التكلفـــة -4 تبط هـــذا المحـــور بالمصـــادر اإللكترونيـــة بدرجـــة أكب

 المطبوعة، حيث تنقسم التكلفة إلى:

الجمهور  التكلفة الصيغة المحتوى

 المخاطب

 االتساع العمق الغرض جهة النشر

 التأليف

 محاور تقييم المصادر المعلوماتية
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 تكلفة الوصول إلى المصدر. ( أ

لهـذا المصـدر  Intellectual propertyالتكلفـة المرتبطـة باالسـتفادة مـن الملكيـة الفكريـة  ( ب

 المعلوماتي.

ـــــور المخاطـــــب -5 ـــــي ي Audience الجمه جـــــب طرحهـــــا حـــــول المصـــــدر : مـــــن األســـــئلة الت

المعلوماتي من المستخدم المخاطب بهذا المصدر؟ وما المستوى المفترض لهذا المستخدم؟ 

 وهل يفي هذا المصدر بمتطلباته واحتياجاته؟

ــيم نــوع المصــدر  Publishing body جهــة النشــر -6 : تســاعد المعرفــة بجهــة النشــر فــي تقي

 ها هذه الجهة أو المنظمة.المعلوماتي واألهداف والمعايير التي تتبنا

: مــا الغــرض مــن هــذا المصــدر؟ وهــل هــذا الغــرض واضــح أمــام القــار ؟ Purpose الغــر  -1

 وهل يفي هذا المصدر باألغراض التي وضع من أجلها؟

: يقصد بعمق المصدر المعلوماتي مستوى ومدى التفاصيل التـي تتضـمنها  Depth العمق -4

 ر.الموضوعات التي يحتويها هذا المصد

: هل جميع أبعاد الموضوع تمت تغطيتها في هذا المصـدر أم اقتصـر   Breadth االتساع -1

األمــر علــى بعــض العناصــر وتجاهــل الــبعض اآلخــر بــرغم ارتباطهــا بــالغرض الــذي يرمــي 

 إليه هذا المصدر المعلوماتي؟ 

 معايير تقييم المصادر المعلوماتية 

معلوماتيــــة ســــواء فــــي صــــورتها المطبوعــــة أو مــــن الممكــــن توضــــيح معــــايير تقيــــيم المصــــادر ال

 اإللكترونية من خالل الجدول التالي:
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 معايير تقييم المصادر المعلوماتية

 أهمية المعيار معيار التقويم

 االرتباط بموضوع البحث

Relevancy 

وتتمثل أهمية هذا المعيـار فـي دصـدار حكـم حـو  مـدى ارتبـار المصـدر 

 ات هذا المعيار:المعلوماتي بموضوع البحث  ومؤشر 

 ومدى مالءمته. titleالعنوان  -

 abstractالمعلومات اإلضافية كالملخص  -

 والموضــــوعية التــــوازن

Balance& objectivity  

ال تخلــو لالبيــة المصــادر مــن التحيــزك ويرجــع ذلــك فــي لالبيــة ا حيــان 

ومن خطوات تحديـد التـوازن  كدلى وجهة نظر الكاتب أو منظوره الخاص

 والموضوعية:

 انتقاء المصدر الذي يتبنى أكثر من منظور. -

 تحديد وجهة نظر الكاتب. -

 البحث عن مقاالت بها تعليق على هذا المصدر.

ويــرتبط هــذا المعيــار بالمعيــار الســابقك  ن التحيــز يفقــد المصــدر دقتــهك   Accuracy الدقـة

 ومن خطوات تحديد دقة المصدر:

 فحص المصدر بالمقارنة بغيره من المصادر. -

 فحص بع  المعلومات التي لديك معلومات أخرى عنها. -

 التأكد من عدم تحيز الكاتب. -

 البحث وراء الدافع من تقديم هذه المعلومات. -

 Uniqueness التفـرد

 

أي تحديد دتاحة هذا المصدر بصور أخرى سواء مطبوعة أو دلكترونيةك 

 ومن خطوات تحديد تفرد المصدر ما يلي:

 الصورة التي هو عليها.تحديد مميزات المصدر ب -
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 أهمية المعيار معيار التقويم

تحيد عالقة ذلك المصـدر بالمصـادر ا خـرى المشـتقة منـه أو التـي  -

 اشتق منها.

 الداخلي االتساق

Consistency 

ويشــير دلــى وجــود درجــة مــن االتســاب والمنطقيــة بــين المعلومــات التــي 

 يعرضها المصدر بحيث ال تناق  بعضها البع .

 العالمية النظرة

 World View 

ي التعـــرل علـــى وجهـــة أو منظـــور الكاتـــب للعـــالم ممـــا يـــنعك  تفيـــد فـــ

بصورة أو بأخرى على آرائـه وتوجهاتـه وكتاباتـه مـن حيـث الموضـوعات 

التي يتناولها والقضايا التي يقدمها وتلك التي يتجاهلها ونوعية ا سـئلة 

 التي يطرحها. 

علومــاتي ممـا يفيــد فــي أي البحـث عــن مصـادر أخــرى تــدعم المصـدر الم  Corroboration التأييد

اختيار ما ورد في هذا المصدر من حقـائق أو أحكـام أو نصـائحك ويفيـد 

في هذا الصـدد الوصـو  دلـى ثالثـة مصـادر أخـرى علـى ا قـل تؤيـد هـذا 

 المصدر.

 والتركيب البنية

Structure 

يعك  تنظيم المصدر المعلوماتي الفكر الكامن وراء هذه المعلومات من 

 نسجام والمنطقية. حيث التماسك واال 

  الكتابة جودة

Quality of Writing 

ويرتبط هذا المعيار ارتباطًا وثيقًا بمحور المحتوىك فكلما اتسمت الكتابـة 

بــالجودة انعكــ  هــذا باإليجــاب علــى وضــوا المحتــوى ومــا يحملــه مــن 

 ألرا  وأفكار.
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  أخالقيات اإلتصال باإلنترنت

ة مــن المبــاد  والقــيم ومعــايير الجماعــة للســلوك تعــرف كلمــة األخالقيــات بأنهــا مجموعــ

مشتقة من  ethicsالمقبول، وهي مشتقة من العادات واألعراف الموجودة في مجتمع ما. وكلمة 

وتعني الشخصية القويمة أو ما يجب أن تكون عليـه الشخصـية السـوية  ethosاألصل الالتيني 

مشــتقة مــن  Moralityالســلوك األخالقــي  وكيفيــة اكتســابها. وكلمــة المبــاد  األخالقيــة أو قواعــد

بمعنـــى العـــرف أو العـــادات. وتشـــير إلـــى الطريقـــة التـــي يتصـــرف بهـــا  moresاألصـــل الالتينـــي 

النــــاس، كمــــا تعنــــي العــــادات االجتماعيــــة التقليديــــة أو الممارســــات الســــلوكية أو كيفيــــة تطبيــــق 

القرار واالختيار من بـين األخالقيات. وعامة تتعاطى األخالقيات مع األسس الفلسفية لصناعة 

نسانية.  عدة بدائل تحتمل الصواب والخطأ في أمور معنوية وا 

على اإلنترنت هـو مصـطلح قريـب مـن  ethicsومصطلح األخالقيات أو أدبيات العمل 

الشـائع ضـمن مصـطلحات  Acceptable Use Policiesمصـطلح سياسـات االسـتخدام المقبولـة 

ترنت، وكذا بين الشركات العاملة على اإلنترنت. ومـن ناحيـة المنظمات والشركات المعنية باإلن

أخرى، فإنه ال يوجد أحد يتمتع بسلطة فرض مباد  أخالقية معينة دون سواها علـى اإلنترنـت، 

ن  فهي تتشكل بفعل مشاركة المستخدمين، فهم الذين يضعون القواعد، وهم الذين يفرضـونها، وا 

لعاملة يحاولون سن سياسات الستخدام مـواقعهم علـى كان مزودو خدمات اإلنترنت والشركات ا

 اإلنترنت، كنوع من السلوك األخالقي الذي يجب أن يلتزم به مستخدمو اإلنترنت.
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 تطور االهتمام بالمواثيق األخالقية في مجال الكمبيوتر واإلنترنت:

ســبق االهتمــام بوضــع ضــوابط أخالقيــة الســتخدام اإلنترنــت، االهتمــام بســن تشــريعات 

في  Carnegie Mellonتنظم هذا االستخدام، فمثال  ومنذ منتصف الثمانينات بدأ طالب جامعة 

ضــــفاء ابتســــامات علــــى  Emoticonsوضــــع بعــــض العالمــــات  لإلشــــارات لــــبعض التعبيــــرات، وا 

الرسائل مثل استخدام :( للتعبير عن وجه مبتسم، كما قامت حوالي مائـة شـركة كانـت تسـتخدم 

السبعينات بوضع بعض القواعد للحفاظ على مسـاحة التخـزين علـى خـوادم اإلنترنت منذ أواخر 

الكمبيوتر، وبين هذه القواعد : ) لو كانـت تـرد علـى رسـالة، اقتـبس فقـط األجـزاء ذات الصـلة(، 

 )تأكد من أن رسالتك تتوافق مع جماعة النقاش(.

مـــــام وتوســـــعت آداب التعامـــــل فـــــي التســـــعينات لتشـــــمل مواقـــــع الويـــــب، كمـــــا بـــــدأ االهت

خراجهــــا إليكترونيــــا  ســــواء بوضــــعها فــــي جــــرافيكس متأللئــــة أو مصــــحوبة بخلفيــــة  بتصــــميمها وا 

، حيث كانت تتصف معظم المودمات بالبطء فـي تحميـل الصـفحات. no-noموسيقية عرفت بـ 

بدأت تزيد سرعة المودمـات، وبـدا أن محـاوالت فـرض آداب التعامـل التقليـدي  1144وفي عام 

كما دخل إلى عالم اإلنترنت أناس كثيرون ليسـوا ذو معرفـة كبيـرة بـالكمبيوتر،  أمرا  غير مقبوال ،

ممــا جعــل آداب التعامــل علــى اإلنترنــت تبــدو مثــل آداب التعامــل المتعــارف عليهــا فــي الحيــاة 

 العامة.

ر وقد طور معهد أخالقيات الكمبيوتر بواشنطن ما يعرل بالوصايا العشـر السـتخدام الكمبيـوت

 كترونية المقبولة الستخدام الكمبيوتر وهي:يز السلوكيات اإلللتعز  0994في 

 ال تستخدم الكمبيوتر إللحاق األذى باآلخرين. -1

 ال تتدخل في أعمال اآلخرين الموجودة على الكمبيوترات الخاصة بهم. -2
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 ال تتطفل على ملفات كمبيوترات اآلخرين. -3

 ال تستخدم الكمبيوتر في القيام بأعمال سرقة. -4

 .طألكمبيوتر اإلدالء بشهادات خال تستخدم ا -5

 ال تنسخ أو تستخدم برامج تقع ضمن ملكية اآلخرين، ولم تقع بدفع ثمنها. -6

 ال تستخدم مصادر كمبيوتر خاصة بآخرين، بدون تفويض أو تعويض مناسب. -1

 فكر في العواقب االجتماعية للبرامج الذي تكتبه أو النظام الذي تصممه. -4

 خاص باآلخرين.ال تدخل في اإلنتاج الفكري ال -1

 احترم زمالئك اآلخرين من مستخدمي الكمبيوتر. -14

أخالقيــات التعامــل علــى الشــبكة، منهــا ضــرورة  جامعــة جنــواي كاليفورنيــاوقــد حــددت  

العمل على منع اإلرباك العمدي للمرور عبر الشبكة، ومنع تحطيم الشبكة، واألنظمة المتصـلة 

ــــات بهــــا، وعــــدم االســــتخدام المخــــادع والتجــــاري لمصــــاد ر شــــبكة الجامعــــة، وعــــدم ســــرقة البيان

والمعــــدات، والتعــــدي علــــى حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة، ومنــــع الوصــــول غيــــر المــــرخص لملفــــات 

اآلخــرين، وعــدم القيــام بــأي ســلوك مــزعج ومســيء فــي حجــرات الدردشــة العامــة، ومنــع إرســال 

 رسائل بريدية تستهدف االحتيال على اآلخرين.

ـــوتر عضـــاويـــنص الميثـــاق األخالقـــي   ـــة أجهـــزة الكمبي  Association of ء جمعي

Computer Machinery (ACM)  ،علــى ضـــرورة مســاهمتهم فـــي خدمــة المجتمـــع واإلنســـانية

وتجنب إلحاق األذى اآلخرين، وااللتزام باألمانة والصدق، والموضوعية وعـدم التمييـز، واحتـرام 

بنسـبة اإلنتـاج الفكـري ألصـحابه، ملكية اآلخرين، ومنها حق المؤلف وبـراءة االختـراع، وااللتـزام 

 واحترام الخصوصية والسرية.
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 الثامنالفصل 

 جرائم الحاسب اآللي

 
  



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

124 
 

 مقدمة:

في القطاعات المدنية واألهلية والعسكرية. اآللية لحاسبات القد تشعبت استخدامات 

لعسكرية. الجدير بالذكر وتم بناء قواعد بيانات ونظم معلومات لكافة قطاعات الدولة المدنية وا

أن تطور الحاسبات كان باعثة في البداية، وربما على اآلن هو تطوير قطاع الطيران والفضاء 

واألغراض العسكرية. ونظرا  لتزايد استخدام الحاسبات والمعلومات ، ظهرت حروب من نوع 

ناء على جديد وهي حروب المعلومات و التي تختص باختراق أمن المعلومات والشبكات. ب

ذلك، ظهر نوع جديد من الجرائم وهي جرائم الحاسب نظرا  الستخدام الحاسب في التعدي على 

 أمن وخصوصية األشخاص وكذلك القيام بعمليات إجرامية باستخدام الحاسب.

زاد االعتماد على نظم المعلومات واالتصاالت في أواخر القرن الماضي بشكل كبير 

عامال  رئيسيا  في إدارة جميع القطاعات المختلفة كالقطاع جدا ، حتى أصبحت تلك النظم 

المصرفي والتجاري واألمني فضال  عن المشاريع الحيوية والحساسة كتوليد ونقل الطاقة 

ووسائل المواصالت جوية كانت أو بحرية. إن مجرد تخيل تعطل تلك النظم، ولو ساعة 

ل هذه الخدمات يعنى تجميد الحياة المدنية. واحدة، أمرا  يثير الرعب لدى الكثير. إن تعطيل مث

 لذا فقد فتحت وسائل التقنية الحديثة مجاالت أوسع وأخطر للحرب المعلوماتية.

المعلومات الخاصة بهياكل الجيوش ونظم الحرب وتشغيل األسلحة أصبحت هدفا  

نواحي لالختراق من جانب األصدقاء والخصوم شأنها في ذلك شأن قطاع المعلومات في كافة 

 الحياة االقتصادية والعلمية والسياسية والدينية.

ولعلنا نتذكر ما حدث مرارا  من اختراقات لقواعد معلومات عسكرية أو مدنية بالدول 

الكبرى. نذكر منها حادثة اختراق المنظومة المعلوماتية لوزارة الدفاع األمريكية التي قام بها 



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

121 
 

ارثة لوال اكتشاف ذلك العبث. كذلك نتذكر صبي صغير وكان من الممكن أن تؤدي إلى ك

وخوف العالم من حدوث كوارث نتيجة ذلك وال ننسى  2444مشكلة األصفار في بداية عام 

 حجم المليارات التي أنفقها العالم لتجاوز هذه المشكلة في األجهزة والبرامج.

 Hackers and Crackersالهاكرز والكراكرز 

خبراء في أنظمة الكمبيوتر. لكن البعض يعتقد أن هذه معناها  (hackers)كلمة هاكرز 

الكلمة معناها مخرب ألنظمة الكمبيوتر وأنها كلمة سيئة ومضمونها سيئ. هذا المعنى خاطئ 

وتعنى مجانين ولكن ُيقصد بها مخربو البيانات  (crackers)وينطبق فقط على كلمة كراكرز 

 ونظم البرامج والشبكات.

في نظم المعلومات والبرمجيات ومن المبرمجين األكفاء  الهاكرز وهم المتخصصون 

المهرة القادرين على ابتكار البرامج هم القادرين أيضا  على حل مشكالت البرامج في أغلب 

أنظمة الحاسب وعلى التعامل أيضا  مع معظم شبكات الحاسب اآللي ويتقنون عدة لغات 

في األنظمة والشبكات والعمل على برمجة. وهذا ما يجعلهم يستطيعون اكتشاف الثغرات 

تالشيها وتصحيحها وهم قادرون أيضا  على اختراق تلك الثغرات وتخريب نظم المعلومات 

 والشبكات إن أرادوا ذلك. نستطيع تلخيص بعض أنشطة الهاكرز فيما يلي:

  الدخول على أجهزة الحاسبات المملوكة آلخرين والمتصلة باالنترنت مباشرة أو عن طريق

 م شركة وتدمير ما يمكن أن يصلوا إليه.خاد

  اختراق أنظمة حماية الشبكات الكبرى. وعند اختراق شبكة معينة يمكن للهاكرز تدمير

 ملفاتها أو إيقافها لفترة وتعطيل خدمات تقدمها تلك الشبكة لجمهور المستخدمين.
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 البريد من  اختراق البريد اإللكتروني واإلطالع على الرسائل الخاصة وربما منع صاحب

 اإلطالع على رسائله.

  اختراق مواقع على شبكة الويب وسرقة جميع ملفات الموقع والعبث بها وتغيير الصفحة

 الرئيسية بها إلى األبد وكذلك مسح جميع ملفاتها بحيث يصعب إعادتها.

 .الدخول إلى شبكة اإلنترنت المحلية مجانا  من غير اشتراك 

 لى اإلنترنت بحيث يستحيل ال يمكن تصفحها من قبل تجميد بعض المواقع المشهورة ع

 الزائرين في تلك الفترة المحدودة.

 اختراق أمن المعلومات

اختراق أمن المعلومات هو القدرة على الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة 

بشخص أو جهة معينة وتناولها بطريقة غير مشروعة وبدون تصريح لذلك عن طريق ثغرات 

 م الحماية الخاصة بقواعد البيانات أو نظم المعلومات أو شبكات الحاسبات.في نظا

   أسباب االختراق 

 تعددت دوافع وأسباب االختراق ولكنها كانت في اغلب األحيان تقع ضمن المجموعة التالية:

  البطالة والعبث وقضاء وقت الفراغ ورغبة في إثبات الذات من خالل تعطيل وتدمير

 و إثبات المهارة من خالل القيام بتلك األعمال الغير أخالقية.مصالح الغير أ

  الحصول على معلومات علمية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية من قواعد بيانات

األصدقاء واألعداء على حد سواء وكلها تدخل ضمن نطاق أعمال التجسس والصراع 

 العلمي والتقني والسياسي والعسكري واالقتصادي.

  التجاري بين الشركات أو الدول وأشد وطأة وضراوة من الصراعات العسكرية.التنافس 
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 مستويات االختراق ونتائجه     

 يمكن تقسيم اختراق أمن المعلومات على األقسام التالية:

  اختراق شبكات المعلومات وقواعد البيانات على الخادمات واألجهزة الرئيسية للجهات

 يح دخول.الحكومية أو الشركات بدون تصر 

  اختراق األجهزة الشخصية والعبث بما تحويه من معلومات لسهولة اختراقها وعدم وجود

 الحماية الكافية.

  التعرف على البيانات أثناء انتقالها من حاسب آلخر عند إدخال بيانات سرية في وثيقة

 مثل رقم بطاقة الضمان وكلمة السر.

ألحوال، لكن من الممكن أن نحتاج غليه في الواقع إن االختراق ليس ضارا  في جميع ا

لتدمير موقع يتعرض لديننا اإلسالمي أو لرموز الدولة أو يصدر إشاعات مغرضة تضر 

بالمصلحة الشخصية والمصلحة العامة. ولكن في أغلب األحوال ُيستخدم إما لسرقة معلومات 

 أو أموال أو تدمير موقع أو تعطيله أو التجسس على أصحابه.

  ن االختراقالحماية م

االختراق بصفة عامة صفة سيئة وهدفها سيئ بطبيعة الحال لقيام المخترق بالدخول 

إلى أجهزة حاسبات أو شبكات مملوكة ألفراد أو شركات دون رغبة أو علم منهم، باإلضافة 

إلى األضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي قد يحدثها عند إتالفه أو إطالعه أو سرقته على 

 نات أو ملفات أو صور خاصة.بيا
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أي جهاز حاسب آلي متصل بشبكة من المحتمل دائما  تعرضه لالختراق في أي وقت 

بطريقة ما. فربما يقع جهازك فريسة لالختراق من ق َبل أحد الهاكرز عمدا  أو عشوائيا . لذلك 

 يجب اتخاذ االحتياطات التالية:

 ئم بالشبكة، إال عند االحتياج.عدم اإلبقاء على جهاز الحاسب متصال  بشكل دا 

 االحتفاظ بالملفات والمعلومات الهامة على أحد أقراص التخزين القابلة لإلزالة مثل: 

 .(Flash Disk)أو قرص الذاكرة الوميضية  (Mobile Rack)القرص الصلب المحمول 

  حماية الحاسب باستخدام الجدران النارية(Fire Wall). 

 إصدارات من برامج الحماية والتحذير مثل برنامج الحماية  إعداد الحاسب وتحميل أحدث

 وغيره. Norton Anti Virusمن الفيروسات 

 .عدم فتح ملفات للقراءة ُمرسلة من أشخاص غير معلومين أو غير موثوق بهم 

  تشفير البيانات(Data Encryption) .باستخدام األدوات المناسبة 

  مواراة البيانات(Steganography or Data Hiding) .في الصور أو الصوت 

  االحتفاظ بكلمات المرور(Passwords)  بعيدة عن الحاسب وعن اآلخرين مع تغييرها

 بشكل مستمر.

  استخدام تقنيات حديثه مع الرسائل مثل البصمة اإللكترونية للرسالة(Message digest) 

 لمرسل الرسالة. (digital signature)أو التوقيع اإللكتروني 
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  المعلومات  حرب

ستخدام الحاسب اآللي هو أي عملية تهدف إلى تعطيل، أو منع، أو إاالعتداء ب

إضعاف أو تدمير المعلومات الموجودة في شبكات الحاسب اآللي. يمكن استخدام هذه 

 االعتداءات في النزاع الدولي والحرب الدولية ويمكن أن تكون عواقبها بعيدة المدى.

فعل يستهدف حرمان أو استغالل أو إفساد أو تدمير  حرب المعلومات تعنى أي

معلومات الخصم )شخص أو مجموعة أو ديانة أو دولة( وتعطيل وظائفها وكذلك حماية 

المعلومات الخاصة ضد كافة أنشطة التدمير. كذلك يمكن توظيف حرب المعلومات اقتصاديا 

شل قدرته على الصراع وعسكريا ونفسيا وسياسيا للتأثير على تفكير وسياسات الخصم و 

والحرب. فالحرب المعلوماتية هي االعتداءات. باستخدام شبكات الحاسب اآللي على شبكات 

 وقواعد معلومات الخصوم وقد استحدثت الحرب المعلوماتية ثورة في النزاع المسلح.

المتخصصون في مجال الحاسب والمعلومات وكذلك العسكريون ورجال السياسة 

لومات كميدان قتال مشابه لميدان المعارك الحقيقة سواء كان أرضا  أو بحرا  ينظرون إلى المع

أو سماء . أي أن المعلومات ميدان معارك معلوماتية هجومية ودفاعية بعد اعتماد كافة دول 

العالم على الحاسب في كافة نواحي الحياة، وبصفة خاصة بعد انتشار استخدام قواعد بيانات 

واالقتصادية اإلستراتيجية التي يمكن اختراقها واإلطالع عليها والعبث المعلومات العسكرية 

 بمحتوياتها أو حتى تدميرها.

يرى بعض الخبراء أنه بينما ال يتضمن القانون اإلنساني أيه قواعد صريحة بشأن 

االعتداءات على شبكات البيانات، وبينما ال تكون هذه االعتداءات حركية )أي ليست 

ة" في حد ذاتها(، فإن القانون اإلنساني ينطبق بالفعل بالنظر على هدفه اعتداءات "مسلح
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األساسي، وهو حماية المدنيين وممتلكاتهم. وعندما يكون الهدف من االعتداء على شبكة 

بيانات هو تعريض األشخاص المدنيين أو الممتلكات المدنية للخطر ـ أو المخاطرة بحدوث 

 طبقا ، وتندرج تلك االعتداءات تحت قانون الحرب.ذلك ـ يصبح القانون اإلنساني من

بناء  على ما سبق، نرى اختراق نظام معالجة وعرض المعلومات لطائرات المدنية 

دخال معلومات خاطئة مثل االرتفاع على سطح البحر أو درجة  والعسكرية وكذلك الصواريخ وا 

في تدمير الطائرات أو الحرارة أو سرعة الرياح أو توجيه الطيار اآللي بطريق تتسبب 

الصواريخ أو إصابتها ألهداف محددة. يمكن توظيف حرب المعلومات عسكريا  بشكل مباشر 

 وبشكل غير مباشر.

   أهداف حرب المعلومات

تتنوع حروب المعلومات وأساليبها وأهدافها. ويمكن تصنيفها حسب الهدف إلى 

 النوعين التاليين:

 :خاللها تنفيذ إجراءات هدفها التأثير على قاعدة  يتم من حرب المعلومات المباشرة

 معلومات الخصم وتعديلها بحيث ال يستطيع الخصم توظيفها بسهولة.

  يتم توجيه الخصم إلى نقل/ الحصول على/اإلطالع على  مباشرة:الحرب المعلومات لير

ما معلومات معينة يتخذ بناء عليها قرارات خاطئة تتسبب في إلحاق أضرار عسكرية ورب

 تسبب هزيمته وهذا ما ُيشبه الخداع أو التمويه العسكري.

يتضح مما سبق أن أهداف حرب المعلومات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تتركز 

في السيطرة على ميدان المعلومات وذلك عن طريق حماية المعلومات العسكرية الخاصة من 

طرفي المعلومات ضد الخصم. تأثير الخصم ثم التأثير على معلومات الخصم وتوظيف 
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ويدخل ضمن نطاق حرب المعلومات بعض أنشطة الحرب اإللكترونية التي تعرّ فنا عليها فيما 

 سبق.

 وسائل تدمير المعلومات 

في بعض األحيان تكون هناك حاجة إلى تدمير معلومات الخصم وحرمانه من 

كته ويلحق به أبلغ الضرر. توظيفها لخدمة معركته وجيوشه وأسلحته المختلفة مما يشل حر 

 من وسائل تدمير المعلومات:

 عن طريق تدمير فعلي المنشئات التي تحتوي أجهزة الحاسب أو  تدمير الحاسب وشبكاته

 شبكاته وقطع اتصاالته.

 التي ُتستخَدم لتعطيل وتخريب البيانات والشبكات ونظم التشغيل. فيروسات الحاسب 

 الموجودة بالحاسبات باستخدام مؤثرات  تدمير منطقي للوحدات اإللكترونية

 كهرومغناطيسية تعطل األجزاء اإللكترونية الحساسة.

 جرائم الحاسب وشرطة الحاسب

بما أن عملية االختراق ينشأ عنها أضرار فهي شبيهة تماما  باقتحام منزل أو سيارة 

ها القانون ونشأت وسرقة بعض األشياء الهامة منها. لذلك ُتَعد هذه العملية جريمة ُيعاقب علي

شرطة في الكثير من الدول خاصة بجرائم الحاسب أطلق عليها شرطة جرائم الحاسب أو 

 شرطة جرائم المعلومات أو شرطة الحاسب المعلومات.

تعددت جرائم الحاسب وتنوعت ويقع الكثير منها تحت طائلة القانون وتقع أغلب 

ضا  من جرائم الحاسب التي تكون مهمة االختراقات تحت طائلة القانون. فيما يلي نذكر بع

 شرطة الحاسب مسئولة عن تتبعها والقبض على مقترفيها:
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 .)نسخ برامج ونظم معلومات بدون ترخيص )قراصنة البرامج 

 .استعمال برامج ونظم معلومات على أجهزة أشخاص أو شركات دون ترخيص 

 .إرسال رسائل تهديد إلكترونية 

  اإلنترنت.التسبب في الفضائح عبر شبكة 

 .سرقة موقع أو تجميده 

  مصرح به على شبكة وتعطيلها أو سرقة معلومات منها.الالدخول غير 

 .بث فيروسات على شبكة خاصة أو شبكة اإلنترنت 

  سرقة أموال عن طريق الحاسب بتحويل أموال بين الحسابات أو أي عمليات شراء بعد

الصراف اآللي عند التسديد عن  معرفة أرقام بطاقات االئتمان أو كشف أرقام بطاقات

 طريق اإلنترنت.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الباب الثاني

لي والتعليماآلالحاسب   
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 الفصل التاسع

 التعلم االلكتروني القائم على الحاسوب
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 مقدمة:

، المـتعلمعلـــى من التعلم المرتكز  يعد التعلم اإللكتروني القائم على الحاسوب نوعا  من

والمطوّ ع لتقنيات المعلومات واالتصاالت في العمليـة التعليميـة/ التعّلميـة، وقـد أصـبح مـن أكثـر 

 .Chan et al., 1997, p. 609))أنماط التعلم انتشار ا وتســـــارع ا في العصر الحاضر " 

م تسـعى إلى المجتمع المعرفـي كحلـ البد من التطرق وبذكر تقنية المعلومات واالتصال 

جميع األمم للوصول إليه، وفي مجتمع المعرفة تكون المعلومات والمعرفة هي العصب الرئيس 

لالقتصاد، وعليه فلن تكون الفجـوة بـين الـدول واألمـم، كمـا كانـت فـي الســابق، متعلقـة بالـدخل، 

دول بل قامت تقنية المعلومات واالتصاالت بتغيير المعادلـة االقتصـادية فصـارت الفجـوة بـين الـ

  (.Knowledge divide) واألمم هي الفجوة المعرفية

ومـــن المهـــم تأكيـــد " أن الـــتعلم اإللكترونـــي ال يعنـــي مجـــرد نشـــر أجهـــزة الحاســـوب فـــي 

ــا  –الدراســية أو فــي الممــرات فــي المبــاني األكاديميــة، وال يعنــي  قاعــات تمديــد الشــبكات  –أيض 

عليمي كما هو ونشره على شـبكة المعلومـات وزيادة ســعات االتصال، وال يعني نقل المحتوى الت

العالميــة، فقضــية الــتعلم اإللكترونــي ليســت تقنيــة بالمقــام األول، بــل هــي تطويــع التقنيــة لتيســير 

  .( Chan et al., 1997, p. 609)العملية التعليمية/ التعلمية " 

 (،Student – Centeredاإللكتروني مرة أخرى هو تعلـّم مرتكـز علـى الطالـب)  والتعلم

ويتضمن ذلك أن دور المتعّلم في العملية التعليمية/ التعلمية قد تغير، وبالتالي فإن دور المعلم 

ــا  ــا ومخطط  قــد تغّيــر هــو اآلخــر مــن كونــه مصــدر ا للمعلومــات إلــى كونــه ميســـّر ا ومــدرب ا ومنظم 

م مــن مســتقبل للعمليــة التعليميــة/ التعلميــة ،وغيــر ذلــك مــن األدوار التــي يقتضــيها تحــول المــتعل
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ســــلبي للمعلومــــات إلــــى مــــتعلم فّعــــال، وهــــذا الموقــــف التعليمــــي يــــتم فــــي بيئــــة غنيــــة بمصــــادر 

 المعلومات وتقنية المعلومات واالتصاالت.

االلكترونــي يمكــن القــول: "  إنــه ذلــك النــوع مــن الــتعلم الــذي  الــتعلموبنظــرة ســريعة إلــى 

ــــة فــــي االتصــــال، ــــى اســــتخدام الوســــائط االلكتروني واســــتقبال المعلومــــات، واكتســــاب  يعتمــــد عل

و  -وربمـا بـين المدرسـة والمعلـم-المهارات، والتفاعل بين المتعلم والمعلم وبين المتعلم والمدرسة

االلكترونيـــــة األخـــــرى كالـــــدروس االلكترونيـــــة والمكتبـــــة  الـــــتعلمالتفاعـــــل بـــــين المـــــتعلم ووســـــائل 

 .(Chan et al., 1997, p. 609) ها " االلكترونية والكتاب االلكتروني والمختبر االلكتروني وغير 

 :لكترونياإالمتعلم 

االلكترونـــي، فقـــد شـــاع أيضـــا  اســـتخدام مصـــطلح  الـــتعلمكمـــا شـــاع اســـتخدام مصـــطلح 

المـــتعّلم الكترونيـــا. وقـــد  يكـــون مـــن الضـــروري اإلشـــارة إلـــى: " أن مصـــطلح المـــتعلم إلكترونيـــا 

،   (Actual Learner)تعلم الحقيقيمصطلح غير مستقر، فقد يطلق هذا المصطلح ويراد به الم

الـذي يحـل محـل المـتعلم فـي الجلسـات التعليميـة  عنـد   وقـد يطلـق ويـراد بـه الوكيـل اإللكترونـي

وهـؤالء فـي الحقيقـة ليسـوا طالبـا  وال  عـدم تمكنـه مـن حضـورها ، أو رفيـق الدراسـة االلكترونـي ،

ة عـن برنـامج إرشـادي وتعليمـي ذكـي رفقاء حقيقيون ، فالوكيل أو الرفيق اإللكترونـي هنـا  عبـار 

يتفاعل معه المتعلم الحقيقي،  ويتشارك معه في الوصول إلى حلول للمشكالت،  ويتبادل معـه 

فهنــاك أيضــا  المرشــد االلكترونــي  ،ومســاعد المعلــم  الكترونيــااألدوار ، وكمــا أن هنــاك متعلمــا 

 . (Chan et al., 1997, p. 610)الشخصي االلكتروني " 
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 لكترونيا :  إلم المع

وهو المعلم الـذي يتفاعـل مـع المـتعلم إلكترونيـا، ويتـولى أعبـاء اإلشـراف التعليمـي علـى 

حسن سير التعلم، وقد يكون هذا المعلم داخل مؤسسـة تعليميـة أو فـي المنـزل، وغالبـا ال يـرتبط 

نمــا يكــون تعاملــه مــع المؤسسـة التعليميــة بعــدد المقــ ررات التــي هـذا المعلــم بوقــت محــدد للعمـل وا 

 يشرف عليها، ويكون مسئوال عنها وعن عدد من المتعلمين المسجلين لديه.

 ؟ االلكتروني القائم على الحاسوبلماذا التعلم 

ــتعلمقبــل التســرع وتشــجيع هــذا النــوع مــن  يجــب أن يطــرح مثــل هــذا الســؤال. ويمكــن مناقشــة  ال

 ، ومنها: التعلمبعض العوامل التي تشجع هذا النوع من 

ادة أعداد المتعلمين بشكل حاد ال تستطيع المدارس المعتادة اسـتيعابهم جميعـا، وقـد يـرى زي -1

الــــبعض أن الـــــتعلم المعتـــــاد ضـــــرورة إلكســـــاب المهــــارات األساســـــية مثـــــل القـــــراءة والكتابـــــة 

والحســـاب، إال أن الواقــــع يــــدل علـــى أن المــــدارس بــــدأت تــــئن مـــن األعــــداد المتراكمــــة مــــن 

االلكترونـــــي( فـــــي  الــــتعلم) جع مثـــــل هــــذا النـــــوع مــــن الـــــتعلميشــــ المتعلمــــين، و ينبغـــــي أن

 المستويات المتقدمة )الثانوية وما بعدها(. 

االلكترونـــي رافـــدا كبيـــرا للتعلـــيم المعتـــاد، فـــيمكن أن يـــدمج هـــذا األســـلوب مـــع  الـــتعلميعتبــر  -2

بعـض  التعليم المعتاد فيكون داعما له، وفي هذه الحالة فإن المعلم قد يحيـل المتعلمـين إلـى

 األنشطة أو الواجبات المعتمدة على الوسائط االلكترونية. 

 يوفر الوسائط المتعددة والمتنوعة)سمعية وبصرية وسمعية بصرية ولمسية (.-3
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توفر الحاسوب في جميع مرافق الحياة )خاصة فـي مجـال التربيـة والتعليم(.حيـث أصـبحت  -4

 والجامعات. قاعات ومخابر الحاسوب متوفرة في المدارس والمعاهد

 انخفاض أسعار الحواسيب بالرغم من تزايد الطلب عليها.-5

ــم والمنهــاج-6 .إذ أن  التفاعــل االيجــابي الــذي يمكــن أن يتــوفر بــين المــتعلم والحاســوب والمعل

بالحاسوب يكمن في إعطاء الفرصـة للمـتعلم  التخـاذ القـرار واختيـار مـا  جوهر التعلم

 يناسبه.

 سة األنشطة النافعة وهذا يعد مؤشر على تقدم ورقي الشعوب.ملء أوقات الفراغ بممار -1

ينمــي الحاســوب التواصــل االجتمــاعي بــين فئــات المجتمــع كافة.وتــدل الدراســات أن الطــالب -4

يصبحون أكثر تعاونا وأكثر اجتماعية عندما يعملون مع الحاسوب ، فقد اظهروا استقاللية 

عملـوا معـا فـي حـل المشـكالت ، وتبـادلوا  مسـاعدة اقـل مـن المدرسـين ،وكـذلك اأكثر وطلبـو 

 (.Beatty,1987,3المعلومات والمعارف بحرية)    

القااائم علااى   االلكترونااي المبااا ا التريو ااة والةفاااية التااي  وعرمااا الااتعلم    

 الحاسوب:

: " هــو زيــادة الســلوك المعــزز أو تقويتــه ، ويســتخدم بعــد االســتجابة ويزيــد مــن التعزيــز  -1

م )بورس فردريك سكنر( طوار  التعزيز لضبط سـلوك الحيـوان واإلنسـان احتمالها، ويسـتخد

بأساليب جذابة، وبشكل مستمر أو متقطع، ولـذلك يعطـى لجـداول التعزيـز أهميـة كبيـرة فـي 

ويعطــى التعزيــز بعــد القيــام بالعمــل وانــه   ( .144، 1111ضــبط ســلوك المــتعلم" ) القــال، 

حدوثـــه بالمســـتقبل،ويؤدي تراكمـــه إلـــى إثـــارة معـــزز للعمـــل الســـابق مـــن اجـــل زيـــادة احتمـــال 
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دوافع المتعلمين للتعليم والتعلم وبث الثقة في نفوسـهم، ويشعرهم بالنجاح،حيث النجاح يولد 

 النجاح.

: " يقصد به إعادة التعليم والتعلم في مواقف جديدة مع االحتفاظ بعناصـر الموقـف التكرار -2

بالممارســــة أفضــــل مــــن التكــــرار بالمشــــاهدة أو التعليمــــي/ التعلمــــي الكلــــي ،ويعــــد التكــــرار 

المالحظة، والتكرار بالمعنى أفضل من التكرار بـالحفظ، والتكـرار مـع الـربط بـالتعلم السـابق 

 (. 64،  1111والتهيئة للتعلم الالحق أفضل من التكرار دون الربط " )حيلة،

أقوى من التعليم والـتعلم  : يعد التعليم والتعلم المتعدد المصادر تعدد المصادر والتقانات -3

ذي المصــدر الواحــد ويؤكــد ذلــك )ســيفرن(  "  حيــث وجــد  أن نتــائج المتعلمــين فــي التميــز 

بــين أســماء الحيوانــات عنــدما قــدمت لهــم األســماء مــع الصــوت والصــورة كانــت أفضــل مــن 

 (.66، 1116المرة التي استقبلوا فيها المعلومات نفسها من خالل الصوت فقط " )نجار، 

:أي تنظـيم المحتـوى تنظيمـا منطقيـا قـد يبـدأ باألمثلـة ثـم يعـرض تنظيم التعليم والتعلم -4

المفــاهيم والمباد )اســتقراء( أو العكــس يعــرض المفــاهيم والمبــاد  ثــم األمثلــة )اســتنتاج( أو 

يجمع بينهما ،أو يسير من السهل إلـى الصـعب ومـن المحسـوس إلـى المجـرد ومـن المعلـوم 

 إلى المجهول.

 :القائم على الحاسوب االلكتروني ييئة التعلمخصائص 

ـــم والمـــتعلم التعامـــل مـــع  -1 ـــم والمـــتعلم، إذ يســـتطيع المعل ســـهولة االســـتخدام مـــن جانـــب المعل

 تتيح للمتعلم التحكم بمصادر المعرفة.و الحاسوب من خالل اللمس 

تـــوفر و ة المســاهمة فـــي تقــديم مـــواد علميــة متنوعـــة و موثقــة مـــن خــالل المكتبـــة االلكترونيــ -2

 التعلم الفعال.
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 اختيار موضوعات التعلم الجاذبة ) الموضوعات التي يرغبها المتعلم(. إمكانيةتوفر -3

إعطـــاء  المـــتعلم و المعلـــم  فـــرص اإلبـــداع و االبتكـــار مـــن  خـــالل  التعامـــل مـــع مـــدخالت  -4

تنميــــة و تشـــجع علـــى االكتشـــاف وتنمـــي حـــب االســـتطالع و  ومخرجـــات الـــتعلم االلكترونـــي

 كير العلمي.التف

تشجع علـى وبالتالي  (122،  2441قلة التكاليف بالمقارنة مع التعليم التقليدي" )ابراهيم ، -5

 التعلم الذاتي.

 يعرض التمارين بطرائق متعددة وبخطوات تســــــاعد على استخدام االستقراء واالستنتاج.-6

 تحليلها وتركيبها. ةإمكانيبدقة مزودة باأللوان والظل والحركة مع  األشكاليرسم -1

خراج متقن ويوضح العالقات بين النقـاط -4 يقدم النظريات والحقائق العلمية بأساليب مشوقة وا 

 التعليمية وخصائصها وربطها ببعضها وبالمصطلحات المستخدمة.

 .اإلتقان إلىيعرض القضايا بشكل خوارزميات تعلم ذاتي تؤدي -1
 ت وتسجيل اإلجابات وتقويم التعلم." يوفر وسائط متعددة لعرض المعلوما -01

 يسمح بالتكرار )أي إعادة النص أو التجربة أو التجارب من قبل المعلم والمتعلم(. -11

 يوفر درجة عالية من التفاعل والمشاركة الفعالة للمتعلم والمعلم. -12

 يخزن طاقة كامنة هائلة في مجال نمو التراكيب الذهنية. -13

 رعة وتخزين المعلومات وتنوعها وتبادلها مع اآلخرين.يمتاز بالدقة والس -14

 (.11،  1111يقدم التعزيز المناسب في الوقت المناسب " )نجم ، -15

 " يعمق التعلم االلكتروني الصلة بين النظري والتطبيق. -16

 يوفر التعلم االلكتروني شروط السالمة واألمان للمتعلم وللمعلم.  -11
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 روني بمحاكاة الواقع بدقة عالية .يسمح التعلم االلكت -14

 ( .123،   2441يوفر التعليم االلكتروني الوقت والجهد " )ابراهيم : -11

 .يقلل من صعوبات االتصال اللغوي بين الطالب والمعلم - 24

تســاعد علــى تغييــر البيئــة المنهجيــة للتعلــيم باتجــاه منهجيــة مــدخل الــنظم والتعلــيم المبــرمج -21

 علمية في عصر المعلومات. ةية األكثر مردوديالتي تعد المنهج

 يستخدم لتسجيل إجابات المتعلمين وتقويم التعلم. -22

يســـاعد علـــى إجـــراء تحليـــل دقيـــق ومضـــبوط لمحتـــوى المـــادة الدراســـية وتحديـــد األهـــداف  -23

 السلوكية واختيار الطرائق التي يجب اعتمادها ضمن عملية التعليم والتعلم.

 صحيح األوراق اإلمتحانية فهو يختصر الوقت والجهد.يؤمن إمكانية ت -24

 (53-51، 2441)ابراهيم،  القائم على الحاسوب: االلكتروني التعلمخصائص 

ــل-1 درس الــتعلم االلكترونــي لــيس مجــرد مجموعــة مــن المــواد والوســائل التعليميــة  :التكام

نمــا هــو وحــدة تعليميــة قائمــة بــذاتها تحتــوى علــى المكونــات األساســية التــي تجعــل منهــا  ،وا 

نه منظومة تتكون من مجموعة من العناصر التـي تتكامـل مـع بعضـها أ برنامجا متكامال ،

ن التنظـــيم الجيـــد يجعـــل نشـــاط إحيـــث  ، وتتفاعـــل تفـــاعال وظيفيـــا لتحقيـــق أهـــداف محـــددة.

المتعلم هادفا ومركزا بصفة دائمة على تحقيق األهداف المنشودة وأن التـرابط بـين عناصـر 

ـــت ـــى الحاســـوب يحقـــق المنحـــى النظـــامي التكـــاملي للـــتعلم درس ال علم االلكترونـــي القـــائم عل

،ويجعل من درس التعلم االلكتروني القائم علـى الحاسـوب نظامـا متماسـكا وفـي كـل خطـوة 

مــــن التصــــميم يتخــــذ العديــــد مــــن القــــرارات ، وتشــــكل مخرجــــات كــــل خطــــوة أساســــا منطقيــــا 

 برنامج.لمدخالت الخطوة التي تليها حتى يكتمل ال
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يمكـن أن يكـون الموضـوع المحـدد علميـا أو أدبيـا أو  التركيز علـى موضـوع محـدد:   -2

 اجتماعيا أو سياسيا.. 

اإلتقـان أو الـتعلم االتقـاني  :يبنى البرنـامج وفـق اسـتراتيجية الـتعلم المـتقن     -3

:خاصة أساسية من خصائص درس التعلم االلكترونـي القـائم علـى الحاسـوب حيـث يـتمكن 

مـــن الوصــــول إلـــى درجــــة عاليـــة مــــن اإلجـــادة فــــي تحقيـــق األهــــداف التعليميــــة   كـــل مــــتعلم

 ويحتاج اإلتقان إلى القيام بالمراحل اآلتية:

 .صوغ األغراض السلوكية المتوقعة 

 .تحسين شروط البيئة التعليمية التعلمية 

 .إسهام المتعلم بنشاطه الذاتي في التعلم 

 قويمية.تعزيز وتقوية التعلم بالتغذية الراجعة الت 

 .تقويم التعلم النهائي وفق االهداف المرسومة 

ــة:  -4 ــروق الفردي ــاة الف أفضــل أنــواع الــتعلم مــا انطلــق مــن حاجــة المــتعلم ووفــر  مراع

مكاناتــه. مين خيــارات أوهــذا يتطلــب تــ الفرصــة لتلبيــة تلــك الحاجــات فــي ضــوء اســتعداده وا 

قـــاط البـــدء فـــي درس الـــتعلم للمـــتعلم يختـــار منهـــا مـــا يناســـب ميولـــه وحاجاتـــه ،لهـــذا تتعـــدد ن

االلكتروني القائم على الحاسوب وتتفرع المسارات التي تناسب كل متعلم لتحقيـق األهـداف 

 الموضوعة وفق سعته الذاتية.

التفاعليــة هــي األســلوب  المشــاركة الفعالــة للمتعلم)التفاعــل مــع البرنــامج(:-5

هـــي العنصـــر األســـاس فـــي األكثـــر فاعليـــة للـــتعلم الـــذاتي أو الحصـــول علـــى المعلومـــات ،و 
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تحديد البرنامج وتميزه عن غيره من وسائل عرض المعلومات كالتلفزيون والفيديو والكتاب، 

فـالمتعلم ينبغـي أن يكـون مشـاركا نشـطا متفـاعال فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم. وهـذا مـا يمكــن 

عـــل تـــأمين تفا نأن يســـعى إلـــى تحقيقـــه درس الـــتعلم االلكترونـــي القـــائم علـــى الحاســـوب مـــ

المـــتعلم مـــع محتويـــات درس الـــتعلم االلكترونـــي القـــائم علـــى الحاســـوب ،ألنـــه كلمـــا تعـــددت 

 الحواس المستخدمة في التعليم والتعلم كان ذلك مفيدا للعملية التعليمية التعلمية. 

وتعني عودة جـزء مـن مخرجـات النظـام إلـى مدخالتـه ،  التغذية الراجعة المستمرة:-6

رجات( صحيحا فإنه يعزز اإلجراء أو السـلوك، ويعيـد النظـام إلـى وعندما يكون الناتج)المخ

أي أن التغذيـة الراجعـة تقـوم العمـل وتعـززه  توازنه الصـحيح عنـدما تكـون اإلجابـة مغلوطـة.

وتصــححه عنــدما يوجــد غلــط. ولــذلك فــان آليــة التغذيــة الراجعــة التقويميــة تتضــمن تحســين 

تـــوازن نظـــام الـــتعلم والـــتحكم بســـلوك المـــتعلم  العمـــل والتقـــدم التـــدريجي نحـــو اإلتقـــان وزيـــادة

للوصول إلى اإلتقان .ومن خالل التغذية الراجعة يسـتطيع المـتعلم أن يوجـه نفسـه ويتعـرف 

إن حــادت اســتجابته عــن االســتجابة الصــحيحة المــراد تحقيقهــا فيعيــد توجيههــا، ويؤكــدها إن 

م فاعليـة درس الـتعلم كانت تسير في الطريق الصحيح الموصل إلى الهدف. وتبين للمصـم

 االلكتروني القائم على الحاسوب الذي يبنيه من اجل إجراء التعديل والتحسين. 

يصبح دور المعلم في درس التعلم االلكتروني القائم علـى الحاسـوب  تغير دور المعلم:-1

مؤلفــا واستشــاري للمعلومــات وعضــوا فــي فريــق تعــاوني ومطــورا للمنهــاج ومرشــدا أكاديميــا  

 ومخطط لألهداف ومنظم ومرتب ومدير لمصادر التعلم والقيادة والتوجيه.ومصمم 
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أي يمكن تـداول درس الـتعلم االلكترونـي القـائم علـى الحاسـوب بسـهولة  مرونة التداول:-4

ويســر دون مشــقة إذ يمكــن االســتفادة مــن الــدليل أو المرشــد الــذي يبــين طريقــة التعامــل مــع 

التعليميـــة ســـوا أكانـــت تقـــدم فـــي قاعـــة الصـــف أو  وخالصـــة القـــول: إن الـــدروس البرنـــامج.

التفاعل والتحكم  الكترونيا أو عن بعد يجب أن تؤمن للمتعلم فرصا للقيام باألعمال التالية:

 بالمعلومات التي يعالجها ويعطى ويتلقى تغذية راجعة عن المعلومات التي تم بناؤها.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 صل العاشرالف

 االستخدامات التعليمية للكمبيوتر
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 مقدمة:

التعلـــيم وأصـــبح االهتمـــام اآلن منصـــبا  علـــى  فـــيتطـــورت أســـاليب اســـتخدام الكمبيـــوتر  

اســتحداث أسـاليب جديــدة يمكــن  والتـدريس بمصــاحبة الكمبيـوتر أ فــيتطـوير األســاليب المتبعـة 

 المواد الدراسية.تحقيق بعض أهداف  فيأن يساهم من خاللها الكمبيوتر 

التربيـــة  فـــييمكـــن أن يســـتخدم فيهـــا الكمبيـــوتر  التـــيوهنـــاك مجموعـــة مـــن المجـــاالت المتنوعـــة 

 ومنها:

بالكمبيوتر  الوعيللدراسة وتشمل دراسته  الرئيسيالمحور  و:  وفيها يصبح هكمادة دراسية -أ

تعددة ومعالجة وذلك عن طريق دراسة استخدامات الكمبيوتر الم ،األمية الكمبيوترية وومح

 ونظام تشغيله.البيانات وتطبيقاته المختلفة وبرمجة الكمبيوتر 

ُيعد الكمبيوتر وسيلة متطورة لنقل وتوزيع العديد من المواد الدراسية لما تعليمية:   كوسيلة -ب

ــه مــن خصــائص تجعــل منــه  إذ يــوفر خاصــية التفاعــل  ،تعليميــة فريــدة وذات فاعليــة أداةل

كمـا يـوفر العنايـة الفرديـة، كمـا يعـد وسـيلة حفـز هائلـة  ،خدم والكمبيوتربين المست االيجابي

 .ويعمل على تنمية العديد من االتجاهات التربوية

ذلـك أن اسـتخدام الكمبيـوتر لحـل مشـكلة تتضـمن بعـض المتغيـرات  كأداة لحل المشـكالت: -ج

كما ،هـا الدراسـةتـدور حول التييسمح بتحويل مركز االهتمام من آليات الحل إلى العالقات 

 ب فرصة تنمية مهارة حل المشكالت.هاما  يتيح للطال أسلوباُيَعد تعليم برمجة الكمبيوتر 

والطمـوح،  الـواعيالمعلـم  يـديُيَعـد الكمبيـوتر أداة فعالـة بـين كأداة لتقديم المواد الدراسية:   -د

 واإلدراكلفهــم قــد تستعصــى علــى ا التــيتقــديم المــواد الدراســية  فــيإذ يســتطيع أن يســتثمره 

مكاناتـــه، فيســـتطيع المـــدرس مـــثال  أن يســـتغل مـــا يتيحـــه الكمبيـــوتر مـــن  بـــدون الكمبيـــوتر وا 
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توضـــيح العديـــد مـــن المفـــاهيم  فـــيإمكانـــات التلـــوين والرســـم وتخـــزين البيانـــات واســـترجاعها 

 الصعبة.

ارات مجــال التعلــيم والتــدريب علــى المهــ فــييتميــز الكمبيــوتر بقــدرة كبيــرة كمرشــد ومــدرب:  -هـــ

التــدريب بدايــة مــن مرحلــة و األساســية، حيــث يقــدم  مــا تتطلبــه المهــارات مــن فــرص التكــرار 

المـــتعلم  أداءتقـــوم عليـــه المهـــارة األساســـية إلـــى مرحلـــة تقيـــيم  الـــذيتقـــديم المفهـــوم المحـــدد 

رشاده.  وا 

 التــيالتعلــيم ظهــرت العديـد مــن التصــنيفات  فــيومـع االســتخدامات المتعــددة للكمبيـوتر  

االستخدامات المختلفة لبرامج الكمبيوتر  وترى العديد من الدراسات  أنه يمكن تصنيف توضح 

ذلــك للوصــول إلــى و مــن التفصــيل  بشــيءالبــرامج التعليميــة إلــى أربعــة أنــواع  ســوف يــتم تناولهــا 

 :التالي وعلى النح هيتصميم البرنامج المقترح و  في الستخدامهأسلوب مناسب 

   Tutorial  البرامج الُمَعلمة -0

والغرض منهـا تقـديم كـم معـين مـن المعرفـة للطالـب ُتعـد جديـدة بالنسـبة لـه  وهـذا النـوع  

 والشـــــرائح أ وأ وشـــــرائط الكاســـــيت والفيـــــدي ويشـــــبه إلـــــى حـــــد مـــــا الطـــــرق التقليديـــــة كالكتـــــاب أ

يتحقـق مـن  والمحاضرات، ومن خالل البرامج المعلمة يمكن للطالب أن يـتعلم معـارف جديـدة أ

وهـذا النـوع مـن  ،تصـويب أخطـاءه ويـتم تعزيـز اسـتجاباته الصـحيحة أو مات سابقة أصحة معلو 

 ومهــارات أ و، ويمكــن مــن خاللــه تقــديم مفــاهيم أانتشــارامــن أكثــر بــرامج الكمبيــوتر  والبــرامج هــ

الطالـب إمـا مـن خـالل عملـه مـع  أداءكما يمكن تقييم  ،معلومات جديدة للمتعلم ليدرسها بمفرده

بحيـث يمكـن توجيـه الطالـب إلعـادة  -أسـلوب الورقـة والقلـم  وأ –طرق التقليديـة بـال والبرنامج أ

 .الحاليدراسة الموضوع  فيلدراسة موضوع آخر يمكن أن يساعده  ودراسة جزء معين أ
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 :مميزات وعيوب البرامج الُمعلمة 

يسـمح  كمـا ،تعليم الحقائق والقـوانين والنظريـات وتطبيقاتهـا فيُيَعد هذه النوع مفيد جدا   

وهـــى مفيـــدة  ،البرنــامج حســـب قدراتـــه الذاتيـــة ومتطلباتــه التعليميـــة فـــيللمــتعلم باالنتقـــال والتقـــدم 

 ،كــم كبيــر مــن المعلومــات إلــىيــتم تعلمهــا لفظيــا  وتحتــاج  التــيبصــفة عامــة فــي الموضــوعات 

صــورة تعزيــز  فــيقــد يكــون  الــذيويعتمــد هــذا النــوع مــن البــرامج علــى أســلوب التغذيــة الراجعــة 

Reinforcement  حـل بعـض التـدريباتو حيث ُيطلب من المتعلم التفرغ لدراسة موضوع معين أ، 

كما يعمل هذا النوع مـن البـرامج علـى اسـتغالل إمكانـات الكمبيـوتر مـن مـؤثرات صـوتية وألـوان 

دراسـته للبرنـامج مـن ناحيـة  فـيالطالب وضمان اسـتمراره  انتباهعلى  لالستحواذورسوم متحركة 

كما تتطلب إعداد  ،إعداده وتصميمه فيذا النوع من البرامج يحتاج إلى وقت كبير أخرى فإن ه

إعـدادها  فـيكما تحتـاج  ،البرنامج لمستخدميوتنظيم كم كبير من المعرفة بحيث تكون مناسبة 

رشاداتإلى أسلوب يجعل المتعلم يعتمد على نفسه ويفهم ما يقدم له من توجيهات  ذلك ألن  ،وا 

وبالرغم من تصميم هذه البرامج أساسا  لتنمية  ،م المساعدة للمتعلم إال عند طلبهاالبرنامج ال يقد

 .المستويات المعرفية العليا لدى المتعلم إال أنها ال تحقق ذلك دائما  

 Drill and Practice  يرامج التدر ب والمران -4

ين عمليـة يحتاج كثيرا  مما يتعلمه الطالب إلى بعض التـدريبات وحـل المشـكالت لتحسـ 

كمــا ُتعــد هــذه التــدريبات مهمــة لتنميــة بعــض المهــارات وذلــك  ،الــتعلم ولزيــادة مســتوى التحصــيل

وبـذلك يمكـن مـن خـالل هـذه   ،لتعريف المتعلم بأخطائه ولتقـديم األسـاليب العالجيـة المناسـبة لـه

جعـة والعـالج، البرامج تقـديم المكونـات الثالثـة األساسـية لـدورة الـتعلم وهـى التـدريب والتغذيـة الرا

تقـديمها المسـتوى المناسـب مـن التـدريبات  فيوتتميز هذه البرامج عن أساليب التدريب التقليدية 
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البدايـــة مجموعـــة مـــن االختبـــارات الَقبليـــة لتحديـــد مســـتواه ثـــم تقـــدم  فـــيحيـــث تقـــدم لـــه  ،للطالـــب

بـذلك تراعـى وهـى  ،المشـكالت المناسـبة لهـذا المسـتوى ثـم تنتقـل بـه لمسـتوى أعلـى والتـدريبات أ

 ،الغالــب فــيال نســتطيع مواجهتــه باألســاليب التقليديــة  والــذيمبــدأ الفــروق الفرديــة بــين الطــالب 

الحــال ليتعــرف الطالــب  فــيتقــديمها للتغذيــة الراجعــة  ووأهــم مــا يميــز بــرامج التــدريب والمــران هــ

بــرامج علــى صــحة اســتجاباته ممــا يعــزز الــتعلم لديــه بشــكل كبيــر، ومــن خــالل هــذه النــوع مــن ال

 التــييمكــن التركيــز علــى مهــارة معينــة وتقــديم العديــد مــن التــدريبات عليهــا ولكــن هــذه المهــارة 

 وتعلمهــا مـن خـالل أسـاليب أخــرى أ لـه يتدرب عليها الطالب ال يتـم تعلمهــا ألول مرة بل سبــق

 .فيها المتعلم أداءحيث يتم هنا تنميتها ورفع مستوى  Software Tutorialالبرامج المعلمة 

 مميزات وعيوب يرامج التدر ب والمران:   

لمراجعـــــة  وتقـــــدم هـــــذه البـــــرامج فرصـــــة كبيـــــرة للمـــــتعلم للتـــــدريب علـــــى مهـــــارة معينـــــة أ 

وهى فرصـة جيـدة للتغلـب   ،المتعلم فيموضوعات تعليمية معينة بغرض تالفى أوجه القصور 

 والفصـــل كـــالخوف أ فـــيأســـاليب التـــدريب العاديـــة  فـــيتواجـــه الطـــالب  التـــيعلـــى المشـــكالت 

يبديها  التي اإلجابةالفروق الفردية، وتصبح برامج التدريب أكثر فاعلية إذا ما كانت  والخجل أ

من التـدريب  األساسيالطالب قصيرة ويمكن تقديمها بسرعة مما يزيد من فرصة تحقيق الهدف 

 قــــد تكـــون معقــــدة تحتــــاج إلجــــراء بعــــض اإلجابــــاتفــــبعض  ،ويقلـــل مــــن فرصــــة وجــــود أخطـــاء

ـــات األوليـــة للوصـــول إلـــى الحـــل  ـــى مجموعـــة مـــن  ،النهـــائيالعملي ـــل المهـــارة إل ـــذا يجـــب تحلي ل

تعمـــل بـــرامج التــدريب والمـــران علـــى ،و المهــارات األوليـــة وتقـــديم التغذيــة الراجعـــة عـــن كــل مهارة

تغييــــر  األنمــــاط التقليديــــة لتقــــديم المشــــكالت للطــــالب  وذلــــك عــــن طريــــق توظيــــف المــــؤثرات 

تجعل عملية التـدريب  والتيالكمبيوتر  إمكاناتوالرسوم المتحركة والعديد من  الصوتية واأللوان
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للبرنامج مما يتـيح العديـد مـن االختيـارات  ومنطقيممتعة  وخاصة إذا ما اقترنت بتصميم مرن 

طبــع نتــائج  وســرعة تتــابع فقراتــه أ والبــدائل أمــام المــتعلم كتحديــد مســتوى صــعوبة البرنــامج أ وأ

مـــن أهـــم و  .الرســـوم المتحركـــة والصـــوت أ إيقـــاف وتشـــغيل أ ومســـتوى تقدمـــه أالطالـــب وتحديـــد 

مميزات هذه البرامج  تقديم الفرصة للتحكم الدقيق والموجه لتنمية مهارات معينة وتقـديم التغذيـة 

لتنميــة مهــارات معينــة ُتعــد أساســية  عالجــيالراجعــة الفوريــة وتوجيــه المــتعلم عــن طريــق أســلوب 

وهى بـذلك تعتبـر معلـم يتعامـل  ،اسية وهذا ما تعجز عنه األساليب التقليديةإلجادة المهارة األس

الحـال، ومـن  فـيمع كل طالـب علـى حـده لتدريبـه علـى مهـارة معينـة وتقـديم الحـل الصـحيح لـه 

مـن بــين متعــدد" ال علــى اســتقبال  االختيــار" اختبــاراتأهـم عيــوب هــذه البــرامج أنهـا تعتمــد علــى 

 أداءوبذلك فإن هذه البرامج لها قدرة محدودة علـى تقيـيم  ،بنفسه ئهاينش التيالطالب  استجابات

 .المتعلم

 Simulation  يرامج المحاكاة -3

 وإنشـــاء مجموعـــة مـــن المواقـــف تمثـــيال  أ ونمذجـــة أ ويقصـــد بالمحاكـــاة عمليـــة تمثيـــل أ 

علـى  أسـرارها والتعـرف الستكشـافتقليدا  لمواقف من الحياة حتى يتيسـر عرضـها والتعمـق فيهـا 

نتائجهــا المحتملــة عــن قــرب، وتنشــأ الحاجــة إلــى هــذا النــوع مــن البــرامج عنــدما يصــعب تجســيد 

وعـن  ،لحاجتـه إلـى إجـراء العديـد مـن العمليـات المعقـدة والحقيقة نظرا  لتكلفتـه أ فيحدث معين 

 يالتطريق برامج المحاكاة أمكن تمثيل الكثير من مشكالت الحياة وأسرارها مثل تأثير السياسة 

مجموعــة مــن  ونظــام أ أيكمــا يمكــن تقــديم  ،الطاقــة علــى اقتصــاد الدولــة وتتبناهــا الدولــة نحــ

توضح كيف تتفاعل مكونـات هـذا  التيالمواقف والحقائق عن طريق توضيح بعض المعادالت 

 .النظام
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 مميزات وعيوب يرامج المحاكاة : 

تتـيح  والتـية للمتعلم تقدم سلسلة من األحداث الواضح التي هيبرامج المحاكاة الجيدة 

 التـــيوتقـــدم لـــه العديـــد مـــن االختيـــارات  ،أحـــداث البرنـــامج فـــيلـــه الفرصـــة للمشـــاركة اإليجابيـــة 

والمتحركــة الواضــحة والدقيقــة كمــا توجــه المــتعلم  الثابتــةتناســبه كمــا تســتعين بالصــور والرســوم 

ر قاعــدة كبيــرة مــن بيئــة الــتعلم مــع تــوفي فــيالتوجيــه الســليم لدراســة تعتمــد علــى تحكــم المــتعلم 

تتميــز بــرامج و  .فهــم الموضــوع محــل الدراســة فــييمكــن أن يلجــأ إليهــا لتعاونــه  التــيالمعلومــات 

ـــره  ـــة غيـــر تقليديـــة بالنســـبة للمـــتعلم وذلـــك بشـــكل يثيـــر تفكي المحاكـــاة بأنهـــا تقـــدم مواقـــف تعليمي

ا يمكـــن مـــن كمـــ ،ال تتمتـــع بهـــا الوســـائط األخـــرى  والتـــييســتخدم إمكانـــات الكمبيـــوتر المتقدمـــة و 

كمـا تتـيح الفرصـة  ،يصـعب دراسـتها بـالطرق التقليديـة التـيخاللها دراسة العمليات واإلجـراءات 

بيئـة  فـيمواقف ربما ال تتوافر له الفرصـة لتطبيقهـا  فيتم تعلمها  التيلتطبيق بعض المهارات 

ــتعلم والتــدريب علــى المهــار  ،حقيقيــة ات مــع وفــى معظــم الحــاالت فــإن الموقــف يكــون مناســبا  لل

 .الحقيقييشبه إلى حد كبير العالم  والذيالكمبيوتر 

من ناحية أخرى فإن برامج المحاكاة تتطلب قـدرا  كبيـرا  مـن التخطـيط والبرمجـة لتصـبح  

كمــــــا أنهــــــا تتطلـــــب أجهــــــزة كمبيــــــوتر ومعــــــدات  ،فعالـــــة ومــــــؤثرة وشــــــبيهة بـــــالظروف الطبيعيــــــة

Hardware كمــا تحتــاج  ،معقــدة بشــكل واضــحذات مواصــفات خاصــة وذلــك لتمثيــل الظــواهر ال

خبراء و علماء النفس وخبراء المناهج وطرق التدريس و إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين 

 .المادة وال يخفى ما فى ذلك من وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة
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 Instructional Games  يرامج األلعاب التعليمية -2

 ترويحــينمــوذج  فــيج عمليــة الــتعلم باللعـب تعتمـد ألعــاب الكمبيــوتر التعليميــة علـى دمــ 

سـبيل تحقيــق  وفــى ،يتبـارى فيـه الطــالب ويتنافسـون للحصــول علـى بعــض النقـاط ككســب ثمـين

يحـدد تهجئـة  ومنطقيـة أ ومثل هذا النصر يتطلب األمر من المتعلم  أن يحل مشكلة حسابية أ

ئلة حـول موضــوع يجيـب عــن بعـض األسـ ويقـرأ ويفســر بعـض اإلرشـادات أ وأ المفـرداتبعـض 

تضـــيف األلعـــاب التعليميـــة عنصـــر اإلثـــارة والحفـــز إلـــى العمـــل  األســـلوبمـــا، ومـــن خـــالل هـــذا 

يجـذب المـتعلم ويجعلـه ال يفـارق اللعبـة  الـذي، وعادة ما تأخذ األلعاب التعليمية الشـكل الدراسي

، وهـــــــى تعتمـــــــد أساســـــــا  علـــــــى مبـــــــدأ المنافســـــــة  األهـــــــداف المطلوبـــــــة تحقيـــــــق الهـــــــدف أودون 

Competition  إلثـــارة دافعيـــة المـــتعلم كمـــا تعتمـــد علـــى إمكانـــات الكمبيـــوتر التعليميـــة عنـــدما

يتم التعامل معها بشكل  التيالمتعلم عن طريق بعض التدريبات  أداءاإلمكان تقويم  فييصبح 

 .غير مباشر مما يزيد من احتمال تحقيق أهداف الدرس

 مميزات وعيوب يرامج األلعاب التعليمية: 

األلعاب التعليمية فـي خصائصـها إلـى حـد كبيـر مـع خصـائص بـرامج المحاكـاة  تتشابه 

اللعبـة وأن يعـرف الهـدف  فـيوالتدريب والمران، فعلى المتعلم أن يعرف دوره بوضـوح للمشـاركة 

أن يكـون قــوة حفـز السـتثارة حمـاس المــتعلم  ينبغـييكـون البرنــامج فعـال فإنـه  ولكـيمـن اللعبـة، 

ــــوان والموســــيقى والمنافســــة كأســــاس للعمــــل ألطــــول فتــــرة وأن ي ســــتخدم الرســــوم المتحركــــة واألل

ذهـن المـتعلم ليعمـل علـى  فـيمـن اللعبـة  النهـائيلعناصر اللعبـة، كمـا يجـب أن يتضـح الهـدف 

عليـه أن  الـذيتوضـح الطريـق  التـيذلـك المعلومـات واإلرشـادات  فـيتحقيقه بوضـوح ويسـتخدم 

 .يسلكه
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إثارتهــا للمــتعلم بشــكل يدفعــه للمشــاركة   هــيعليميــة مــن أهــم مميــزات بــرامج األلعــاب التو  

 وطاقاته من أجل مواصلة العمل مع البرنامج والتغلب علـى الملـل أ ويستثيرالدرس  فيالفعالة 

المجــردة بالنســبة  وقــد تصــيبه مــن جــراء دراســة بعــض الموضــوعات الغيــر محببــة أ التــيالرتابــة 

تظهــر أحيانــا   والتــير والمــؤثرات الصــوتية لـه، مــن ناحيــة أخــرى تقــدم بعــض هــذه البــرامج الصــو 

المــتعلم باإلضـافة إال أن  هــذه البــرامج  السـتجابةعنـد حــدوث اسـتجابة خاطئــة ممـا  ُيعــد تعزيــزا  

وقــت كبيــر نســبيا  ومــن خــالل العديــد مــن  فــيقــدرا  قلــيال  مــن المهــارات  وتنمــى جــزءا  صــغيرا  أ

 .اإلجراءات

يعتمـد نـوع البرنـامج و امج الكمبيـوتر التعليميـة مما سـبق يتضـح أن هنـاك عـدة أنـواع لبـر  

أحــــداث  فــــيعـــرض المــــادة التعليميــــة للمـــتعلم وعلــــى مشــــاركة الطالـــب  وعلـــى أســــلوب تقــــديم أ

تعلـــم بعـــض  و، فقـــد يكـــون الهـــدف هـــالدراســـيطبيعـــة الموضـــوع و البرنـــامج وعلـــى الهـــدف مـــن 

علـــــى بعـــــض المهـــــارات  التـــــدريب وبـــــرامج المحاكـــــاة( أ - المعلمـــــةالمفـــــاهيم والحقـــــائق)البرامج 

األلعاب التعليمية(، وال يعنى ذلك أن هناك حدودا  فاصلة بين كل نـوع مـن  -)التدريب والمران 

أكثر من أنواع  واألنواع السابقة ولكن يمكن أن يحتوى برنامج واحد على خصائص برنامجين أ

 واألنواع منفـردا  أالبرامج السابقة وذلك لتحقيق أهداف معينة قد يصعب تحقيقها من خالل أحد 

إلثــراء عمليــة  وحالــة اســتخدام نــوع معــين مــن البــرامج بمفــرده أ فــيللتغلــب علــى صــعوبة معينــة 

 فـيتـأثيرا   وللجمع بين مميزات نوعين من مختلفين من البرامج لتصبح أكثر فعالية أ والتعلم، أ

 .المتعلم
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 أنماط استخدام الكمبيوتر عي التعليم  

   Computer Literacy (CL) التعلم عن الكمبيوتر -0

مـــا يســـمى " بثقافـــة الكمبيـــوتر" ويخـــتص بإعطـــاء المـــتعلم و إن الـــتعلم عـــن الكمبيـــوتر هـــ

ومزايـــاه وحـــدوده أي الـــوعي  ،ولغاتـــه ،معلومـــات عـــن الكمبيـــوتر مـــن حيـــث تشـــغيله واســـتخدامه

بيـوتر هـى كـل مـا يحتاجـه اإلنسـان أن يجيـده مـن مهـارة فـي تشـغيل الكمو أ ،بإمكانات الكمبيـوتر

 .وأن يعرفه من معلومات عنه ليستطيع أن يؤدى دوره في مجتمع قائم على المعلومات

إدخــال تعلــيم و مــا يمكــن اســتخدامه فــي تعلــيم األساســيات لطــالب التعلــيم العــام أو وهــ 

لجعلــه و الكمبيــوتر فــي دور إعــداد المعلــم لجعــل المعلــم قــادرا  علــى اســتخدامه كوســيط تعليمــي أ

 .س مقررات الكمبيوتر في المدارسقادرا  على تدري

 Computer Managed instructionإ ارة التعلاايم يمااااعدة الكمبيااوتر -4

(CMI)  
يشــــــــير هــــــــذا المصــــــــطلح إلــــــــى أن الكمبيــــــــوتر يســــــــتخدم كــــــــأداة تقــــــــويم وتوجيــــــــه تقــــــــوم              

ة باالختبـــار والتشـــخيص والمعالجـــة وكـــأداة تخطـــيط وبحـــث وتنفيـــذ ومعالجـــة نتائجـــه اإلحصـــائي

واتخاذ القرارات بشأنه ويستخدم كأداة إدارة وتصرف حيـث يـتم عمـل الجـداول الدراسـية وتسـجيل 

نتائج االختبارات واالمتحانـات وتسـجيل بيانـات الطـالب المتعلقـة بالحالـة الصـحية واالجتماعيـة 

  .وكذلك البيانات المدرسية مثل الغياب وبيانات الكتب المستعارة من المكتبة وغيرها

 ن أبرز المهام اإلدارية التي يمكن الكمبيوتر أن يساعد بها المعلم ما يلي: ومن أ

 وذلك لتـــدريبهم علــى طريـــق الممارســة الشخصـــية لكـــل ،إدارة التمــارين التـــي تعطــى للتالميـــذ

   .تلميذ
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 كتابة التقارير العلمية التي تتضمن درجات كل تلميذ وترتيبه ومدى تقدمه.  

 ذ.الختبارات البعدية لكل تلميذ ومراقبة عمل كل تلميوا ،إدارة االختبارات القبلية  

 حفظ ملفات درجات التالميذ.  

 تقديم األهداف المعرفية وأحيانا  الوجدانية لكل تلميذ.  

 وصف األنشطة العلمية لكل تلميذ حتى يتاح له تحقيق كل هدف من هذه األهداف.  

 ام علـى مسـتوى تالميـذ تجمع أسـئلة عـن كـل مـادة دراسـية بحيـث تصـلح لالسـتخدام العـ

 الصف  

 متابعة حضور وغياب تالميذ الصف.  

 تنظيم ومتابعة ميزانية المعلمين وتخصصاتهم.  

 تحليل نتائج االمتحانات. 

  Computer Assisted Instruction( CAI) التعليم يمااعدة الكمبيوتر -3

 فــي مســاعدةالاســتخدام الكمبيــوتر كأحــد الوســائل األساســية ويشــير هــذا المصــطلح إلــى 

 والتـيالمعلومـات  لعـرضأن الكمبيوتر أصـبح أحـد الوسـائل األساسـية  أيعملية التعليم والتعلم 

والشروح العمليـة حـل  ،والممارسةالمواقف التعليمية المختلفة مثل التدريس  فييمكن استخدامها 

ا  عـن الطـرق واأللعـاب التعليميـة عوضـ العمليـةبيئة مماثلة للبيئة  فيالمشكالت ووضع المتعلم 

 .والمدرس والكتابالمحاضرة  فيتتمثل  والتيالتقليدية 

ويـــتم اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي المواقـــف التعليميـــة المختلفـــة مثـــل اســـتخدامه فـــي التـــدريب 

والممارســـة واســـتخدامه كمعلـــم خـــاص وحـــل المشـــكالت وفيهـــا يـــتم تـــدريب الطـــالب علـــى كيفيـــة 
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التمـــارين، وبـــرامج المحاكـــاة وتســـتخدم فـــي توضـــيح  التفكيـــر واســـتخدام قـــدراتهم العقليـــة، وبـــرامج

 .وبرامج األلعاب التعليمية، وبرامج التعلم الذاتي، وبرامج الذكاء االصطناعي ،بعض التجارب

كما يساهم التعليم بمعاونة الكمبيوتر فـي تـوفير التعلـيم الفعـال مـن خـالل قـدرة الكمبيـوتر 

عـة فوريـة، كمـا أن هـذا الـنمط يتـيح للتلميـذ فرصـا  على توفير التعلـيم  المفـرد وتقديمـه تغذيـة راج

عديدة من  المحاوالت لحل المشكالت وتصـحيح األخطـاء مـع زيـادة قدرتـه علـى التفكيـر بعمـق 

 .في الموضوعات الدراسية، هذا باإلضافة إلى تنمية قدرة التلميذ على التفكير االبتكارى 

 إرشا ات للمعلم عةد التعليم يمااعدة الكمبيوتر:   

سلسة من عـدة نقـاط تـم تضـمينها بعنايـة فائقـة بحيـث و البرنامج التعليمي المحسوب ه

تقود الطالب إلى إتقان احد الموضوعات بأقل قدر من األخطاء قبل بدء الطـالب فـي اسـتخدام 

رشـــادهم لمــــا يـــأتي وذلـــك قبــــل توزيـــع علـــى أجهــــزة  البرنـــامج التعلـــيم المحســـوب علــــى المعلـــم وا 

  .المدرسة الحاسوب المتوافرة في

  .توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرنامج لكل طالب -

  الزمنية المتاحة للتعلم بالحاسوب.أخبار الطالب عن المدة  -

الخبــرات التــي يلــزم التركيــز عليهــا وتحصــيلها أثنــاء و تزويــد الطــالب بــأهم المفــاهيم أ -

  .التعلم

  .لطالب إتباعها النجاز ذلك البرنامجالمسئوليات كافه التي على او شرح الخطوات أ -

  .تعريف الطالب بكيفية تقويم تحصيلهم ألنواع التعلم المطلوب بالحاسوب -

  لب بعد انتهائه من تعلم البرنامج.التي سيقوم بها الطا ةتحديد األنشط -

خباره عن الجهاز الذي سيستخدمه -   .تسليم كل طالب النسخة المناسبة للبرنامج وا 
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بعـــدة اســـتجابات للـــدخول إلـــى البرنـــامج  المـــتعلمتخدام الحاســـوب يقـــوم عنـــد البـــدء باســـ -

بعدها يـدخل الحاسـوب فـي حـوار مـع المـتعلم يسـتعمل هـذا البرنـامج حيـث يقـوم بطـرح 

مشـكله و عـن كـل سـؤال أ همشكالت على الطالـب الـذي يقـوم بـدورة بـاال جابـو أسئلة أ

  .مطروحة

 ةالصـــحيحة ثـــم إصـــدار اإلجابـــ ه جابـــيقـــوم الحاســـوب بنقـــل االســـتجابة وموازنتهـــا بـــاال -

و خطــــأ فيقــــوم البرنــــامج بتقــــديم بعــــض التــــدريبات أ ةالصــــحيحة أمــــا إذا كانــــت اإلجابــــ

بعـد أن ينتهـي المـتعلم المشـكلة التـي اخطـأ فيهـا و العالجيـة لتوضـيح السـؤال أ ةاألسـئل

ذا الطالــب مــن هــذه التــدريبات يعــود إلــى متابعــة تعلمــه لينتقــل إلــى الســؤال التــالي وهكــ

 .حتى ينتهي من جميع أسئلة البرنامج

 استخدام الحاسب عي إعدا  االختبارات وإ ارتها. -2

دارتهــا وتصــحيحها  يســتخدم الحاســوب فــي تصــميم وبنــاء االختبــارات وتقــديمها للطــالب وا 

ومـع تعـدد أنـواع  .وتسليمها وا عطاء تقارير شاملة لحالة الطـالب التعليميـة ومـدى نمـوهم العلمـي

 فإن القائمين على أمر التعليم يواجهون ثالث مشكالت، هي: االختبارات

عــــدادها وتطويرهــــا: -أ مــــن األســــاليب المســــتخدمة فــــي بنــــاء االختبــــارات  بنــــاء االختبــــارات واو

بالحاسـوب تكــوين مــا يســمى ببنــك االختبــارات عـن طريــق برمجيــة خاصــة، ويوضــع فــي هــذا 

تحديـدها بواسـطة مصـممي البرمجيـة البنك مجموعات كبيرة من األسئلة والمسائل التي سـبق 

 .ويكون االختبار من داخل هذا البنك بطريقة عشوائية

دارتها -ب بعد إعداد هـذه االختبـارات وبنـاء صـورها المتكافئـة، ومراجعتهـا  :تقديم االختبارات واو

للتأكــد مــن خلوهــا مــن أي أخطــاء، فــإن االختبــارات تكــون جــاهزة للعــرض والتقــديم للطــالب 
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وقبـل إعطـاء أي مـن هـذه االختبـارات يكـون الحاسـوب قـد  .ن الحاسوب ذلكإذا ما طلب م

جمــع بيانــات عــن كــل طالــب مــن الطــالب الــذين ســيقومون بأخــذ االختبــار للتعــرف علــيهم 

 .وحفظ بيانات أدائهم في االختبار للرجوع إليها وقت الحاجة

عالنها: -ج ختبار تعرض النتيجـة بمجرد االنتهاء من اال تصحيح االختبارات ورصد النتائج واو

النهائيــة لالختبــار علــى الطالــب، كمــا تخــزن هــذه النتيجــة فــي ذاكــرة الحاســوب حتــى يمكــن 

للحصول على تقرير حالة و الرجوع إليها فيما بعد من قبل المعلم لمعرفة موقف الطالب، أ

 .ألحد الطالب

 : نموذج مصمم لدرس تعلم الكتروني استخداممعوقات 

ربين للـتعلم االلكترونـي ، فـإن هـذا النـوع مـن التعلـيم ال ينفـك مـن بعـض بالرغم مـن حمـاس المـ 

 المعوقات ومنها:

: مثــــل تــــوفر أجهــــزة الحاســــوب والشــــبكات المحليــــة أو العالميــــة )العتــــاد المعوقــــات الماديــــة-1

 الالزم(.

 ومنها: المعوقات البشرية-2

 الـتعلم  االلكترونـي"،  قلة التدريب والدعم الفني.إذ أن هناك شح بالمعلم الذي يجيد "فن

نـه مـن الخطـأ التفكيــر بـأن جميـع المعلمـين فــي المـدارس يسـتطيعون أن يسـاهموا فــي  وا 

 هذا النوع من التعليم.

 .القلق والخوف من استخدام اإلنترنت 

  غير تربوية. برامجالخوف من وصول الطالب إلى 

 عدم المعرفة الكافية باللغة اإلنجليزية 
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   :نموذج مصمم لدرس تعلم الكتروني خداماستالتغلب على معوقات 

ن هنالـك إالمـذكورة أعـاله دون تعزيـز الـتعلم اإللكترونـي حيـث  يجب أال تحول جميع المعوقـات

 منها ما يلي: العديد من األساليب الواقعية والممكنة للتغلب على هذه المعوقات

ة التكاليف ولكن مـن صحيح أن التقنية في مجملها باهظ :تقليل الكلفة الكلية للتقنية -1

ناحيــة أخــرى يجــب أال تكــون التقنيــة بــذلك القــدر مــن التكلفــة عنــد اســتغاللها بكفــاءة لتقــديم 

الخـــدمات ،كمـــا أن علـــى المـــدارس والجامعـــات ومـــا يقتـــرن بهـــا مـــن مؤسســـات تعليميـــة أن 

ك تدرك أنه في عالم التعليم اليوم يعد عدم اسـتغالل اإلنترنـت أشـبه باالنتحـار التربـوي وذلـ

ألن الحقيقــة الماثلــة هــي أن الجميــع يســتخدم اإلنترنــت مــع تقلــص قيمــة الورقــة المطبوعــة 

مقابــل قيمــة المعلومــات اإللكترونيـــة، ولــذلك فــإن المؤسســات التـــي ال تقــدم علــى اســـتخدام 

اإلنترنـــت ســـوف تحكـــم علـــى نفســـها بالعزلـــة والتخلـــف . بجانـــب ذلـــك يســـتطيع الطلبـــة فـــي 

إلــى أيــة مدرســة أو جامعــة تــروق لهــم دون الحاجــة إلــى مغــادرة المســتقبل القريــب االنتمــاء 

مدنهم )مواقع سكناهم(، وفي هذه الحالة كيـف سـيكون مصـير تلـك الجامعـات التـي قـررت 

 عدم االستثمار في اإلنترنت والتقنيات الحديثة ألغراض التعليم ؟

قابة والكفـاءة التقنيـة . طالما أن النظم التعليمية تتميز بخاصية الر السيطرة على التقنية  -2

فإنــه يمكــن الســيطرة علــى كــل شــيء يتعلــق بــالتعلم اإللكترونــي بمــا فــي ذلــك مــوارد ونوعيــة 

 التعلم وفوق كل ذلك األمانة األكاديمية.

. يتعــين علـى جميــع  وضــع سياســة صــارمة غيــر متســامحة إزاء األمانــة األكاديميــة-3 

مخرجاتهـا التعليميـة فـي عصـر اإلنترنـت المدارس الراغبة في البقاء والمحافظة علـى جـودة 
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أن تضع نصب عينها قضايا األمانة ألكاديميـة وذلـك بوضـع سياسـة شـديدة الصـرامة ضـد 

 كل من يقوم بمخالفة القواعد المرعية عند استخدام اإلنترنت.

. المقصود بسياسة األمن هو القدرة على تحديد من يسمح لـه  وضع سياسة أمن صارمة -4

ـــــــــ ـــــــــى معلومـــــــــات المدرســـــــــة أو الجامعـــــــــة "  )دومـــــــــي ومـــــــــن ال يســـــــــمح ل ه بالوصـــــــــول إل

(. مــــع ضــــرورة االلتــــزام بهــــذه السياســــة ووضــــعها موضــــع التنفيــــذ العملــــي 2446والشــــناق،

( وهــو عبــارة عــن برنــامج حاســوبي Firewallباســتخدام الوســائل التقنيــة مثــل جــدار النــار )

الحواســـيب، وهـــي تراقـــب يعمـــل لحمايـــة الشـــبكة ضـــد التهديـــدات الخارجيـــة مثـــل المـــولعين ب

الدخول إلى الشبكة والخروج منها، وهنالـك العديـد مـن التقنيـات الحاسـوبية وخـدع االتصـال 

التي يمكن أن تخدم هـذا الغـرض، ولكـن األهـم هـو ضـرورة الوضـوح فـي قضـية مـن يسـمح 

 له ومن ال يسمح له بالدخول إلى الشبكة.

ــتعلــيم وتــدريب المدرســين والتربــويين    -5 ك التــدريب فــي مجــال التقنيــة . ويشــمل ذل

واسـتخدام اإلنترنــت بجانــب التــدريب علــى وسـائل التــدريس والقضــايا االجتماعيــة واإلنســانية 

 األخرى في الصف بما يمكنهم من تحسين قدراتهم على التعاطي مع التعلم إللكتروني.

مور الطلبة . يتعين على التربويين في نهاية المطاف التعامل مع أولياء أتعليم المجتمع -6

وعائالتهم، ولذلك يجب االستعانة بالتعلم اإللكتروني كإستراتيجية رئيسة لتعليم المجتمعـات 

  عن أهمية مثل هذه التقنية ،وقدرتها على خدمة المجتمع نحو مستقبل أفضل.
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 نموذج مصمم لدرس تعلم الكتروني:مكونات 

والمحتواة فـي كتـاب المـادة الدراســـــية  المعلومات المطلوب تعليمها والمقررة فـــــي المنهاج -أ

 والمعلومات الســـابقة المتعلقة بها والمعلومات االثرائية الالزمة.

تربويـــة تعليميـــة تأخـــذ بعـــين االعتبـــار خصـــائص  أســـسصـــياغة تلـــك المعلومـــات وفـــق -ب

 المتعلمين المعرفية و العمرية.

 واالســـتجابة بأفضـــل شـــكلالبرنـــامج الحاســـوبي الـــذي يحقـــق طرائـــق العـــرض والتفاعـــل  -ج

 .(45، 2441)ابراهيم، 

، 2441ابــراهيم ،( مراحــل تصــميم نمــوذج لــدرس تعلــم الكترونــي قــائم علــى الحاســوب

45_41) 

 :ما يلي تتضمنوالمرحلة األولى: إعداد وتحضير نظـام التعلم والتعليم : 

 يلي يتطلب ذلك ماو تحليل نظام التعـلم والتعليم :-أ

  الستكشاف البيئة االفتراضية التـي يـتم فيهـا اسـتخدام البرنـامج ، إجراء تحليل ميداني :

ــــــب المعرفيــــــة والوجدانيــــــة  ــــــرامج تنســــــجم مــــــع المتعلمــــــين مــــــن الجوان ــــــك إلنتــــــاج ب وذل

 والمهارية،ولتحديد األجهزة والمعدات الالزمة، واإلطالع على توجهات المتعلمين.

  هـا إلـى تحليلو موثقـة  االلكترونـيجمع المادة العلميـة المقـرر إدراجهـا فـي برنـامج الـتعلم

، قـــوانين ، نظريـــات ...(.مـــع مراعـــاة  مبـــاد محـــددة) حقـــائق ،مفـــاهيم ، نقـــاط تعليميـــة

 .التسلسل المنطقي لتلك النقاط التعليمية وترابطها وتحديد أسلوب التقويم 

  ـــة والوســـائط ـــات وترميمهـــا)وهي المعلومـــات الســـابقة والمعطـــاة والترميمي ترتيـــب المعطي

 ة(.المتعدد
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 .وضع االهداف السلوكية والتأكد من تغطيتها للمفردات والمهارات 

 .تقويم التحليل 

 يتطلب ذلك مايلي:و :تعلم وتعليم أطرصياغة النظام على شكل  -ب

 .دراسة النمو العقلي عند المتعلمين 

 .مراجعة شروط تعليم المفردات 

 .اختيار طرائق التعليم 

 .تشكيل خوارزميات التعلم والتعليم 

 5-.مراجعة خطوات التعليم المبرمج 

 تتضمن::وكتابة البرنامج الحاسوبي  إعداد المرحلة الثانية:

 :الخطوات التحضيرية لكتابة البرنامج الحاســـــوبي: وهي-أ

 .التخطيط للبرنامج 

  دراســــة البـــــرامج المســـــاعدة للبرنـــــامج الحاســـــوبي وتحديـــــدها مثـــــال برنـــــامج الفوتوشـــــوب

  .معالجة النصوصوبرنامج 

 .التخطيط الستخدام الوسائط المتعددة 

 .كتابة دليل االستخدام 

  محددة. ألغراضتصميم وكتابة مقاطع برمجية 
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 يتطلب ذلك مايلي::كتابة البرنامج التعليمي حاسـوبيا:  -ب

 تصميم شاشات التعليم والتعلم(.) كتابة المخططات االنسيابية للبرنامج 

 بد مــن التغذيــة الراجعــة  : تقــويم محتويــات ربــط المخططــات االنســيابية مــع بعضــها)ال

 .البرنامج(

 .تفعيل البرنامج 

 :توليف البرنامج بما يتوافق مع االهداف التعليمية من خالل الخطوات اآلتية 

 .تجريب البرنامج 

 تقويم ومراجعـة  برنـامج الـتعلم  االلكترونـي مـن حيـث الشـكل العـام و  :تطوير البرنامج

 علم والمتعلم  والجدوى االقتصادية ،والجهد.الوظيفة التي  سيحققها للم

 .دراسة فاعلية البرنامج 

 قياس أراء واتجاهات المتعلمين نحو البرنامج. 

 (55_  54، 2441)ابراهيم،تقويم درس تعلم الكتروني قائم على الحاسوب 

 عند تقويم درس تعلم إلكتروني قائم على الحاسوب يجب األخذ في اإلعتبار النقاط التالية:

 محتـــوى البرنـــامج بالموضـــوع المـــراد  طأن يعبـــر عـــن الرســـالة المـــراد نقلهـــا للمتعلم)ارتبـــا

 تعلمه(.

 .أن يرتبط باألهداف المحددة المطلوب انجازها في نهاية التعلم 

 .أن يتناسب مع أعمار المتعلمين وخصائصهم وبيئتهم 

 .أن يتوافق مع األنشطة التي يكلف بها المتعلمون 

  صحيحة ودقيقة.أن تكون المعلومات 
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 .أن يكون التعامل مع البرنامج سهال وميسرا 

 .أن يكون صالحا لالستعمال في مكان وزمان 

 .أن يوفر عناصر التشويق وجذب انتباه المتعلمين ويثير اهتمامهم 

 .أن تتناسب قيمته مع الجهد والمال الذي يصرف للحصول عليه 

 .أن اليتطلب استعماله أماكن وأزمنة معقدة 
  قابل لالصالح والتطوير. أن يكون 

 .أن يضيف شيئا جديدا لما ورد في الكتاب 

 .أن يسمح للمتعلم باستخدامه وفق سرعته الذاتية 

 ته.اأن يوفر حرية التجول بين محتوي 

 .أن يخلو من التحيز الجنسي أو الطائفي 

 .أن يقدم التغذية الراجعة الفورية 

 ن يوفر درجة من الترابط بين مفاهيمه.أ 

 .أن يوفر اختبارات مناسبة.لتقويم التعلم السابق والالحق 

 .أن يتضمن عناصر مسلية مرتبطة بالمحتوى 

 .أن يعرض مادة منظمة تنظيما منطقيا وتتدرج في الصعوبة 

 .أن يوفر أساليب كشفية للوصول إلى المعارف والمهارات والقيم 

 التعليم. أن يوفر فرصة تفريد 

  تعليمية مساعدة. ا  طر أأن يوفر 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الفصل الحادي عشر

 نتاج البرمجيات التعليميةا
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 مقدمة:

نسـبة كبيـرة مـن الطـالب عـن الدراسـة ممـا  عـزوفحظ المتتبع للوضع الحالي ظـاهرة يل

وتـــدني معـــدالت النجـــاح ، وبعـــد دراســـة وتحليـــل  المدرســـةالغيـــاب عـــن أدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة 

بعــض  إلــى ذلــك أتضــح انــه مــن ابــرز تلــك األســباب عــدم تطــوير وتحــديث أدتاألســباب التــي 

ن األسـلوب التقليـدي المتمثـل فـي إالتعليمية المتبعة حاليا فـي المـدارس، حيـث  والوسائلالطرق 

أبنـاء هـذا الجيـل  لتعلـيملقلم والكراسة لم يعد أسلوب كافي باستخدام السبورة والطباشير وا التعليم

ومختلــف تقنيــات  ،واإلنترنــت اإللكترونيــةالفضــائية واأللعــاب  الســفنالــذي تفتحــت أعينــه علــى 

 ومتعة في التعامل مع هذه التقنيات المستجدة. راحةالعصر الحديث، وما يمثله ذلك لهم من 

وا عدادها وتنفيذها بطريقـة علميـة بحيـث توضـح التعليمية  المناهجن برمجة ألذلك وجد 

الدراســـي ، فـــان ذلـــك ســـوف يســـاعد الطـــالب علـــى التحصـــيل وهـــذه  المـــنهجبالصـــورة والصـــوت 

متعــة وتشـويق للطـالب فأنهـا سـوف تســهم فـي خلـق الرغبـة لـدى الطــالب  مـنالطريقـة بمـا فيهـا 

 الدراسة. عن الطالب والمشاركة واإلبداع وبذلك تنتهي ظاهرة عزوف التعليمفي 

 مفهوم البرمجيات التعليمية

نتاجهـا بوسـاطة الحاسـب  البرمجيات التعليمية دروس تعليمية  يـتم إعـدادها وبرمجتهـا وا 

يتم إخراجهـا فـي أنمـاط مختلفـة تقتضـيها طبيعـة المـادة  وتقنيات االتصاالت والمعلومات، وعادة  

 الدراسية، والهدف المنشود، وطبيعة المتعلمين.
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 التعليميةج المناه برمجة

االعتيادي ككتب وكراسات دراسـية إلـى  شكلهاعملية تحويل المناهج التعليمية من  هي

بتــداولها بســهولة واســتخدامها فــي أجهــزة الحاســب  يســمحوســائط متعــددة بالصــورة والصــوت بمــا 

 .اآللي

  :من برمجة المناهج التعليمية الهدف

حـــدث تقنيـــات أدة القـــــصوى مـــن االســـتفا إلـــى ةمشـــروع برمجـــة المنـــاهج التعليميـــ يهـــدف

التعليمية بما يؤدي إلـى تطـوير التعلـيم وعـالج  العمليةالحاسب اآللي واستخداماته المتعددة في 

 مثل عزوف الطالب عن الدراسة والتحصيل العلمي. السلبيةبعض الظواهر 

 من خالل : االستفادةللبرمجيات التعليمية تحقيق  ويمكن

 صفوف مزدحمة. فيمتزايدة من الطالب  إمكانية تعليم أعداد توفير 

 وتربويا. علمياالبرمجيات التعليمية في عالج مشكلة قلة المدرسين المؤهلين  تساهم 

 أثنــاء  الدراســيالمتعلمــين فــي تعــويض الخبــرات التــي قــد تفــوتهم داخــل الصــف  تســاعد

 شرح المدرس.

 لــي فـي العمليــة الحاسـب اآل اســتخدام أنمشـكلة قــدرات الدارسـين الخاصــة باعتبـار  حـل

تتناسب وقدرات جميع الطالب بمـا فـيهم  مختلفةالتعليمية سوف يسهل تجريب أساليب 

 األطفال المتخلفين نسبيا .

 الحقيقيـة  اإلمكانيـاتال بداعيـة لـدى الطـالب وذلـك مـن خـالل اكتشـاف االقدرات  كشف

     للطلبة وتنميتها واالهتمام بها.

 إلى ممارسة هواية ممتعة.  الدراسةب وتحويل الرغبة في التعليم لدى الطال زيادة 
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 :إنتاج البرمجيات التعليمية متطلبات

 إنتحتــاج إلــى فريــق عمــل مــن المختصــين الــذين يجــب  التعليميــةإنتــاج البرمجيــات  عمليـة     

 العمل: فريقمحددة بحيث يضم   مواصفاتتتوفر لديهم خبرات ذات 

  لمتحركةوافي برامج معالجة الصور الثابتة  متمرسون. 

 مدمجة أقراصالمقرر الدراسي المراد تحويله إلى  القائمون بتدريس مدرسون ال.  

  تربويون. مختصون 

  بعلم النفس التربوي.  مختصون 

  التعليميةإنتاج البرمجيات  دورة

مـــن عـــدة موضــوعات حيـــث يتكـــون الموضـــوع  العـــادةالبرمجيـــات التعليميـــة فــي  تتكــون 

س من عدة فقرات وتتكون الفقرة من عدة نوافذ أو شاشات كل در  ويتكون بدوره من عدة دروس 

عــادة مــا  والــذي Tutorialفــي صــورة تــدريس خصوصــي  المــواد التعليميــة: خاللهــاتعــرض مــن 

والصــور المتحركــة   والرســوم Imagesبالصــورة الثابتــة  مــدعما Presentation العــرضيتضــمن 

 والحــوار Animation والحركــة Sound الصــوتية والمــؤتمرات Video Clipالفيــديو  لقطــاتمثــل 

Dialog أمثلــة وتمــارين  وعــرضExamples &Exercises اختبــارات  وتقــديمTests تشخيصـــية 

Diagnostic بنائية  أوFormative نهائية  أوSummative ،  إضافة إلى مجموعة ملفات لحفظ

 .المتعلمينأداء 

تخـــرج بالشـــكل النهـــائي  نأبعـــدة مراحـــل قبــل  التعليميـــةعمليـــة إعـــداد البرمجيــات  وتمــر

العملية مجموعة مختلفة من األفـراد أو المعلمـين ينبغـي  بهذهيقوم  إنالذي تعرض به ، ويجب 
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ـــم خبــرات  أن مواصــفات محــددة، وتمــر عمليــة إنتــاج البرمجيــة التعليميــة عــادة  ذاتتتــوفر لديهـــ

 تعرف بدورة إنتاج البرمجية. مراحلبأربعة 

 ليميةإنتاج البرمجية التع مراحل

  Preparation, Design : أوال :  مرحلة التصميم واإلعداد

 أنكامل لمشـروع البرمجيـة، ومـا ينبغـي  تصميمالمرحلة التي يضع المصمم فيها  وهي

 وغيرها من محتويات. وتدريبات.. وأنشطةتحتويه البرمجية من أهداف ومادة 

الخطوط  ترجمةرحلة التي يتم فيها الم وهي:  Scenario    : كتابة السيناريو مرحلة : ثانيًا

 حقيقيةالعريضة التي وضعها المصمم إلى إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية 

تم إعداده وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من ا يوضع في االعتبار م أنعلى الورق على 

 .متطلبات

في صورة  السيناريوفيذ المرحلة التي يتم فيها تن وهي:  Executing   : التنفيذمرحلة :  ثالثًا

 .Codeبرمجية وسائط متعددة تفاعلية، مع كتابة بعض البناءات المنطقية 

المرحلة التي يتم فيها عرض  وهي: Development  : والتطوير التجريبمرحلة  :رابعًا

 على عدد من المحكمين المختلفين، بهدف التحسين والتطوير. البرمجية

 عليميةالبرمجيات التتصميم  معايير  

البرمجيات التعليمية عند تصميم هناك مجموعة من المعايير التي  ينبغي أن يراعيها المعلم 

 ما يلي: منها

ينبغـي أن تحتـوي البرمجيـات التعليميـة علـى أهـداف واضـحة ومحـددة : األهداف التعليمية.1 

ن بدقة وتدون هذه الهداف ضمن كتيب خاص ملحق مع البرنامج بحيث يطلع عليها كـل مـ
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المعلــم والتالميــذ وتتصــف البــرامج الجيــدة بمجموعــة مــن المواصــفات فيمــا يتعلــق باألهــداف 

 المواصفات هي: وهذه 

  التركيــــز علــــى عــــدد محــــدد مــــن األهــــداف فــــي موضــــوع محــــدد وضــــيق وفــــي حــــل

الموضوعات الكبيرة، تجزأ إلى أجزاء اصغر ليتم التعامل مع كل جـزء بعـدد محـدود 

 من األهداف.

 ف بلغة بسيطة مفهومة للطالب.صياغة األهدا 

  اختيـار أهــداف ذات أهميـة وقيمــة للطالــب بحيـث ال يشــعر الطالـب بتواضــعها وعــدم

 أهميتها.

  تصـميم البرنـامج بشـكل مناسـب لتحقيـق األهـداف وبحيـث يوضـح الـنمط المتبـع فيـه

 (.....ـ حل مشكالت ـ محاكاة )تدريب ومران ـمدرس خصوصي

ــوى .2  المحتــوى العلمــي ألي برنــامج بــالخلو مــن األخطــاء العمليــة  ينبغــي أن يتميــز  :المحت

واللغوية، كما ينبغي أن يتصف البرنـامج بمجموعـة مـن الصـفات المهمـة مـن حيـث محتـواه، 

 ومن أهم هذه الصفات ما يلي:

  .)مناسبة المحتوى لفئة الطالب المقصودة )الصف والعمر 

 دام الحاسب فـي الـتعلم عـن اشتمال المحتوى على رسوم أو أشكال جيدة تميز استخ

 غيره من طرق التعلم األخرى.

 .عرض المحتوى بطريقة فعالة تستفيد من إمكانات الحاسب 

  إمكانيــة الــتحكم فــي مســتوى صــعوبة المحتـــوى مــن قبــل الطالــب واختيــار المســـتوى

 المناسب له بتدرج معين.
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 .عرض المحتوى بطريقة منطقية منظمة 

الجيــد يحتــوى تعليمــات معينــة ضــمن البرنــامج ذاتــه كمــا قــد  البرنــامج تعليمــات البرنــامج: .3

يحتوى تعليمات إضافية في المطبوعات المرفقة بالبرنامج مما يـوفر للطالـب تعليمـات كافيـة 

     وواضحة عنـد اسـتخدام البرنـامج فـي الـتعلم ومـن أهـم صـفات التعليمـات الجيـدة فـي البرنـامج 

 ما يلي:

 شاشــة فــي حالــة اســتدعائها دون أن تظهــر مــرات إمكانيــة ظهــور التعليمــات علــى ال

 كثيرة دون حاجة للطالب إليها.

 .صياغة التعليمات بلغة بسيطة خالية من المصطلحات المعقدة 

  بعمــل مــا، مثــل  الحاســباحتــواء التعليمــات علــى عبــارات توضــح للطالــب انشــغال

لفتـرة أن  أحيانا الحاسب)من فضلك أنتظر قليال ( بحيث ال يظن التلميذ عند توقف 

 هناك عطال  في الجهاز أو في البرنامج.

 .وجود توجيه خاص بإنهاء البرنامج متى أراد الطالب ذلك 

  وجــود قائمــة خيــارات ليســتخدمها الطالــب للبــدء مــن النقطــة التــي يريــدها ولــيس مــن

 البداية دائما .

تم باسـتجاباته البـرامج الجيـدة تتحـاور مـع المـتعلم بطريقـة مشـوقة وتهـالمـتعلم:   استجابات.4 

 حيث يتميز البرنامج الجيد في هذا الصدد بعدة صفات من أهمها:

  وجـــود طريقــــة ثابتــــة ال تتغيـــر إلدخــــال االســــتجابات والمعلومـــات كاســــتخدام مفتــــاح

اإلدخــال مــثال  إذ أن تغيــر هــذه الطريقــة يوقــع الطالــب فــي حيــرة إذ يتســاءل كــل مــرة 

 هل يستخدم المفتاح لم يبحث عن وسيلة أخرى؟
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 .وجود مثال يعلم الطالب كيفية إدخال استجاباته 

  الحاسبتقديم المساعدة للطالب عند قيامه باستجابة غير متوقعة من قبل. 

 .إيقاف أو تعطيل عمل المفاتيح غير المرغوبة لالستجابة 

  إمكانية التحكم فـي سـرعة إدخـال االسـتجابات مـن قبـل الطالـب مادامـت ال تتضـمن

 في الداء. أهداف البرنامج السرعة

  إمــداد البرنــامج للمــتعلم بعبــارات تزيــد مــن التفاعــل لتحســين فاعليــة اســتجاباته مثــل

)اعد التفكير( أو )أنتظر ثم اعد اإلجابة( ويفضل أن يحتوي البرنامج على تفريعات 

 ألسئلة توجيهية لتحسين استجابات الطالب كلما أمكن ذلك.

ــتجابات.5  لمــتعلم أكثــر إثــارة مــن اســتجاباته إلجابــات لإلجابــات الصــحيحة ل : البرنــامج اس

المـتعلم الخاطئـة ممـا يغـري الطالـب بتحـري االسـتجابات الصـحيحة للحصـول علـى اســتجابة 

 البرنامج الممتعة.

  إعطــاء توجيهــات مســاعدة أو طــرح بعــض األســئلة لممارســة مزيــد مــن التفكيــر دون

 التبرع بعرض اإلجابة الصحيحة بسرعة.

 خاصة في حالة المحاوالت المتكررة. عدم اإلفراط في المدح 

  ـــاء بحيـــث تتنـــوع فـــي اســـتخدامها حســـب جـــودة ـــارة للمـــدح والثن ـــر مـــن عب وجـــود أكث

 استجابة المتعلم. 

  ــــرع لمســــتويات متنوعــــة الســــهولة والســــرعة حســــب مســــتوى اســــتجابات ــــة التف إمكاني

 الطالب.

 .عرض الفقرات التي اخطأ فيها الطالب في نهاية البرنامج 
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  تجابات بلغة بسيطة قليلة الكلمات.تقديم االس 

البرنامج الجيـد يتسـم بشاشـة عـرض منظمـة بحيـث يـتم  :تنظيم الشاشة وسرعة العرض .6 

الـــتحكم فـــي ســـرعة عـــرض المعلومـــات علـــى تلـــك الشاشـــة مـــن قبـــل الطالـــب إذ أن الشاشـــة 

ض مــا البطيئــة جــدا  تكــون مملــة أمــا الســريعة جــدا  فقــد تفقــد المــتعلم القــدرة علــى متابعــة بعــ

يعرض عليها ومن ثم فمن األهمية بمكان تصميم البرنامج بحيث يتحكم الطالـب بنفسـه فـي 

ســرعة العــرض وفــي تقديمــه أو إرجاعــه حســب رغبتــه وتتســم البــرامج ذات الشاشــة المنظمــة 

 بشكل عام بالمواصفات التالية:

 مـة مناسبة كمية المعلومات المعروضة على الشاشة لعمر الطالب، فالشاشة المزدح

 بعدد كبير من السطور كالكتاب المزدحم الذي ال يكون مناسبا  لصغار التالميذ.

  وضـــوح أقســـام المعلومـــات علـــى الشاشـــة فـــي حالـــة تقســـيم الشاشـــة إلـــى منـــاطق أو

 أجزاء.

  وضوح األشكال والرسوم واأللـوان، وتوظيـف تلـك األلـوان توظيفـا  فعـاال  فـي توضـيح

 محتوى المادة التعليمية.

 لومــات كــل رســم أو شــكل فيــه بحيــث ال يظهــر الشــكل أو الرســم منفصــال  ارتبــاط مع

 في الشاشة وتظهر المعلومات أو الكتابات الخاصة به في شاشة أخرى .

ــائل .1  ــارة وس ــويق اإلث البرنــامج التعليمــي الجيــد يتضــمن وســائل إثــارة وتشــويق  :  والتش

 إلثارة والتشويق كما يلي:مناسبة دون إفراط أو تفريط وتتعدد الوسائل التي تستخدم ل
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 :ينبغــي أن تكــون رســوم البرنــامج وظيفيــة بمعنــى وجــود وظيفــة تعليميــة لهــا  الرســوم

ضــمن الكتابــات الخاصـــة بشاشــات البرنـــامج إذا أن الرســوم واألشـــكال الكثيــرة التـــي 

 ليس لها وظيفة جوهرية تشوه البرنامج وتضعف من فاعليته.

 :لوان باتزان وتنسيق علـى الشاشـات بحيـث تكـون البرنامج الجيد يستخدم األ ا لوان

ـــة جيـــدة إلبـــراز األفكـــار ال ـــات ممريحـــة للعـــين وموظفـــة بطريق همـــة وتوضـــيح محتوي

 .الرسوم

 :يستخدم الصوت في البرامج الجيدة وسيلة للتشويق أو التعزيـز وينبغـي أن  الصوت

يســمح البرنــامج بــالتحكم فــي الصــوت مــن قبــل المــتعلم عــن طريــق مفتــاح الصــوت 

بالجهــاز حيــث أن هنــاك أصــواتا تكــون مرتفعــة ومزعجــة أو غيــر مفضــلة مــن قبــل 

 المتعلم مما يجعله قلقا  عند تعلمه من البرنامج.

 :البرنامج الجيد يراعـي الجوانـب النفسـية للمـتعلم فيمـا يتعلـق باآلثـار النفسـية  التقويم

ولـذلك  لدرجات التقويم على المتعلم خاصة عند تنافس الطالب بعضهم مع بعض،

ينبغي أن يصمم البرنامج بحيث يتنافس الطالب مع نفسه ويقارن بين درجاتـه علـى 

 فترات من الدراسة ليلمس تحسن مستواه، مما يكون له آثاره اإليجابية على المتعلم.

  



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

111 
 

 

 الفصل الثاني عشر
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 مقدمة:

ترونيــة وتتمتــع صــفحاته بمواصــفات الكتــاب اإللكترونــي هــو كتــاب تــم نشــره بصــورة إلك

صــــفحات الويــــب ، ويمكــــن الحصــــول عليــــه بتحميلــــه مــــن موقــــع الناشــــر علــــى اإلنترنــــت إلــــي 

 الكمبيوتر، أو شرائه علي هيئة اسطوانة من األسواق ، أو يرسله الناشر بالبريد اإللكتروني .

ى األقـــراص يطلـــق عليـــه أحيانـــا مســـمى كتـــاب علـــ Electronic Bookوالكتـــاب اإللكترونـــي    

Books on Disks  حيث يمكن بيعه على هيئة اسطوانة مدمجةCD . 

 ولمزيد من التفاصيل سيتم توضيح النقاط التالية :

 ظهور الكتاب اإللكتروني . 

 خصائص الكتاب اإللكتروني . 

 طرق إعداد وعرض الكتاب اإللكتروني . -جـ

 أجهزة قراءة الكتاب اإللكتروني . –د 

 كتروني ومستقبل نشر المعلومات .الكتاب اإلل -هـ 

 الكتاب اإللكتروني وتعليم المستقبل . –و 
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 ظهور الكتاب اإللكتروني : –أ 

بــدأت عمليــات النشــر األولــى للمعلومــات مــن خــالل قــوائم عنــاوين البريــد اإللكترونــي ، ليــتم    

 تداول المعلومات ومن بينها أوراق البحث بين مجموعات بريدية محدودة .

 1111لبدء الحقيقي لنشر المعلومات باإلنترنت عام وكان ا . 

  وتطـــورت عمليـــات النشـــر وتصـــفح المعلومـــات علـــى اإلنترنـــت بظهـــور متصـــفح موزايـــك

Mosaic  1113في عام . 

  ازداد النشر المعلوماتي بصورة متالحقة حيث وجدت شـبكةNetwork Wizards  فـي عـام

 % .341.6ت سنويا بلغت أن نسبة النمو في النشر على شبكة اإلنترن 1111

  ــــات أو ــــك مــــن قبــــل جمعي حــــددت مواقــــع خاصــــة للنشــــر المعلومــــاتي المتخصــــص ، وذل

جماعــات أو مؤسســات حكوميــة وأهليــة ، فظهــرت مواقــع خاصــة للنشــر المعلومــاتي عــن 

 الكمبيوتر والصناعة والتعليم والتجارة واإلعالم وغيرها .

 ـــى اإلنترنـــت لنشـــر الكتـــب وب ـــار خصصـــت مواقـــع متنوعـــة عل ـــدى كب يعهـــا ، حيـــث أنـــه ل

الناشــرين حاليــا مواقــع خاصــة لنشــر وبيــع الكتــب المتنوعــة وخاصــة الجديــدة منهــا ، ليــتم 

عرض بعض المعلومات المختصـرة عـن الكتـاب مـن حيـث محتـواه والمؤلـف وسـنة النشـر 

 والكلمات المفتاحية ومقتطفات من أهم أجزاء الكتاب ، وذلك للتشجيع على شراء الكتاب.

  بعـــض ناشـــري الكتـــب علـــى اإلنترنـــت بوضـــع أجـــزاء مـــن الكتـــب كصـــفحات منشـــورة اهـــتم

باإلنترنــت ومــن أهمهــا كتــب الكمبيــوتر واإلنترنــت ، وكمثــال كتــاب مصــادر لغــة تصــميم 

، وتـم وضـع  1116ونشر فـي عـام  Ian Grahamتأليف  Html Sourceصفحات الويب 
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ا يشـــير الناشـــر إلــــي كمـــ Torontoالكتـــاب كصـــفحة ويـــب ، فـــي موقـــع المؤلــــف بجامعـــة 

 العنوان اإللكتروني للكتاب في موقعه .

 خصائص الكتاب اإللكتروني : –ب 

لتحديد خصائص الكتاب اإللكتروني يجب أن نفرق بين أنواع الكتب ، وهـدف المؤلـف مـن     

نشـــر الكتـــاب ، مـــن حيـــث نشـــر المعلومـــات العلميـــة ، أو التســـلية ، أو تشـــجيع الســـياحة ، أو 

و الخيــال العلمــي وغيرهــا ، فكــل كتــاب مــن النوعيــات الســابقة يمكــن أن يتضــمن االقتصــاد ، أ

خصــائص متفــردة عــن غيــره مــن الكتــب ، فعــرض الروايــة يختلــف فــي خصائصــه عــن عــرض 

كتــاب للبحــث العلمــي أو اإلحصــاء ، كمــا يختلــف عــن كتــاب للســياحة يتضــمن صــور ولقطــات 

معلومات وكتابة النص ومكونات المعلومات فيديو متحركة وغيرها ، وذلك كله يتحدد بطبيعة ال

بالكتاب وأهداف الكتاب .  إال أنه يمكن بصفة عامة تحديد خصائص الكتاب اإللكتروني فيمـا 

 يلي :

 إمكانية نقله بسهولة وتحميله على أجهزة متنوعة . -0

 سهولة الوصول إلي محتوياته عشوائيا باستخدام الكمبيوتر . -2

مثـل الرسـوم المتحركـة والصـور ولقطـات الفيـديو  Multimediaيحتوى على وسائل متعددة  -3

 والمؤثرات الصوتية المتنوعة وخلفية صفحات جذابة وغيرها.

 بساطة قراءته باستخدام الكمبيوتر وأجهزة أخرى . -4

ربطـــه بـــالمراجع العلميـــة التـــي تؤخـــذ منـــه االقتباســـات حيـــث يمكـــن فـــتح المرجـــع األصـــلي  -5

 لكتابه .ومشاهدة االقتباس كما كتبه المؤلف 
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 استخدام أقالم التلوين والتعليق أثناء عرض الكتاب . -6

أو  LCDسهولة عرضه على الطالب في قاعات الدراسة باستخدام وحدة عرض البيانات  -7

 جهاز البروجكتور المتصل بالكمبيوتر .

 سهولة فهرسته بالمكتبات ووضعه بحيز صغير . -8

سـواء بموقـع الناشـر أو المؤلـف إمكانية االتصـال بـه عـن بعـد للحصـول علـى المعلومـات  -9

 أو المكتبات  اإللكترونية .

 أشكال تصميم وقراءة الكتاب اإللكتروني : -جـ 

 Formatsقبل شراء أي كتاب إلكتروني يجب التأكد أوال من نوعية تصميم وتنسيق الكتاب     

  PDF Format & RTF Formatوطريقة عرضه ، حيث يتوفر شكلين لتصميم الكتاب همـا :   

،  PC والمتوافقة معه  Mac  ،IBMوكال الشكلين صالح للعرض على أي من أجهزة ماكنتوش 

 وفيما يلي عرض لكال شكلي تصميم الكتب اإللكترونية :

: هذا التصميم مخصص للقراءة على أجهزة الكمبيوتر التقليديـة ،  PDF Formatتصميم   -1

خط النص كبير ليالئم جميع القراء ، والكمبيوتر المحمول ، وفي هذا الكتاب يكون حجم 

أسطر، ويتم عـرض الكتـاب صـفحة  14:  1كما أن عدد سطور الصفحة يتراوح ما بين 

لالنتقـال المتتـالي بـين صـفحات  Page down   ،Page upــ صـفحة بالضـغط علـى زري 

الكتاب ، وهذا التصميم  يصعب إدخال تعديالت عليه بواسطة القار  ، حيث يتم قراءته 

 ا تم تصميمه .كم
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: هــو تصــميم متعــدد االســتخدام مــن حيــث إعــادة تصــميمه وطــرق  RTF formatتصــميم  -2

 قراءته، حيث يمكن قراءته بأي من الطرق التالية :

  وورد  –قراءته باستخدام برنامج معالج النصوصWord – . بفتح البرنامج 

 . قراءته على شاشة الكمبيوتر كأي برنامج يتم فتحه 

 ن األشـــكال المختلفـــة كمجلـــة أو جورنـــال أو كتـــاب وغيرهـــا ثـــم قراءتـــه طباعتـــه بـــأي مـــ

 كأوراق مطبوعة في أي مكان بدون جهاز كمبيوتر .

يمكن للقار  إدخال تعديالت على تصميم الكتاب وتنسيقاته من  RTF formatوفي تصميم 

مسافات حيث تغيير نوعية الخط وحجمه ولونه وتغيير مساحة الهوامش في الصفحة، وتغيير ال

بين األسـطر ، وتقسـيم كتابـة نـص الكتـاب إلـي عمـودين بحيـث يشـبه المجلـة وبالتـالي يـنخفض 

عدد أسطر الكتاب ، ويمكن طباعته بأي شكل تريد ، وبهـذا يمكـن إدخـال أيـة تعـديالت ترغـب 

 فيها على الكتاب.

 : E-Book Readerأجهزة قراءة الكتاب اإللكتروني  –د 

إللكترونـــي باســـتخدام كمبيـــوتر المكتـــب أو المحمـــول أو كمبيـــوتر يمكنـــك قـــراءة الكتـــاب ا   

الجيب ، إال أنه قد يرى البعض قراءة الكتاب دون الجلـوس أمـام الكمبيـوتر وشاشـته التقليديـة ، 

حيث أن الجلوس لساعات أمام الكمبيوتر قد يسبب أرق وألم وعبء نفسي خاصة مع استخدام 

ضـع ثابـت أمـام الجهـاز والبحـث الـدائم عـن مكـان التوقـف لوحة المفاتيح والفـأرة والجلـوس فـي و 

 أثناء القراءة وغيرها من األوضاع التي لن يرضى الجميع بها. 
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 صورة لقار  الكتاب شكل تمثيلي لتعبئة الكتب بقار  الكتاب اإللكتروني 

لهذا قامت عدة شركات بتصنيع أجهزة صغيرة تستخدم لقراءة الكتـاب اإللكترونـي وتقضـى  

علــــى العديـــــد مـــــن الصــــعوبات الســـــابق ذكرهـــــا التــــي تواجـــــه الطريقـــــة التقليديــــة لقـــــراءة الكتـــــاب 

 . E - Book readerاإللكتروني ، وقد أطلقت على هذه األجهزة اسم قار  الكتاب اإللكتروني 

وقــار  الكتــاب اإللكترونــي يمكــن تحميــل الكتــاب إليــه مباشــرة مــن الناشــر إلــي الجهــاز، أو 

ميل الكتاب اإللكتروني أوال إلي جهاز الكمبيوتر ومنه يتم تحميل الكتاب إلي يحتاج بعضها تح

قار  الكتاب اإللكتروني ، وبمجرد تحميـل الكتـاب للجهـاز فإنـه يمكـن قراءتـه فـي أي وقـت وأي 

 مكان .

 National Institute of Standard andوقـد حـدد  المعهـد الـوطني للمقـاييس والتكنولوجيـا 

Technology ( NIST)  المعـايير التـي يجـب توافرهـا لنقـل محتـوى الكتـاب اإللكترونـي ، وبـذلك

يمكــن تحديــد مواصــفات نقــل الكتــب اإللكترونيــة وتحميلهــا إلــي قــار   الكتــاب اإللكترونــي بدقــة 

 ومواصفات محددة لجميع األجهزة .



   المستوى األول/ الفصل األول  الحاسب اآلليمقدمة في 

146 
 

 وفي ضوء ما سبق سيتم مناقشة ما يلي :

 خصائص قار  الكتاب اإللكتروني . -0

 جهزة قار  الكتاب اإللكتروني .أنواع أ -2

 ـ خصائص قارئ الكتاب اإللكتروني : 6

 يتصف قار  الكتاب اإللكتروني بعدة خصائص من أهمها ما يلي :

  بوصة . 14×  4:  5.5توفره بشاشات ذات أحجام متعددة تتراوح ما بين 

 .خفيف الوزن مما ييسر حمله ونقله إلي أماكن مختلفة منها قاعات الدراسة 

 كن قراءته في أي مكان وبأي وضع جلوس يريح الطالب .يم 

  كتاب علمي . 14.444:  14لها سعة تخزينية عالية تتراوح ما بين 

  قدرتها على تحميل الكتـب مـن اإلنترنـت مباشـرة عـن طريـق االتصـال التليفـوني بالناشـر أو

 شركة توزيع الجهاز .

 ضـافة الحواشـي يساعد القار  على إدخال التعديالت على نص الكتـاب ل تيسـير قراءتـه ، وا 

 للكتاب ، وتظليل المعلومات وتخطيطها أثناء القراءة .

 . إمكانية تثبيت المؤشر على آخر مكان تم إيقاف القراءة عنده 

  انخفاض سعر الكتاب مقارنة بمواصفاته وعدم الحاجة لوجود جهاز كمبيـوتر لقـراءة الكتـب

 اإللكترونية .

 اإللكترونية ، لعدم إمكانية نسخ أو طبع الكتـاب منـه، ومـن  يحافظ على حقوق نشر الكتب

 ثم يمكن بيع الكتاب بشكل آمن بعيد عن السرقة .
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 أنواع أجهزة قارئ الكتاب اإللكتروني :   – 2

 تحتوى أجهزة قراءة الكتاب اإللكتروني على برنامج يسمح بقراءة الكتب التي خزنت 

  Soft Book , Librius Millennium E - Book , Summer بينهـافي شكل إلكتروني ومن 

  Wood , Lunch Book , Rocket E - Book , Every Books Dedicated  وسـيتم العـرض

 لتلك األجهزة فيما يلي :

 جهاز Soft Book Reader  : 

يتميـــز هـــذا الجهـــاز بصـــغر حجمـــه وخفـــة وزنـــه ، وتجهيـــزه لالتصـــال باإلنترنـــت ليســـمح    

 ق والمجالت المنشورة عليها بسهولة ، وأمان وتجهيزها للقراءة .بعرض الكتب والوثائ

صــفحة ، مــع إمكانيــة زيــادة ســعته ، ويــتم عــرض  2444ويســتوعب الجهــاز مــا يزيــد عــن 

 صفحات الكتاب بصورة متتالية كل صفحة على حدها ، كما يوفر خصائص البحث عن          

تعــددة ، وا عــداد الحواشــي علــى الشاشــة وقــراءة الــنص بــأنواع خطــوط م الموضـوعات والكلمــات،

زالتهـا، وتحديـد الصـفحات وتظليـل النصـوص ، وتعيـين وصـالت المعلومـات المتصـلة  مباشرة وا 

 بها.

والجهاز ال يحتاج إلي وجود كمبيوتر لكـي يتصـل باإلنترنـت حيـث أنـه مـزود بفـاكس مـودم 

الـربط، وتسـتغرق عمليـة  عن طريق خط التليفون لتنفيذ عملية Soft Book يربطه مباشرة بشبكة

 1.5تحميل كتاب يتضمن ثالثمائة صفحة دقيقتان ، ليتم عرضه مباشرة على شاشة مسـاحتها 

 بوصة.
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ويتمتع هذا الجهاز بشاشة ذات خلفية رمادية براقة ، مما يعـرض تبـاين للـون األسـود علـى 

شاشـة بـاللمس اللون األبيض لتيسير عملية القراءة دون الحاجة لمصدر ضـوء آخـر ، وتعمـل ال

 حيث يتم النقر الخفيف على قائمة أيقونات لفتح الكتب الجديدة والتفاعل معها .

لمستخدمي الجهاز محتويـات أفضـل شـركات النشـر والتـي  Soft Book Press وتوفر شبكة

 يمكن نشرها إلكترونيا ، كما تعمل على تطويرها وتسويقها إلكترونيا.

 جهازLibrius Millennium E - Book : 

صممت شاشة الجهـاز بحيـث تحتـوى علـى أضـواء خلفيـة مشـرقة لمسـاعدة المسـتخدم علـى 

قراءة النص في األماكن القليلة اإلضاءة بدون مجهود ، كما أنه يسهل قراءة النص على ضوء 

الشمس المباشر ، كما صممت خريطة صغيرة على شاشة الجهـاز لمسـاعدة المسـتخدم  صـورة 

 Librius Millenniumتوضح 

فــي قـــراءة الكتـــاب بلغـــات متعـــددة ، إضـــافة إلـــي اســـتخدام أحجـــام  متنوعـــة لقـــراءة الـــنص ،     

ساعة،واتصـاله بمكتبـة  14ويحتوى الجهاز على بطارية قابلة للشحن وتعمـل لمـدة ال تقـل عـن 

 عنوان لكتاب في جميع المجاالت . 154.444إلكترونية تحتوى على أكثر من 

مع خفة وزنه ، وسهولة تشغيله حيث يحتوى على سـبعة  ويتميز هذا الجهاز برخص سعره

أزرار فقط تتحكم في كافة عملياته ، ويعمل هذا الجهاز عن طريق وصله أوال بجهاز كمبيـوتر 

 ثم تحميل الكتاب اإللكتروني من الكمبيوتر إلي جهاز القار  .
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 جهاز Summer Wood Lunch Book : 

كتب األطفال ، حيـث أنـه علـى شـكل صـندوق جهاز مصمم لألطفال الستخدامه في قراءة 

صلب ملون يشبه صندوق غذاء األطفال ، ويعتبر أول قار  للكتب اإللكترونيـة أعـد خصيصـا 

وقـد صـمم    Learning  Station لتالميذ المـدارس ، ويمكـن اسـتعماله فـي المؤسسـات التعليميـة

  Computer Desk Top   هذا الجهاز بطريقة عصرية ، كما يمكن اسـتعماله كسـطح كمبيـوتر

ـــة مناســـبة للتلميـــذ ،  ويســـتخدم كجهـــاز الســـلكي ، كمـــا يمكـــن ضـــبط ارتفاعـــه بمســـاحات مختلف

ويتميز استخدامه لـنظم تشـغيل مناسـبة لقـراءة الكتـب لسـنوات طويلـة بغـض النظـر عـن التطـور 

 التكنولوجي.

 جهاز Rocket E - Book : 

ـــد، ويخـــزن  ـــد عـــن مصـــمم بحجـــم الورقـــة ليســـتقر فـــي راحـــة الي صـــفحة مـــن  5444مـــا يزي

 النصوص والصور، فضال عن خفة وزنه ، وبذلك يمكن التنقل به في األماكن المختلفة. 

ويمتاز باستخدامه في االتصال المباشـر السـتالم النسـخ اإللكترونيـة مـن الكتـب وهـو يـوفر 

 لتظليـل للـنص مميزات عديدة للقراءة والتصفح من بينها إضافة العناوين  المفضلة ، والتعليق وا

ضافة الحواشي للصفحات.  وا 

 جهاز Every Books Dedicated Reader : 

يحتوى هذا الجهاز على شاشتين تمتازان بكفاءة عالية وألوان متوافقة ، ويعمل باللمس، إال 

 أن أهم عيوبه وزنه الكبير مقارنة باألجهزة األخرى .
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 الكتاب اإللكتروني ومستقبل نشر المعلومات : -هـ 

تتفق أهداف نشر الكتاب اإللكتروني مع أهداف نشر الكتاب المطبوع ، لكنها تزيد عليها   

 في االرتقاء بمستقبل نشر المعلومات من حيث :

سرعة توزيع الكتاب اإللكتروني فبمجرد كتابته وبرمجته إلكترونيا يتم نشره وتوزيعه فـورا ،   -1

 ليصل إلي القراء في نفس اللحظة .

ات المعلومــــات المنشــــورة فــــي الكتــــاب اإللكترونــــي ، فقــــد تجــــد فيهــــا صــــفحات تنــــوع صــــفح -2

 معلومات وصفحات مرح ولقطات فيديو متحركة وأصوات ومؤثرات صوتية متنوعة .

سهولة تصحيح األخطاء لحظة اكتشافها بالكتـاب اإللكترونـي وتزويـد القـراء بهـا فـي نفـس   -3

الخطــأ إلــي بصــدور طبعــة جديــدة مــن اللحظــة ، بينمــا فــي الكتــاب المطبــوع لــن يصــحح 

 الكتاب.

 سرعة تحديث معلومات الكتاب اإللكتروني وتزويد القراء بها في نفس اللحظة .  -4

ـــــين المـــــؤلفين   -5 ـــــه يمكـــــن إيجـــــاد تفاعـــــل ب ـــــا ، حيـــــث أن تفاعليـــــة نشـــــر المعلومـــــات إلكتروني

 والمتخصصين والقراء حول موضوعات الكتاب اإللكتروني .

لمي للكتــاب اإللكترونــي دون الحاجــة للبحــث فــي حقــوق الطبــع والتوزيــع بكــل التوزيــع العــا  -6

صدار طبعات خاصة للبعض منها .  دولة، وا 
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نشـــر الكتـــاب اإللكترونـــي يلغـــى دور الوســـيط بـــين القـــراء والناشـــر أو المؤلـــف مـــن حيـــث   -1

تكــاليف بيــع الكتــاب بالتجزئــة ، ومــن ثــم تــنخفض تكــاليف نشــر الكتــاب وبالتــالي يــنخفض 

 سعر البيع للقراء.

انخفاض تكاليف نشر الكتاب  اإللكتروني مقارنة بالكتاب المطبـوع ، لعـدم وجـود تكـاليف   -4

طباعة وأوراق وغيره ، ومن ثم يساعد على توزيع الكتب بأسـعار منخفضـة ويشـجع علـى 

 نشر المعلومات لدى قراء أكثر .

معلومــات حــول الكتــاب مــن حيــث يشــجع التوزيــع اإللكترونــي علــى تجميــع المؤلــف لقاعــدة  -1

 آراء القراء ونسبة توزيع الكتاب والمقارنة بين مناطق شراء الكتاب .

وعلى الرغم مـن المميـزات العديـدة التـي وفرهـا الكتـاب اإللكترونـي لنشـر المعلومـات إال أنـه 

 هناك بعض الصعوبات التي تواجه نشر الكتاب اإللكتروني.

 اب اإللكتروني :  الصعوبات التي تواجه نشر الكت

 من بين هذه الصعوبات ما يلي :

الزال الــــود مفقــــود لدرجــــة كبيــــرة بــــين القــــراء والتكنولوجيــــا علــــى الــــرغم مــــن تنــــوع أشــــكال   -1

معلومــات الكتــاب اإللكترونــي ، إال أن األلفــة بــين القــراء والكتــب المطبوعــة هــي المســيطرة 

ياتها وانخفـاض مميزاتهـا مقارنـة على سوق توزيع الكتب حتى اآلن على الرغم من كـل سـلب

 بالكتاب اإللكتروني.
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حاجـــة النشـــر اإللكترونـــي إلـــي تكنولوجيـــا أكثـــر تقـــدما ، وأكثـــر ترفيهـــا وأكثـــر راحـــة للقـــراء   -2

 وبساطة في االستخدام.

أجهـزة قــراءة الكتـاب اإللكترونــي رغـم انخفــاض أســعارها إال أنهـا الزالــت تمثـل عــبء علــى   -3

 القراء البسطاء.

غيـاب الكتـاب اإللكترونــي وأجهـزة قراءاتـه عــن الجامعـات والمـدارس والمكتبــات ، ممـا أثــر   -4

 على سرعة انتشاره ، وتنمية استخدامه في أهم بيئات استخدامه.

ــــل الشــــاطئ   -5 ــــي كــــل مكــــان مث ــــي ف ــــار  الكتــــاب اإللكترون ــــاب فكــــرة اســــتخدام جهــــاز ق غي

اب الـــوعي بأهميتـــه ومميزاتـــه وطـــرق والمتنزهـــات والشـــارع والســـرير وأي مكـــان ، نظـــرا لغيـــ

 استخدامه.

معظــم مســتخدمي الكتــاب اإللكترونــي حاليــا فئــة نــادرا مــا تقــرأ وهــم العــاملين فــي مجــاالت   -6

 المال والتجارة وتكنولوجيا االتصاالت ، وهنا يكون البطء في انتشار الكتاب اإللكتروني.

بيــوتر إلــي طاقــة ممــا قــد يكــون مكلــف حاجــة أجهــزة قــراءة الكتــاب اإللكترونــي وأجهــزة الكم  -1

 للقراء ويحد من كثرة استخدامه.

 الكتاب اإللكتروني وتعليم المستقبل : –و 

اهتم كبـار ناشـري الكتـب مـؤخرا بالكتـاب اإللكترونـي ونشـره وتوزيعـه علـى اإلنترنـت ، ومـن 

، ومــن ثــم أصــبح لنشــر الكتــاب  McGrow-Hill , Pearson Education بيــنهم الناشــرين

إللكترونــــي فــــي الجامعــــات والمــــدارس أهميــــة كبــــرى لنشــــر التكنولوجيــــا وتنميتهــــا ، وباســــتخدام ا
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أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات والمـدارس للكتـاب اإللكترونـي سـنتجه إلـي تعلـيم المسـتقبل 

 الذي سيتميز بالعديد من الخصائص من بينها:

مـــــن الجامعـــــات والمـــــدارس  إزاحـــــة الكتـــــب المســـــتعملة والتـــــي يســـــئ الطـــــالب اســـــتخدامها  -1

 ومكتباتها العلمية ، لتحل محلها أقراص الكتب اإللكترونية وأجهزة قراءتها.

ســرعة تحــديث المــادة التعليميــة وتــدريب الطــالب عليهــا، ونشــر األبحــاث العلميــة الحديثــة   -2

 وتطور القاعدة المعرفية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

، أوجد لدى الطالب يوتر واإلنترنت في جميع التخصصاتمباستخدام الطالب ألجهزة الك  -3

 استعداد ومقدرة الستخدام الكتاب اإللكتروني في التعليم.

 استخدام الكتاب اإللكتروني في التعليم عن بعد ، بعيدا عن قيود الدراسة النظامية.  -4

ب فهــــــم       تـــــوفير أشـــــكال المعلومــــــات المتنوعـــــة بالكتــــــاب اإللكترونـــــي، ممـــــا ييســــــر للطـــــال  -5

 المعلومات.

تــدريس المهــارات العمليــة باســتخدام لقطــات الفيــديو المتحركــة ، ممــا يســاعد علــى تحقيــق   -6

 أهدافها التعليمية.

تــــوفير أشــــكال متنوعــــة مــــن التفاعــــل بــــين مــــؤلفي الكتــــاب والمتخصصــــين وأعضــــاء هيئــــة  -1

هـا لـدى أعضـاء هيئـة التدريس والطالب ، مما يساعد على نمـو الخبـرات التعليميـة وتكامل

 التدريس والطالب.
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تنفيـــذ التقيـــيم اإللكترونـــي باالتصـــال المباشـــر بـــين الطـــالب والمـــادة التعليميـــة فـــي الكتـــاب   -4

 اإللكتروني وأعضاء هيئة التدريس.

تــــوفير تكــــاليف الطباعــــة والتجليــــد والمخــــازن والمرتجعــــات علــــى الجامعــــات والمــــدارس ،   -1

 جامعات والمدارس بتكنولوجيا الكتاب اإللكتروني .لالستفادة منها في تزويد ال

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الفصل الثالث عشر

 E- Portfoliosالحقيبة االلكترونية  
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 تعريف الحقيبة االلكترونية:  

هــــــى تجمــــــع لألنشــــــطة والمواقــــــف التعليميــــــة ومصــــــادرها الكترونيــــــا. وتعتبــــــر الحقيبــــــة 

يالت لعمليـات الـتعلم والنمـو التعليمـى لـدى المتعلمـين ، والتغييـرات التـى االلكترونية بمثابة تسج

تطـــرأ علـــى العمليـــة التعليميـــة ، كمـــا تتضـــمن توثيـــق محـــدد لقـــدرات المـــتعلم ونشـــاطاته العمليـــة 

مكانياتـــه المختلفــة ، وتســـجيل ألنشـــطة المعلــم وتفاعالتـــه فــى المواقـــف التعليميـــة  والتعليميــة ، وا 

شــــرة ، كمــــا تــــزود الحقيبــــة االلكترونيــــة المتعلمــــين وهيئــــة التــــدريس واإلدارة المباشــــرة والغيــــر مبا

التعليميـة وأوليـاء األمـور والمهتمـين بالمعلومـات حــول عمليـة وقـدرات المـتعلم واإلمكانيـات التــى 

تــم توظيفهــا فــى ذلــك ، ومــن ثــم فهــى جامعــة لكــل مــن المــنهج وعمليــات التعلــيم والتقــويم للحكــم 

 ، وبصفة عامة تعتبر الحقيبة االلكترونية تاريخ التعليم .على إنجاز المتعلم 

ـــيم المتمركـــز حـــول المـــتعلم ، حيـــث        والحقيبـــة االلكترونيـــة تـــؤدى إلـــى تطبيـــق فعلـــى للتعل

يتحمل المـتعلم المزيـد مـن المسـئوليات ويصـبح لـه الـدور الفاعـل فـى تعلمـه ، وتتضـمن الحقيبـة 

بما تشمله من رسوم وصـور   Multimedia  Interactiveية االلكترونية الوسائل المتعددة التفاعل

وفيديو وحركة ومؤثرات صوتية وارتبـاط بالشـبكات التعليميـة وعـرض متنـوع األشـكال وفـق تنـوع 

 الفروق الفردية بين المتعلمين ، وهى تمثل الخيار األحدث من المستحدثات التكنولوجية .

 أشكال الحقيبة االلكترونية : 

 بة االلكترونية على أى من األشكال التالي : تصمم الحقي  

ــى   -0 ــاب الكترون ويــتم تحميــل عشــرات وبالمصــادر المتنوعــة واالنترنــت  :  E- Bookكت

 والمواقف التعليمية وهيئة التدريس فى أى وقت وأى مكان .
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وتنقـل إليـه محتويـات الحقيبـة كاملـة عـن طـرق شـبكات  D.V.D قرص الفيديو الرقمى -4

 . E- Boardة االلكترونية المعلومات والسبور 

إال أن سـعته تقـل عنـه  D.V.Dويحتـوى علـى مميـزات القـرص  : C.D القرص المـدمج  -3

ميجابايــت بينمــا ســعة  11تعــادل  D.V.Dبمــا يقــارب أربعــون مــرة حيــث أن ســعة القــرص 

 ميجابايت .  680تعادل  CDالقرص 

رونـى باإلضـافة وتسجل به محتويات الكتـاب االلكت : Not Book الكمبيوتر المحمول -2

 إلى تسجيل المواقف التعليمية المباشرة . 

 أهمية الحقائب االلكترونية فى تعليم اللغات بالتعليم االلكترونى :

ـــيم       ـــة وأدوات التعل ـــيم اللغـــات كأحـــد المســـتحدثات التكنولوجي ـــة االلكترونيـــة بتعل تهـــتم الحقيب

 االلكترونى كما توضحه النقاط التالية : 

 : حيث يعتبر تسجيل أنشطة المتعلم والمواقف التعليمية  ة المتعلم للتعلمزيادة دافعي  -1

وا عادة عرضها عند الحاجة دافعـا لـه ، فـالمتعلم يرغـب دائمـا  فـى عـرض أعمالـه واالهتمـام 

بها وتساعده الحقيبة على عرضها بشبكة المعلومات ليشـاهدها أقرانـه واآلخـرين فـى العـالم 

 ى التأمل الذاتى ألنشطته المتنوعة . ، كما يساعد ذلك المتعلم ف

: فـالتعليم الفعـال ال يتوقـف  مساعدة المتعلم على التعلم الفعال للمهارات اللغوية  -2

عنــد مجــرد نقــل المعلومــات للمــتعلم بــل يــتم مــن خــالل ممارســة الطالــب للمهــارات اللغويــة 

خاصــه بــه وعرضــها وتحمــل مســئولية تعلمــه ، وتســاعد الحقيبــة المــتعلم فــى وضــع أهــداف 
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لتعليم المهارات اللغوية ومراجعتها بين الحين واآلخر ، كمـا تسـاعد هيئـة التـدريس واإلدارة 

 واآلباء متابعة تعلمه وقياس مدى فاعليته .

: حيـث تتـيح الحقيقـة االلكترونيـة للمـتعلم فرصـة  استخدامها كأداة للتغذيـة الراجعـة    -3

علمــه ، واســتخدام للمصــادر التعليميــة ، ممــا تقيــيم فاعليــة أهدافــه التعليميــة ، واســتراتيجية ت

يـــوفر للمـــتعلم نظـــام لتقيـــيم العمليــــات التعليميـــة وتبـــادل اآلراء مـــع هيئـــة التــــدريس واإلدارة 

 التعليمية ثم إعادة التخطيط لتطوير مستواه التعليمى كتغذية راجعة.

ى تـتم بـين : تستخدم الحقيبة كـأداة للمناقشـات التـ استخدامها كأداة لمناقشة المتعلم  -4

، وولى األمر والمـتعلم ، ومـن ثـم يـتم  المتعلم وهيئة التدريس ، وهيئة التدريس وولى األمر

تكـــوين صـــورة شـــاملة عـــن الطالـــب وقدراتـــه وأنشـــطته التعليميـــة وتوقعـــات هيئـــة التـــدريس 

 واإلدارة التعليمية له ومستويات المناهج المستخدمة وتحصيل المتعلم لها. 

ــرض األداء المتميــ   -5 ــينع : حيــث يرغــب كثيــر مــن هيئــة التــدريس واإلدارة  ز للمتعلم

التعليميــة فــى مقارنــة أداء المتعلمــين فيمــا بيــنهم ، ومقارنتــه بــأداء المتعلمــين مــن المنــاطق 

األخرى ، وتساعد الحقيبة فى توضيح األداء المتميز للمتعلمين ألقـرانهم واإلدارة وكـل مـن 

 يرغب فى التعرف على مستواهم التعليمى.

: حيــث تتضــمن الحقيبــة  تــوفير الوســائل المتعــددة بالحقيبــة يثــرى تعلــم اللغــة  -6

عناصــر الوســائل المتعــددة مــن القــراءة الشــفهية وعــرض أنــواع الخطــوط العربيــة والكتابــات 

المتنوعة ، والنماذج الثالثية األبعاد ، واألعمال الفنية والرسوم المتحركـة والصـور والفيـديو 

كما تتضمن وسائل ارتباط بالكتب ومصادر التعلم األخرى وعرضها والمؤثرات الصوتية ، 
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مباشــرة عنــد الحاجــة واالتصــال المباشــر بــالمؤلف وهيئــة التــدريس ممــا يثــرى تعلــم اللغــات 

 ويعزز تعلم مهاراتها. 

 أنواع الحقائب التعليمية: تتمثل فيما يلى:

  تستخدم فى:و:  Portfolio Context & Goals** حقيبة األهداف والمعلومات 

 .تعليم الطالب أهداف المادة التعليمية ومحتواها التعليمى  

  تقنــــين مســــتوى الطالــــب التعليمــــى واتخــــاذ القــــرارات بشــــأن انتقالــــه للمســــتويات األعلــــى

 .تعليميا  

 : وتستخدم فى: Working Portfolio** حقيبة العمل 

 ية.تجميع المادة التعليمية عن أنشطة الطالب واألداءات التعليم 

 .عرض أساليب متنوعة إلكساب الطالب المهارات التعليمية والعملية 

  برمجـة المـادة التعليميـة وعـرض لقطــات الفيـديو والشـبكة التعليميـة المحليـةLAN  وشــبكة

 االنترنت العالمية.

 : وتستخدم فى:Reflective Portfolio  The** الحقيبة العاكسة 

  عليهـا وتحديـد انعكاسـه الـذاتى علـى تحقيقـه حفظ أنشطة الطالب التعليميـة ثـم عرضـها

 لألهداف التعليمية.

 .تحديد النسبية المئوية ألداء الطالب وانعكاسها الذاتى على أدائه 

 .تسجيل تعليقات عضو هيئة التدريس على أنشطة الطالب 
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  .تحديد مستوى الطالب واتجاهه المستقبلى لتعلم األهداف 

 : وتستخدم فى:  The connected Portfolio** الحقيبة المرتبطة 

  تنظــيم وصــالت التــرابط بــين األهــداف التعليميــة وأنشــطة الطالــب واإلرشــادات التعليميــة

 الموجهة ألدائه وتقييم أدائه.

 .اختيار الطالب للبرامج والمصادر التعليمية التى تساعده على تطوير أدائه 

  أدائــه واألهــداف والتغلــب علــى تــدريب الطالــب اتخــاذ القــرارات التعليميــة والمقارنــة بــين

 الصعوبات التى تحد من تقدمه العلمى.

 : وتستخدم فى: The Presentation Portfolio** حقيبة العرض 

 .تقدير أداء الطالب وتحديد مستوى تقدمه 

 .تقديم عروض تعليمية لمصادر تعليمية متنوعة ذات تصميم برمجى وشبكى مترابط 

 يمية ونشر أنشطتهم على الشبكة مباشرة.ربط أداء الطالب بالشبكة التعل 

 .نشر محتويات الحقيبة على االنترنت للتفاعل مع مستوى أداء الطالب عالميا 

  عرض مسـتوى التعلـيم العـالمى المحتـرف ليشـارك الطالـب بنشـاطه مـع زمـالء مـن دول

 العالم فى تقييم عملية التعلم ذاتيا ، وتنمية التعاون العالمى.

 التـــدريس واإلدارة التعليميـــة وأوليـــاء األمـــور والمهتمـــين بالعمليـــة  االتصــال بعضـــو هيئـــة

 التعليمية.
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 خطوات تصميم حقيبة الكترونية فى اللغة العربية : 

تعتبـــر الحقيبـــة االلكترونيـــة خطـــوة رئيســـية فـــى أســـاليب التعلـــيم االلكترونـــى للـــتعلم الـــذاتى      

 رونية فيما يلى : والتقويم البديل وتتمثل خطوات تصميم الحقيبة االلكت

: وفيهــا يــتم وضــع رؤيــة واضــحة للهــدف مــن الحقيبــة وتحديــد  تحديــد محتويــات الحقيبــة -1

نوعيـــة األنشـــطة وأعمـــال المتعلمـــين وهيئـــة التـــدريس التـــى يجـــب أن تتضـــمنها الحقيبـــة ، 

ويجب أن تجيب عضو هيئة التدريس على التساؤل : ما الذى يجب أن أجمعـه لوضـعه 

بة االلكترونية ال تجمع كل شئ متعلق بالنظام ، لذا يجـب أن يحـدد فى الحقيبة ؟ فالحقي

كما يجب أن يحدد بالحقيبة مؤشرات التقييم  أوال  أبعاد التعلم المطلوب عرضه بالحقيبة .

الدالة علـى تعلـم المـتعلم وذلـك فـى ضـوء المعـايير القوميـة والدوليـة ، وعنـد وضـع حقيبـة 

 ة يجب أهدافها ما يلى :فى مادة القراءة للمرحلة االبتدائي

 أن يقرأ التلميذ بطريقة مستقلة . -

 أن يتعرف التلميذ على العناصر األدبية بالنص . -

 أن يكتب التلميذ أهداف النص الذى انتهى من قراءته . -

 أن يراجع التلميذ هجاءا  الكلمات الصعبة .  -

نشــطتها ومواضــع تحديــد مقــاييس تقيــيم محتويــات الحقيبــة : بعــد تحديــد أهــداف الحقيبــة وأ  -2

 تقييمها، يجب تحديد األدلة المتعلقة بالمتعلمين وتتضمن ما يلى:

 إدراك واستيعاب محتويات الحقيبة. -

 العمليات التى يتم تنفيذها على محتويات الحقيبة.  -
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 نواتج الحقيبة وأعمال المتعلمين النهائية.  -

ــــة      ــــة فــــى اللغــــة العربي ــــات الحقيب مــــن خــــالل المقــــاالت  ويــــتم وضــــع مقــــاييس تقيــــيم محتوي

والموضــوعات التــى يكتبهــا المــتعلم ، والموضــوعات التــى قــام المــتعلم بقراءتهــا والمشــكالت التــى 

قــــام المــــتعلم بحلهــــا ، والنمــــاذج والصــــور الجماليــــة التــــى توصــــل المــــتعلم إليهــــا ، والملخصــــات 

ــدوافع والمســودات واســتراتيجيات الــتعلم واألنشــطة والتقــويم الــذى نفــذه المــتعلم ، واال تجاهــات وال

 والتقييم الذاتى للتعلم . 

: يجـــب أال تقتصـــر الحقيبـــة علـــى أفضـــل أنشـــطة  اختيـــار محتـــوى الحقيبـــة االلكترونيـــة  -3

وأعمــال المتعلمــين بــل يجــب أن تتضــمن عينــات متنوعــة منهــا ممــا يســمح للمراجــع ولمقــيم 

يمـى، ويجـب وضـع أداء المتعلم بالتأكـد مـن تقـدم مسـتوى المـتعلم وتحديـد مـدى التقـدم التعل

 أدلة ومالحظات تشير إلى التقدم الحادث فى مستوى المتعلم. 

ـــذى يحـــدد محتـــوى الحقيبـــة االلكترونيـــة  -4 : حيـــث أن المـــتعلم يجـــب أن يشـــعر أن مـــن ال

الحقيبــة االلكترونيــة ملكــه، ولمــا كانــت األنشــطة المتــوفرة بالحقيبــة نتــاج جهــد مشــترك مــع 

مـــن المتعلمـــين وهيئـــة التـــدريس فـــى مراجعـــة  أهميـــة التـــدريس، فإنـــه يجـــب أن يشـــترك كـــل

ضافة الجديد إليهـاين واآلخرالحقيبة بين الح ، كمـا يجـب تشـجيع المـتعلم علـى مراجعـة ، وا 

 ، وتقديم التغذية الراجعة لها. حقيبته

: يــتم تنظــيم الحقيبــة بحيــث تعكــس المســتوى الحقيقــة  أســلوب تنظــيم الحقيبــة االلكترونيــة  -5

 ذلك فإنها كما يلى :  لتقدم المتعلم ، وعلى

 قائمة المحتويات . -

 تاريخ تنفيذ األنشطة والمهام اللغوية . -
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 وصفة النشاط أو المهمة اللغوية . -

 تعليق المتعلم على التمهيد وأنشطة الحقيبة . -

 الربط بين عناصر أنشطة ومهام الموضوع الواحد . -

 التقييم للنشاط أو المهمة . -

تنفيذ الحقيبة وسط صعوبات تكنولوجية وفنيـة متنوعـة،  : يتم درشادات الستخدام الحقيبة  -6

فضال عن أهمية تغيير ثقافـة المؤسسـة التعليميـة السـتخدام االلكترونيـة بفاعليـة، لـذا يجـب 

 وضع إرشادات لخطوات استخدام الحقيبة االلكترونية داخل المؤسسة التعليمة وخارجها.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 مراجع الكتاب
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 أواًل : المــراجع العربية

( ،أصــول التــدريس وطرائقه،منشــورات جامعــة دمشــق، 2444القــال ،فخــر الــين ؛ناصــر، يــونس)
 دمشق.

تربويـــــات الحاســـــوب وتحـــــديات مطلـــــع القـــــرن الحـــــادي (. 1114إبـــــراهيم عبـــــد الوكيـــــل الفـــــار)
 . القاهرة: دار الفكر العربي. والعشرين

(،"فاعليـــة برنـــامج حاســـوبي تفـــاعلي متعـــدد الوســـائط فـــي تحصـــيل علـــم 2441إبــراهيم، جمعـــه )
األحيــاء" دراســة ميدانيــة علــى طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي العلمــي فــي محافظــة القنيطــرة 

 جامعة دمشق(. –كلية التربية  –)رسالة دكتوراه غير منشورة في التربية 
ة والمعرفــة"، )تعريــب وترجمــة فتحــي (،" تحــول الســلطة بــين العنــف والثــرو 1112ألفــن، تــوفلر ) 

 ،ليبيا.  شتوان ونبيل عثمان(، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة
(. المعلوماتية بعد اإلنترنت: طريق المستقبل. ترجمة عبد السالم رضوان. 1114بيل جيتس )

ص  231الكويـت، العـدد  -، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون واألدابسلسلة عالم المعرفة
 . 63-41ص 
، دار الميسرة للنشر والتوزيع  2(، التصميم التعليمي )نظرية وممارســــــة (، ط1111حيلة ،دمحم)

 ،عمان 
(،تقانـــات حديثـــة فـــي الحاســـوب للعـــاملين فـــي التربيـــة،تعين 1111دعبول،حســـين؛عبده،خلدون)

 غير منشور،وزارة التربية،دمشق.
"تقويم مواد التعلم االلكتروني لمنهاج الفيزياء فـي  ،(2446 (دومي، حسن بني ؛ الشناق، قسيم

 المدارس الثانوية األردنية من وجهة نظر المعلمين والطلبة" متوفرة على الموقع: 
(،"الجامعة االفتراضية السورية"  ، مجلة بـي  سـي العربيـة متـوافر علـى 2444السبعلي،ميالد )
 الموقع:

 ،الرياض، المملكة العربية السعودية.2( ط2444هللا)السعيد، سعيد دمحم ؛الشهراني، عامر عبد
 .41/14/2444شوهد بتاريخ     

 (،"التعلم اإللكتروني شماعة المجتمع التربوي" متوافر على الموقع2446الصالح، بدرعبدهللا)
. الكويــــت: المعلومــــات والمفــــاهيم المعلوماتيــــة: الجــــزء األول(. 0999صــــباح صــــالح الفــــداغي)
 كويت.مطبوعات جامعة ال

كيـــف تســـتخدم شـــبكة اإلنترنـــت فـــي البحـــث العلمـــي وا عـــداد الرســـائل (. 4114عبـــدالفتاح مـــراد )
 . الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية.واألبحاث والمؤلفات
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(، "الثقافـــة العربيـــة وعصـــر المعلومـــات" ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، عـــدد 2441العلـــي ، نبيـــل )
 افة والفنون  و اآلداب ، الكويت.، المجلس الوطني  للثق  265

(،أســـس المعلوماتيـــة ، الثـــاني الثـــانوي العلمـــي ،المؤسســـة 1111القـــال ، فخـــر الـــدين وآخـــرون)
 العامة للمطبوعات والكتب المدرسية ،وزارة التربية ،دمشق.

القاهرة:  .تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت(. 4112كمال عبدالحميد زيتون)
 الكتب.عالم 

(. فعالية برنـامج قـائم علـى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي تنميـة 2444دمحم فوزي والي)
رسالة التنور المعلوماتي لدى طالب الدبلوم المهنية في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم. 

 . كلية التربية بدمنهور، جامعة اإلسكندرية.ماجستير غير منشورة

. فعاليـــة برنــامج قـــائم الــتعلم التشــاركي عبـــر الويــب فـــي تنميــة كفايـــات (2414دمحم فــوزي والــي)
. رسالة دكتوراه غير منشورةتوظيف المعلمين لتكنولوجيات التعليم اإللكتروني في التدريس. 

 كلية التربية بدمنهور، جامعة اإلسكندرية.

الهـــدى للنشـــر . القـــاهرة: دار التصـــميم التعليمـــي للوســـائط المتعـــددة(. 4110نبيـــل جـــاد عزمـــي)
 والتوزيع.

( ،"الوســائط المتعــددة" ،ترجمــة فخــر الــدين القــال  واليــاس أبــو يــونس ، 1116نجــار ، لــورانس )
، مركزا لمعلومات 2444، شباط  34العدد  1المعلوماتي ، الحاسوب والتقنيات ، السنة 

 القومي ،دمشق.
انـــــات بالورقـــــة والقلـــــم " (،"االمتحانـــــات باســـــتخدام الحاســـــوب أم االمتح1111نجـــــم، دمحم نجـــــم، 

، آذار ،مركــــــز المعلومــــــات 4، الســــــنة 11المعلومــــــاتي ، الحاســــــوب والتقنيــــــات ، العــــــدد 
 .13 -61القومي، دمشق، ص 
تكنولوجيـــا المعلومـــات علـــى أعتـــاب القـــرن الحـــادي والعشـــرين، (. 0991هـــاني شـــحادة الخـــوري)

 لرضا للكمبيوتر. . دمشق: مركز االجزء األول: مدخل تعريفي لتكنولوجيا المعلومات
. المشــــروع القــــومي مقدمــــة فــــي علــــوم الحاســــب اآللــــي(. 4114وزارة االتصــــاالت والمعلومــــات)

 لتشغيل شباب الخريجين: برنامج التدريب التحويلي.
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