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 سنوات تعليمية 12-10لمسارات 

 

 ئقة,تصاالت تتطور بسرعة فافي العصر التكنولوجي اليوم, تكنولوجيا المعلومات واال

 سياوعنصراً أسا ,ضارتناوتخترق كل المجاالت, تغير نمط حياتنا فتصبح جزء مهم من ح

  في  كل مجال من مجاالت حياتنا.

وقات أفي  استعماالت أجهزة الحاسوب واالنترنت ال حصر لها تقريباً, بما في ذلك للترفيه

ب , اكتساعليممع البيئة, التوثيق, الدراسة والت الفراغ, تخزين المعلومات, العمل, التواصل

 المعلومات والمعرفة, المشتريات, الخدمات الحكومية وغيرها.

 اتقان من شأنها أن تتيح لهمالتي و عملية وذات صلةمعرفة  طالبال منحلنحن نسعى جاهدين 

 رضالتحكم في برامج مثل: وورد , إكسل , شرائح عكيفية تشغيل واستخدام الحاسوب, 

Power pointي معرفة شبكة االنترنت بشكل يساعد فعمال الهاتف النقال, ست, برامج ال

 دراستهم , عملهم وحياتهم بشكل عام.

لذي اجبريئل سولومون يقول في مقاالته "التكنولوجيا تساهم في تحويل العصر  د.

ن مق سريعة يطر' لدينا الى " تواصلنعيشه الى عصر المعلومات وتحول مسارات ال

 ." 'المعلومات

زين تنظيم وتخفي في الواقع, ان هذا التغيير واضح وهام لكل ما يتعلق بالعلم: 

لوصول لنقل المعلومات,  في درجة توفره, في طرق ا وسائل االتصالفي المعلومات, 

ذه هوأيضا بأساليب عرض هذه المعلومات من خالل النصوص الرقمية. تتجلى اليه, 

لى ضح عالمعلومات لالحتياجات العملية, كما أن تأثيرها وا الثورة عندما نبحث عن

  حياتنا أيضاً.

 

 لتدريسيةاية, هناك اجماع على أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا هاما في سير العمليات التربو

  والتعليمية.

 

 :جذبتو طالبساعد التالبيئة المحوسبة 

 

  سائط متعددة )صورة, نغمة, حركة, كتابة(و .أ

 تتوفرة وتعرض بأشكال مختلفة بحيث حسوسالفحوى على الشاشة على شكل نصوص متظهر 

 روضهذه الع وسائل استقبال مختلفة )صورة, نغمة, حركة, كتابة, رموز والخ(. وبهذا فان

مكنهم يلها وبالطرق المختلفة التي من خال طالبتمكن من التعرف مسبقا على االختالفات بين ال

  الوصول الى النجاح.
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  رئيةم .ب

ا غيرهوهذه التكنولوجيا تساعد في عرض المعلومات الغير كالمية بواسطة الصور, المحاكاة 

م لالذين  نمتعلميلل تعليميةاليئة بوتحّسن الهذه الميزة تمد  .ةية مختلفبمستويات تجسيدمن التدابير 

لذين ما اأو /وبة يكتسبوا القدرة على القراءة والكتا ميحصلوا على القدر الكافي من التعليم ول

 نسيقت نياتزالوا في مراحل مختلفة من التعلم واكتساب العلم. باإلضافة لذلك, فان تنوع امكا

    .تعلموتصوير المعلومات يساهم في خلق اهتمام ومتعة جمالية لل

  يةتفاعل .ت

ة معرفء الالنص التفاعلي هو بمثابة الحافز األولي للتعليم ويعتبر كأساس لتطبيق عملية بنا

وة خلق دعتللتشغيل والتي بتعليمات  ةكون مقرونتالجديدة. المعلومات التي تظهر على الشاشة 

دي هذا التفاعل النشط مع النصوص يخلق نوع من التح صريحة للمشاركة النشطة مع النص.

مكن أن يلتي لتفعيل مهارات في القراءة والكتابة, مهارات في التفكير والقدرات التكنولوجية ا

 معرفة اخرى للتعلم.المعلم  اشرافتحت  يتبن

  معاصرة وديناميكية .ث

مر لمستاالقدرة على تحديث المعلومات وتغييرها بسهولة, تساعد في دفع االجراءات للتحسين 

ي أعقاب ف ديدةجأو اكتشافات /ردود الفعل, و ,للمنتج. تتم التحديثات نتيجة لإلجراءات التقييمية

  م.تعليرى, مما يجعل من التحسين جزء ال يتجزأ في عملية الالكشف عن مصادر معلوماتية أخ

  للعب ةمعد .ج

ن ألحيااأللعاب المفضل, حتى انه في بعض ا مجاليعد الحاسوب بالنسبة للكثير من األوالد 

 عاليةفواحدة من أكثر الوسائل يكون ذلك على حساب الحّيز الملموس والحقيقي. اللعبة هي 

  ي.الجتماعللتطور العقلي, العاطفي وا

  صلة وترابطذات  .ح

عليم أو الت تتوفر المعلومات بشكل يبدو على أنه شبكة من الروابط التي يمكن من خاللها تعزيز

مور وأه, اظهار مفهوم بحسب وجهات نظر مختلفة, ربط بين مصادر معلوماتية مختلفة إثراء

روابط ستخدام هذه الحرص على التالؤم في اأن نعلينا جب من الجدير بالذكر انه يتو. عدة

بصورة ة لقدربصورة تناسب المرحلة التطورية الحالية عند الطالب اليافع, وعلى ذلك يتم بناء ا

  المعلومات. رسيختالستعمالها لتدريجية 

 

 

  االجتماعيةالشبكات  .خ
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ى ى علان مصطلح "صداقة" في مفهومه يشير الى التفاعل بين األفراد دون وساطة والذي يبن

ة هي صداقرفة المتعمقة, الثقة, المودة وما الى ذلك. بحسب المفهوم اآلخر فان الأساس المع

ة قام ماعياالجتة وما الى ذلك. ان عصر الشبكات بمثابة اعالن عن االنتماء للجمهور, للمجموع

ى جماعات االنتماء. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن الشباب الصغار بحاجة البتوسيع نطاق 

  دون وساطة.االتصال المباشر وب
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 :مكانياتإللهذه ا جذبالبيئة التعليمية الغنية بالتكنولوجيا ت

 

مج مع قواعد معلوماتية محوسبة, أقراص مدمجة, برادمج وسائط وتكنولوجيا رقمية:  .أ

ق , طرامكانية الوصول لمصادر معلوماتية بشرية, بريد الكتروني ومجموعات نقاشية محوسبة

   م.لتعلل ةتاحالمعاني في حين االشارة الى الم متنوعة لعرض المعلومات,

ان, زمي كل الوسائل التكنولوجية متاحة ف التكنولوجية: لامكانية الوصول الى الوسائ .ب

     .طالباستخدامها وفقاً الحتياجات ال ومكان, مما يتيح

حول ان تسة الطالب للتعلم في كل مكان, وعلى المدرتعرض يامكانية للتعلم في كل مكان:  .ت

   .جتمعهذا التعليم الى تعليم ذا معنى إبان اشراك العائلة والم

 كيف معالذي يت مستقل نشاطبيئة تعليمية التي تسمح بالتواجد السهل والفوري و: صديقة .ث

     المختلفة. طالبقدرات ال

المكان,  ,الوقت لتعليمية الحديثة مرن معنظام التعليم في البيئة ا مرونة في نظام التعلم: .ج

    طريقة التعليم والوسائل.و

نية امكاو حانفتا تيحان تعدد االمكانيات في هذه البيئة التعليمية ي استقالل ومبادرة ذاتية: .ح

ع ملتعلم تحرر من التبعية وا, وثقافي مصادر معلوماتية متنوعة, اختيار ادراكيالى  صولللو

    قاللية والمبادرة الذاتية.اللذان يؤديان الى االست حافزتطوير الفضول وال

كلة هم في هيي تساان البيئة التعليمية تتيح العمل بمجموعات والتتعاون ودراسة مع األقران:  .خ

 متبادل.الوالتسامح  اآلخر تقبل مثلالمعرفة وتحقيق اهداف متفق عليها 
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  منهاج لبرنامج تطبيقات الحاسوب

 سنوات تعليمية 12-10مسارات 

 

مواضيع الوحدات 

 التعليمية

عدد الساعات 

الموصى بها 

 للموضوع

 تفصيل المواضيع التعليمية

الوحدة التعليمية 

  األولى

 وورد

 

  10 ما يقارب الـ

  ساعات

 ملف

 نسيقت

 تعديل

 حاضإيأداة رسم و

 جداول

 لتشعبيا -االرتباط

 تنوع
 

الوحدة التعليمية 

 لثانيةا

   اكسل

 

 

  10 ما يقارب الـ

 ساعات

 عمل راسةك/  ملف
 نسيقت

 يلتعد

 باتتيتر

 معادالت

 دوال

 قاعدة بيانات

 رسوم بيانية

 طباعة
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الوحدة التعليمية 

 لثالثةا

 –نترنت الا

رات حياتية في امه

 الشبكة

 

 

 

 

  15 ما يقارب الـ

 ةساع

 

 االنترنت والمعلوماتية المحوسبة

 في الشبكة قواعد التصفح

 وماتالبحث عن المعل

 معالجة المعلومات

 تقييم المعلومات

 المؤشرات

(bookmarks ) 

 البريد االلكتروني –االتصاالت 

 األمن والسالمة

 الخصوصية في الشبكة

 قواعد أخالقية

 مواطنة في الشبكةال

 شبكات االجتماعيةال

 توسعات

 لمشاركةوبرامج ا أدوات االنترنت

 عبر شبكة االنترنت تسوقاالستهالك وال

 

ة دة التعليميالوح

  الرابعة

 شرائح عرض

Power  point 

 

 

 

 

  10 ما يقارب الـ

 ساعات

 ملف وشريحة عرض

 نسيقت

 تعديل

 حاضيأدوات الرسم واإل

 عرض وتشغيل الشرائح

 تأثيرات حركة

 الصوت والفيديو

 الرسوم البيانية

 الجداول

 االرتباط التشعبي

 عرض ألعاب
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  حاسوبأهداف برنامج تطبيقات ال

 سنوات تعليمية 12-10مسارات ل

 

تمر أن الحاسوب هو جهاز تكنولوجي قام باختراعه االنسان, بحيث يس طالبسيفهم ال .1

ا كل ديثهحفي تطويره وتحديثه وفقاً الحتياجاته, ولذلك فان مهامه تتطور, تتغير ويتم 

 الوقت.

مثل  –طة الحاسوب المهام الرئيسية التي يمكن القيام بها بواسعلى  طالبسيتعرف ال .2

وثيق الكتابة, االبداع واالستخالص, امكانية الحصول على المعلومات, التخزين, ت

. تسليةوتنظيم المعلومات, االتصال, المحاكاة, حساب ومعالجة المعطيات, اللعب وال

ن وتكو متى يمكن االستعانة بالحاسوب من أجل تنفيذ هذه المهام طالببحيث يتفكر ال

 على تبرير اختيارهم.لديهم القدرة 

ح شرائبرامج وتطبيقات متعددة وبكفاءة مثل: معالج النصوص, برنامج ل طالبيفّعل ال .3

 –نت , بريد الكتروني, متصفح انتر(Sheet) الكترونية ةصفحبيانات, ة العرض, قاعد

 , كل ذلك بحسب اهدافهم.موحدكل واحد على حدة أو بشكل 

يار األدوات المحوسبة, بحيث يمكنهم االخت على مجموعة متنوعة من طالبسيتعرف ال .4

 بينهم وتفعيلهم بكفاءة لتلبية احتياجاتهم.

 تخاذاالمخاطر المحيطة باستعمال شبكة االنترنت ويتمكنوا من معرفة  طالبسيدرك ال .5

 االحتياطات الالزمة لذلك.

 ب على دراية بالخصائص الفريدة للبيئة المحوسبة, مثل:الطالكون سي .6

 لمعلومات والقدرة على نشره بشكل سريع.توافر كبير ل 

 .التقلب السريع لمصادر المعلومات الرقمية 

 الخطوط الفاصلة بين القطاع العام والخاص. عدم وضوح 

  ب.الحواسيوتواصل  رابطية بواسطة تالصفالبيئة توسيع حدود التعلم خارج 

 لمعلوماتاستعمال مجموعة متنوعة من لغات الميديا التي يمكن من خاللها عرض ا. 

 يةالمعلوماتمواضيع الن ابطات بين المواقع او بيانواع مختلفة من التر  . 
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 مبنى برنامج تطبيقات الحاسوب وارشادات للمعلم

 

  تعليميتان. وحدتانالبرنامج التعليمي في تطبيقات الحاسوب يمنح 

  12أو مسار /و 10يمكن التعلم والتقدم لالمتحان في هذا البرنامج في مسار. 

 12أو في مسار  10م تعليم الموضوع في مسار يت. 

  ساعة. 50-40الساعات الموصى بتخصيصها للبرامج التعليمية هي بين عدد 

  عند تدريس هذا الموضوع, من الضروري الفحص والتعرف على مدى معرفة

  الطالب بالموضوع, ووفقاً لذلك, تحديد عدد الساعات المناسب.

  خبرة واسعة في هذا المجال. كونيمتلالكثير من الطالب    ! مهم

 .المواضيع التعليمية للبرنامج مفصلة في المنهاج  

 وحدات تعليمية/يتضمن البرنامج اربعة مواضيع

 وورد 

 اكسل                

 مهارات حياتية في الشبكة –ت نترناال 

  عرائض شرح- Power point 

 واضيع التي تدرس.لكل وحدة تعليمية مرفق روابط لفيديوهات ارشادية في الم 

 ع مواضيهيلة يمكنكم ان تجدوا نموذج الختبار في كل واحد من ال/في موقع شبكة عتيد

 وكذلك كّراسات مع أفكار للتمرن.
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 طرق ووسائل التقييم

 

 في ما يلي تفصيل طريقة ووسائل التقييم

 70=    خارجيختبار يقيم وفقاً ال –عملي ونظري  متحانا%   

 30=   تقييم المعلم –بديل وامتحانات للعالمة الواقية  تقدير%     

 

 اختبار خارجي –امتحان عملي ونظري 

  من العالمة هو على الوحدات التعليمية: %70االمتحان الذي قيمته 

 نترنت,ومهارات حياتية في شبكة اال  Power point  -شرائح عرض 

  يقسم االمتحان الى قسمين

 15%  –حان عملي القسم األول هو امت

  مات.تخزين المعلوواستخدام االنترنت  مساعدةب Power pointعلى الطالب اعداد شريحة عرض 

 %70 من %15التقييم لهذا الجزء: 

 55% -القسم الثاني هو امتحان نظري 

وق ت وحقاالمتحان هو نظري ويتناول مواضيع لتقييم المعلومات, األمن والسالمة, االخالقيا

   نشر على شبكة االنترنت.الطبع وال

  %70 من %55 التقييم لهذا الجزء

 تقييم المعلم – يةاقامتحان للعالمة الو

    -  Word excel قية هي:االوحدات التعليمية للعالمة الو

 الكترونية صفحة -  excel معالج النصوص وبرنامج – Word في الوحدات التعليمية: برنامج

, قهانسيتضمن أمثلة لملفات قام بتب تالحاسو على (portfolio) إضبارةعلى الطالب اعداد 

 بحسب التفصيل المحدد في كل واحدة من الوحدات التعليمية ووفقاً للدليل المفصل.

  قية بحسب التفصيل التالي:امن العالمة الو %15كل واحدة من الوحدات تشكل 

 لم.المعمن تقييم   %5في كل وحدة تعليمية يشكل  ضبارةتقييم اإل .1

من  %10المعلم في كل واحدة من الوحدات التعليمية التي تساهم بـ  كتبهي اقيامتحان و .2

  %15 العالمة, مجموع النقاط الممكنة لكل وحدة تعليمية هو

  ية =اقتشكالن العالمة الو اً مع    -  Word excelالوحدتان التعليميتان 

30%  

 

 وقع شبكة عتيدم

http://www.atidedu.org.il/
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 المعلم في بيئة محوسبة

 غنية المعلم يتعلم ويتعرف على الوسائل التكنولوجية المتوفرة له وخصائص البيئة ال

 بالمعلومات بشكل عام واالنترنت بشكل خاص.

o  صلة, يعرف كيفية ال ذاتالمعلم يعرف تطبيقات الحاسوب

 ية.يمتفعيل هذه التطبيقات ويعرف صفاتها لتحقيق أهدافه التعل

 فين المعلميترشد القرار المهني والفوائد التعليمية هي التي س

 اختيار طرق التدريس المناسبة.

o المعلم متخصص بالتدريس في بيئة االنترنت, مدرك لكيفية معالجة واستعمال 

 عامل معوالت التدبر كيفية تعليم الطالب بطريقة تساعدهم علىفي  خبيرو معلوماتال

ث يكتسب المعرفة ويطور نهج نقدي ومسؤول تجاه هذه هذه المعلومات, بحي

  المعرفة التي اكتسبها.

 .المعلم يخطط وينظم عمليات التدريس, التعلم والتقييم في البيئة المحوسبة 

  ّكل  قدمهم فيويتابع ت –لبعض المعايير ونسبة ألنفسهم  نسبةً  –م انجازات طالبه المعلم يقي

 ئة المحوسبة.ما يتعلق بمهارات التعلم في البي

  الصف  تتناسب مع البيئة في دريسيةقيم لدى الطالب ويربي على عادات تاليعزز المعلم

  وشبكات التواصل.

  وفعالة. طالبه اساليب تدريسية ناجعةيكسب المعلم 

 لبيئة ت وايقوم المعلم بطرح ترددات تدور حول المسائل األخالقية التي تخص بيئة االنترن

 في الصف. ة بالتكنولوجياغنيال

 

o تدريس مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 ايجب على المعلمين معرفة قائمة المهارات, وأن يكونوا متمكنين من تدريسه. 

 :يقوم المعلمين بمساعدة الطالب في الدراسة عن طريق 

 .نترنتتعلق بالبيئة التعليمية عبر االت ةفهم عميقعمليات  طبيقمعلومات وت تجسيد

 في ما يتعلقوعاطفي من خالل اجراء محادثة مع الطالب لمدلول شخصي  وساطة 

 .حتواهامب في ما يتعلقواالنترنت   بيئةفي العمل حول باحاسيسهم وافكارهم 

  ن فيهاماآلسلوك للتوجيه الطالب في ما يتعلق بالسلوك المتبع في الشبكة وارشادهم. 
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 مثال:ل البوية على سبيالتكنولوجيا االحتياجات التر لبيمن المرجح أن ت

 لمعلومات الحديثة واستكشاف عوالم بعيدة.ل اثراء المعرفة, وسهولة الوصول 

 ض وعرو التداخل بين التفكير الواقعي والتفكير المبسط من خالل المحاكاة, االلعاب

 مرئية وصوتية.

 نغمة, حركة,  )مثال: المعلومات وطرق التعبير عند الطالب ضاثراء طرق عر

 (Sheets - ز, مخطط مفاهيم, رسوم بيانية وصفحات الكترونيةصورة, رم

 .توثيق العمليات والنتائج التعليمية للطالب 

 

o طرق تقييم معرفة الطالب 

 في استعمال الحاسوب والمعرفة تتضمن المؤشرات التالية: تقييم المهارة 

o .القدرة على تحديد المعلومات التي لها صلة بحسب الحاجة 

o وتبادل المعلومات. القدرة على ادارة 

o .القدرة على استعمال المعلومات من اجل التواصل 

o .القدرة على عرض ونشرالمعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senior-learning.wikispaces.com/f 1 
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 تفصيل وحدات التعليم

   تمهيد

 سي الذي أمامكم, مبني من:البرنامج الدرا

 مصطلحات  

 وصف العمليات التقنية  

 روابط للشرح  

 مقاطع فيديو ارشادية لكل موضوع 

 

 الستعماالتكم:روابط مقترحة 

  االنترنت االسرائيلية اتحاد –الصفحة الرئيسية 

 ةارشادات مختلف – االنترنت االسرائيلية اتحاد  

 كراسة للدارس بالعربية  

 وزارة التربية والتعليم قسم تعليم الكبار 

 موقع الخدمات والمعلومات الحكومي 

 ية.موقع ارشادي لمنتجات شركة مايكروسوفت وبرامج أخرى يشمل مقاطع فيديو وكتّيبات ارشاد 

o click enter  

 رابط لمقاطع فيديو ارشادية  

 دورة تطبيقات الحاسوب 

 مجموعة أنشطة – اكتساب مهارات الحاسوب والمعرفة  

 موقع عامي سيلنت – معرفة وفضول رقمي 

 تطبيقات الحاسوب – هيلة/موقع شبكة عتيد 

 

 

 

http://people.ucsc.edu/~chpchu/SocialMed 

1 

http://www.isoc.org.il/arabic/
http://www.isoc.org.il/openacademy/courses.php?course_id=4
http://www.isoc.org.il/netwise/netizen/arabic/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AdultEducation/HashlamatHaskala/TochniyotLimudim/Computers.htm
http://www.gov.il/firstGov/topnavarb/arabic
http://clickenter.co.il/
https://www.youtube.com/user/talmichalovici2/playlists
http://www.ash-limudim.co.il/computer-applications
http://online.lms.education.gov.il/course/category.php?id=54
http://amisalant.com/?p=7725
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=257455&projId=54660
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=257455&projId=54660
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 معالج النصوص - Word  – وحدة التعليم األولى

 

 أهداف

 والبرمجيات. (األجهزةالكيان المادي )الطالب الفرق بين  أن يفهم 

 يتعرف الطالب على برنامج Word  .)وطريقة تفعيله )كما هو في الجدول 

 معرفة استخدام برنامج الـ  Word –  ملفات مختلفة. نسيقكتابة وت 

 

  مقدمة وتعرف على مصطلحات ومركبات الحاسوب

  لفية الخ لمصطلحات التالية ويستكملا رفةمعبيقوم المعلم بتقييم مستوى الطالب

 (المستوى العامبحسب الحاجة. ) الالزمة للطالب

 اكرة ذمحركات األقراص, القرص المرن, القرص الصلب,  – (الكيان المادي) ةالجهزا

 ة.لوحة المفاتيح, شاشة الحاسوب, الطابع,  cdrom -القرص المضغوط  ,فالشةال

 باوير بوينت, االنترنت, الرسامأوفيس, وورد, اكسل – البرمجيات , 

 

 ساعات 10 -نحو  - word  منهاج للوحدة التعليمية األولى :

  التالية نفيذ العمليات: الطالب يتعلم يدرك يتمرن ويعرف كيفية تهدفال

Word مستندم, فتح, طباعة, تصغير وتكبير حفظ باس/ إنشاء, حفظ ملف 

روز بفقرة, صفحة, لى لوحة المفاتيح, التدقيق االمالئي, الخط, كتابة ع نسيقت
 , ترقيم الصفحاتذيلوعنوان رأس  عنوان وترقيم, جوانب وتظليل,

 رجوع, نسخ, قص, لصق, العمل في شباكين/الغاء تعديل

أداة الرسم 
 اإليضاحو

, , إزاحة وضغطخاستنسا, شيءوتعديل  نسيقشريط أدوات الرسم, ت
WordArtاالنترنت/مجموعة صور/ضافة صورة من ملف, إ 

 , عمليات تعديل, تصنيفنسيقء, تإنشا جداول

 لداخل مستند, ملف, موقع انترنت لتشعبيا -االرتباط

نافذة "خيارات", ضبط شريط األدوات, زخرفة,  –تنظيم بيئة للعمل  تنوع
 استعمال االستمارات, تعقب التغييرات

 

 تجدون أيضاً:هيلة /في موقع شبكة عتيد

 كّراسة مع أفكار للتمرن 

 نموذج المتحان 

 مقاطع فيديو ارشادية word 

http://clickenter.co.il/category/ms_prods/word_prod/
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 Word  - للوحدة التعليمية األولى مهاملاتوجيهات 

  :توجيهات العمل على اإلضبارة

  مستندات خمسة  ب إعدادعلى الطال. أ

  في كل مستند يستخدم األدوات التي تظهر في الجدول التي أمامكم. ب

  على الطالب اختيار أداة واحدة على األقل من كل مجموعة في الجدول. ت

 Word - دواتاأل عمالتسدول اج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات لالستعمال الموضوع

 الهوية الذاتية

 إعالن

 دعوة لحدث

 ملصق

 منشور

wordart   

 إضافة صورة

 اً تلقائيل اضافة شك

 تنسيق الخطوط )الخط, اللون, الحجم(

 اضافة رابط لموقع انترنت*

 فيديواضافة رابط ل*

 مكتوب رسمي

 سيرة ذاتية

 صفحة "شعار" للعمل

 فقرة نسيقت

 (بخط مستقيم )انتظام النص رصف

 مباعدة بين السطور

 عنوان رأس وعنوان ذيل

 تاريخ

  صفحة للتواصل

 دليل أبجدي

 جدول المواعد

 ئحة األعمالال

 عنوان

 (الخط, اللون, الحجمط )تنسيق الخطو

 جدول

 تبويب جدول بحسب االبجدية

 الجدول نسيقت
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 ordW - لعالمة الواقية للوحدة التعليمية االولىا تقييمكيفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافية أمور ييمنسبة التق ييمكيفية التق

 تقييم اإلضبارة

 )وفقاً للدليل المرفق(

 اقيةعالمة و –تقييم المعلم  %5 حتى

)نموذج المتحان موجود  امتحان

  هيلة(/في موقع شبكة عتيد

 اقيةعالمة و –تقييم المعلم  %10  حتى

برنامج  منالطالب المتمكن  %15  حتى للوحدة األولى  العالمة النهائية

الوورد, يؤدي المهام 

ويمكنه ان  اقيواالمتحان الو

 يستمر في التعلم

 العالمة دليل للتقييم

 بالنسب

 :مستوىال تنفيذ عالي

 الطالب يجري كل العمليات المطلوبة

قوم ييحدد مفاتيح العمل في شريط األدوات و

 في المهام المختلفة مباستخدامه

5 

 ى:مستومتوسط ال تنفيذ

ن العمليات م  %70  -ي حوالي الطالب يجر

 المطلوبة

4 

 ى:مستوهزيل ال تنفيذ

ن العمليات م %50 -ي حوالي يجرالطالب 

 المطلوبة

3 

 2-0 %50أقل من  جداً: ىمستوهزيل ال تنفيذ
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  ساعات 01  -نحو  – excel:  وحدة التعليم الثانية

 أهداف

  وعرضها   ةاإللكترونيأن يعرف الطالب ترتيب المعطيات في الصفحة

 برسم بياني.

 عمل المعادلة.الطالب يقوم بإجراء حسابات ويست  

 .الطالب يعرف كيفية استخدام الدوال الحسابية في لصفحة االلكترونية 

 .الطالب يعرف كيفية معالجة المعلومات في قاعدة البيانات 

 

 ساعات 10 -نحو  -  excel:  منهاج للوحدة التعليمية الثانية

  الطالب يتعلم يدرك يتمرن ويعرف كيفية تنفيذ العمليات التالية :هدفال

Excel كراسة/  ملف 
 عمل

 حفظ باسم, فتح, طباعة, الفرق بين الصفحة االلكترونية/انشاء, حفظ
(Sheetوالكّراسة ) 

 زيادة عن النص, رصف النص , خلية, عامود, سطر,خط نسيقت

  ل متعددة,كراسات عمرجوع, نسخ, قص, لصق, العمل مع /الغاء تعديل

 فصيل بحسب الحاجةت, حسابية, هندسية, تواريخ ترتيبات

 بناء معادلة, نسخ, نسخ مع عامل ثابت معادالت

, الحد الحد األدنىكتابة واستعمال دوال احصائية: مجموع, معدل,  دوال
   (counting) , عدقصىاأل

  if    , count , countif دالة

 تصنيف وتصنيف عام, تصفية, تصفية حسب الحاجة )مخصصة( قاعدة بيانات

ن, رسم بياني )اضافة عنوان, وصف(, تغيير مكا نسيقبناء رسم بياني, ت يانيةرسوم ب
 حجم ونوع الرسم البياني

 تحديد حد لصفحة االلكترونية للطباعة طباعة

 

 هيلة ستجدون أيضاً: /في موقع شبكة عتيد

 نموذج المتحان 

 أفكار للتمرن 

 

 إرشاد عن اإلكسل 
 

 اإلكسل تصفية بواسطة 
 

 اإلكسل طةاسوتصنيف ب 
 

http://clickenter.co.il/category/ms_prods/excel_prod/
https://www.youtube.com/watch?v=YkRnuEzhGjY
https://www.youtube.com/watch?v=1ya1yGFfbC8


 19 

 Excel :ة الثانيةللوحدة التعليمي لمهاماتوجيهات 

 

  ضبارة:مهمة لإل

ي فمع استعمال االدوات التي تظهر   Excel  صفحات ثالثةيقوم الطالب بإعداد  .1

 الجدول.

 اجبارية: هي البنود المشار اليها بإشارة نجمة 

 

دليل   ادوات لالستعمال الموضوع

 للتقييم

 قائمة أعياد الميالد

 ة جردقائم

 ة عالماتقائم *

/  الميزانية الشخصية*

 عائلي

 ويالتقويم السن

 اللياقة البدنية/  تعقب نشاط

 خط )خط, حجم, لون( نسيقت

 (وتنظيم خاليا )حد, رصف نسيقت

 رقم )ما بعد النقطة, عملة نقدية( نسيقت

 تعديل)تصنيف, تصفية(

تلخيص تلقائي )تلخيص, معدل, عد 

 االعداد, الحد األدنى, الحد األقصى(

 افة رسم بيانيضا

  

 اجباري* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

  - الثانيةة تقييم العالمة الواقية للوحدة التعليمية كيفي

Excel 

 

 

 

 

 

 العالمة بالنسب دليل للتقييم

 ى:تنفيذ عالي المستو

 الطالب يجري كل العمليات المطلوبة

وم قييحدد مفاتيح العمل في شريط األدوات و

 باستخدامهم في المهام المختلفة

5 

 :تنفيذ متوسط المستوى

 العمليات المطلوبة من  %70  -ي حوالي الطالب يجر

4 

 :تنفيذ هزيل المستوى

 لعمليات المطلوبةمن ا %50 -ي حوالي الطالب يجر

3 

 2-0 %50أقل من  :جداً  تنفيذ هزيل المستوى

 

 
 

 اضافية أمور نسبة التقييم كيفية التقييم

 تقييم اإلضبارة

 )وفقاً للدليل المرفق(

 قيةاعالمة و –تقييم المعلم  %5 حتى

)نموذج المتحان موجود  امتحان

  هيلة(/في موقع شبكة عتيد

 يةقاعالمة و –تقييم المعلم  %10 حتى

برنامج  منالطالب المتمكن  %15 حتى للوحدة األولى  العالمة النهائية

, يؤدي المهام كسلاإل

ي ويمكنه ان اقواالمتحان الو

 يستمر في التعلم
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 وحدة تعليمية جديدة في المناهج الدراسية –المهارات الحياتية في شبكة االنترنت 

 

ولية مسؤ في هذا الفصل الهدف هو تنمية "المواطنة الرقمية" كقاعدة لسلوك متبع مناسب وذات

لذي لح ا"المواطنة الرقمية" هو مصط لألوالد والشباب في ما يتعلق باستعمال التكنولوجيا.

 المعرفة د منهم ما يحتاجه الطالب واالواليساعد المعلمين, رواد التكنولوجيا والوالدين على ف

 وجياكنولالطالب ومستخدمو الت لوجيا بالشكل صحيح. انها وسيلة لتهيئةلكي يستخدمون التكنو

  للعيش في مجتمع رقمي.

ولوجيا لتكنفي الكثير من األحيان أيضاً نرى ان هناك أوالد وبالغين ايضاً يسيئون استخدام ا

" عرفونيه. المشكلة هي اكبر من ان "المستخدمون ال جب القيام بما يمولكنهم غير متأكدين 

  ولكن ما هو تعريف االستخدام المناسب والمالئم للتكنولوجيا

   http://safe.org.il  إلنترنت اآلمناموقع اتحاد االنترنت االسرائيلي المركز  –)مأخوذ من 

 شرائح عرض( –معلومات وارشاد للوالدين وللمعلمين 

http://www.digitalcitizenship.net/Home_Page.html  ) 

ي ية فتدريس تطبيقات الحاسوب واالنترنت غيرت من وجهتها وهي ُتثري الطالب بمهارات تقن

 استعمال أدوات وروابط اجتماعية.

 

 

https://senior-learning.wikispaces.com/f 2 
 

 

 

 

 

http://www.digitalcitizenship.net/Home_Page.html
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  اعةس 15 -نحو – مهارات حياتية في االنترنت ة :وحدة التعليم الثالث
 

 أهداف الوحدة التعليمية –االنترنت 

 التصفح ةلومات ذات صلكيفية البحث ايجاد مععلى عرف الطالب تي ,

 .والتنقل بين المواقع

 وطباعة معلومات من االنترنت.فية حفظ يتعرف الطالب على كي 

 حفظ عناوين مواقع مفضلة.فية يتعرف الطالب على كي 

 تحميل ملف من االنترنت وحفظه.فية يتعرف الطالب على كي 

  االت مختلفة.مواقع من مجيتعرف الطالب على 

  خدمات متعددة موجودة في االنترنت.يتعرف الطالب على 

 لشبكةا قياتالمخاطر الكامنة في االنترنت, قواعد األمن والسالمة وأخالالب على يتعرف الط 

 

ية االنترنت والمعلومات
 المحوسبة

 كراسة ارشاد تشمل التصفح في االنترنت

ت, لوماالمع لىبط, ما هو الموقع, المسؤولية عاالنترنت, تشعبات وروا مبنى أساسيات عام
 قواعد السلوك والتواصل بين االشخاص عبر االنترنت

 وجيهأوامر الت النقاط الساخنة,, التنقل من عنوان معروف, االنتقال بين الروابط تصفح
(home, back, forward, go  ,)اريخت" -  استعمال مواقع قمت بزيارتها" 

لبحث بحسب المواضيع )فهرس(, بحث بواسطة كلمات مفتاح )محرك بحث(, بحث ا البحث عن معلومات
 موضوع البحث المتقدمحول مقال  )فيديوهات, صور( الوسائط المتعددة, بحث متقدم

 بحث في جوجلمهارات ال
 البحث عن مقاطع فيديو

 البحث عن محاكاة
 البحث عن صور

 البحث بحسب صورة
  لصق معلومات/ة حسب الطلب, نسخصورة, طباع/قسم من صفحة/حفظ صفحة كملف معالجة المعلومات

, دقة وحداثة المواد, وسائل ترتيب كاتب المعلومات, الجودة –معايير لتقييم المعلومات  تقييم المعلومات
شرائح عرض , مقال حول موضوع تقييم المعلومات ى,معنالموقع والنوان ع وعرض,

 في موقع هيلة
 المؤشرات

(bookmarks ) 
 رفع مواقع, ترتيب المؤشرات في ملفات ,الحفظ في المفضلةحفظ موقع, 

 بريد  –التواصل 
 الكتروني

د البري حسناته, مما يتكون عنوان, )أزرار التشغيل( ياإللكترونالتعرف على البريد 
وارد, ريد الكتوب وارساله, تفقد البريد االلكتروني, الرد على البمانشاء  االلكتروني,

 آداب() يونقواعد استخدام البريد اإللكتر, حفظ ملف تم تلقيه/ارفاق ملف للمكتوب, فتح

 ياإللكترونالبريد  –كّراسة ارشاد 
 مواقع االجتماعية,ال األمن والسالمة

 معلومات متعددة –وزارة التربية والتعليم ومات إدارة االتصاالت ونظم المعل
 في الشبكةع األمن ألعاب بمواضي –فيديوهات  –مقاالت 

http://www.isoc.org.il/docs/computer_course/internet.pdf
http://amisalant.com/?p=7725
https://www.youtube.com/watch?v=uNHCNGWuzj8
https://www.youtube.com/watch?v=-EOMIsMDrsA
https://www.youtube.com/watch?v=g_-EVMzgRN0
https://www.youtube.com/watch?v=jDpikDSMnAU
https://www.youtube.com/watch?v=o_O-B2GngPY
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9861
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9861
http://www.isoc.org.il/docs/computer_course/email.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mitgalgalim/GlishaBetuca.htm
http://www.orianit2.edu-negev.gov.il/sakedasd/cp/homepage/shinternetbatuach.htm
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 زن معلومات في موضوع األمن في الشبكةمخ
 برينبوب - األمن في الشبكة
 جمعية تبواح – ةاألمن في الشبك

 وزارة التربية والتعليم – األمن في الشبكة
 وزارة التربية والتعليم –األمن في الشبكة قواعد 

 التصفح اآلمن –تحميل شرائح عرض لل
 السلوك في الشبكة,  الخصوصية,   الخصوصية في الشبكة الخصوصية في الشبكة

 حقوق الطبع والنشر قواعد األخالقيات

 ميةالمواطنة الرق المواطنة في الشبكة
 مواقع الصحف, مواقع حكومية

ن, طيرامواقع معلومات مفيدة )صندوق المرضى, القطار, المواصالت العامة, تذاكر ال
 بنك اسرائيل, معلومات عن مواقع والخ...(

, مواقع مواد دراسية للبجروت, )وزارة التربية والتعليم, مطاح, يوئال جيفاع
 (...أنكوري

 مواقع مقارنة األسعار
التواصل مواقع 

 االجتماعي
 واتسأب, انستاجرام, تويتر,  فيسبوك من ويكيبيديا  فيسبوك,أنواع المواقع: 

)انظروا  محتويات ضارة, ة والتخريبالهمجي, مواقع التواصل االجتماعيالسلوك في 
 ايضا الى قواعد السالمة في الشبكة(

  توسعات

 أدوات االنترنت

 برامج المشاركةو

كيفية رفع , YouTube, جوجل درايف,  مستندات جوجل, ترجمة  - جوجل تاوأد

 جوجل إيرث, خرائط جوجل فيديوهات على اليوتيوب
 (... Kahoot. Quizlet) صندوق األدوات الرقمية التي تشمل ألعاب تعليمية

  في موقع هيلة في الرفوف الرقمية
االستهالكية والتسوق 

 في الشبكة
 مقارنة األسعارمواقع ,  Pay Pal ,E-bay, قواعد للتسوق اآلمن

 نشتري في االنترنت بصورة آمنة وناجحة , الشراء اآلمن في مواقع تجارية الكترونية
 bay-E م فيالتسوق السلي: Ynet مقال من 

 االحتيال على المستهلكين
 

 تطبيقات الحاسوب – هيلة/موقع شبكة عتيد

  هيلة تجدون أيضاً:/ في موقع شبكة عتيد

 مخزن أسئلة 

  كّراسات ارشادية في مواضيع

 تلفة في االنترنتمخ

 موقع أورط 

 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABA  

http://www.kaye7.org.il/computers_safety.htm
http://www.brainpop.co.il/category_12/subcategory_127/subjects_1610/
https://www.youtube.com/watch?v=5in40D-j-X0
https://www.youtube.com/watch?v=LLlI9PdIMEc
https://www.youtube.com/watch?v=c_M2ORiUXLU
http://safe.org.il/presentations/
https://www.youtube.com/watch?v=ICb61rr68sk
http://safe.org.il/harmful-content/offensive-content/
http://safe.org.il/harmful-content/offensive-content/
https://www.youtube.com/watch?v=xIlXhZAvmiw
https://www.youtube.com/watch?v=xIlXhZAvmiw
http://safe.org.il/consumerism/copyrights/
http://tracks.roojoom.com/u/navagilad,875/zrkhvt-dygytlyt,2772#/introduction
http://www.talgalili.com/2007/10/91
http://www.talgalili.com/2007/10/91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4
http://safe.org.il/bullying/cyber-bullying/
http://safe.org.il/harmful-content/offensive-content/
http://safe.org.il/harmful-content/offensive-content/
https://translate.google.co.il/
https://translate.google.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=GHPzCzOd5kw
https://www.youtube.com/watch?v=GHPzCzOd5kw
https://www.youtube.com/watch?v=cAff1b1iIyY
https://www.youtube.com/watch?v=cAff1b1iIyY
https://www.youtube.com/watch?v=NUUlZb0oVi8
https://www.youtube.com/watch?v=oLNLud8Cpi4
https://www.youtube.com/watch?v=oLNLud8Cpi4
https://www.youtube.com/watch?v=oLNLud8Cpi4
https://www.google.co.il/maps/
https://www.google.co.il/maps/
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
http://hilatid.wix.com/madafim#!-/c22ch
http://www.moital.gov.il/cmsTamat/rsrc/Esachar/kniya_betucha.htm
http://www.economy.gov.il/Trade/Documents/kniyahachama/index.html
http://www.economy.gov.il/Trade/Documents/kniyahachama/index.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4250663,00.html
http://safe.org.il/consumerism/consumer-fraud/
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=257455&projId=54660
http://www.isoc.org.il/openacademy/sessions.php?course_id=2&session_id=1
http://www.isoc.org.il/openacademy/sessions.php?course_id=2&session_id=1
http://digital.ort.org.il/?cat=94
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 power point:  وحدة التعليم الرابعة

 ساعات 10 –نحو 

 األهداف

  كيفية عرض موضوع في شريحة عرض.على سيتعلم الطالب    

 م بديل مشترك له وللمعلم.تقييعلى ب الطال دربسيت 

 بالتعبير عن نفسه.ب لطالل عرض الشرائح يسمح 

 

اء إنش اساسياتفي إطار إعداد الشريحة يجب التوسع إلى ما هو أكثر من التقنية وتعليم 

 .أيضاً ة الشريح

 اختيار موضوع 

 تنسيق شريحة االفتتاحية 

 ر التي تتعلق بالموضوع الذي تم اختيارهبحث عن معلومات وصوال 

 )تسجيل بيليوغرافي )من أي مكان تم أخذ الصور والمعلومات 

 تنسيق الشرائح بطريقة تناسب العرض من حيث األلوان, حجم الخط 

 تنسيق محتوى الشرائح بطريقة موجزة وهادفة 

Power 
Point 

ة ملف وشريح
 عرض

 عرضشريحة  إضافة/محيحفظ باسم, فتح, طباعة,  /إنشاء, حفظ

 أساسية قوالبفية, عنوان ونص, تنسيق وصف الشريح, خل تنسيق

 رجوع, نسخ, قص, لصق, العمل في شباكين /الغاء تعديل

شريط ادوات الرسم, تنسيق وتعديل شيء, استنساخ, إزاحة  أداة رسم وإيضاح
 االنترنت/مجموعة صور/ اضافة صورة من ملف,  WordArt ط,وضغ

عرض وتشغيل 
 الشرائح

 يدوي/تلقائي التنقل بين الشرائح, تزامن

 (Animation) تأثيرات وتحريك األجسامأساسيات وطرق التنفيذ,  تأثيرات حركة

 من مخزن, إضافة مقطع فيديو/إضافة مقطع صوتي مسجل الصوت والفيديو

 إنشاء, تنسيق, عمليات التعديل الرسوم البيانية

 إنشاء, تنسيق, عمليات التعديل جداول

 شريحة العرض, لملف, لموقع انترنت داخل االرتباط التشعبي

 بناء ألعاب على قالب شريحة عرض عرض ألعاب توسع
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 في الموقع ستجدون أيضاً:

 نموذج لالمتحان 

 كّراسة مع أفكار للتمرن 

 شاد عن البوير بوينترا 

 

رنت من يدمج المعرفة من مجال االنت   power point  متحان في موضوع الـالحظوا أن اال

 .دون الفصل بينهما
 مشتركة. Power point قسم الـالتقييم لقسم االنترنت وطرق 

 طرق التقييم لقسمي االنترنت والبوير بوينت:

  اختبار خارجي –امتحان خارجي 

  .وحفظها المعلومات ايجادبحث, , Power point  -امتحان عملي - 15%

ي حقوق الطبع والنشر فتقييم المعلومات, األمن والسالمة, اخالقيات و – امتحان نظري - 55%

  االنترنت.

 هيلة(/)لهذا القسم هناك مخزن من األسئلة في موقع شبكة عتيد

  تطبيقات الحاسوب – هيلة/موقع شبكة عتيد 

 هيلة تجدون أيضاً:/في موقع شبكة عتيد

  لين العمالمتحالنموذج 

  متحان النظريلالمخزن أسئلة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/media/oecdorg/topics 1 

http://clickenter.co.il/category/ms_prods/power_point_prod/
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=257455&projId=54660
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=257455&projId=54660
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 ي هولإلنهاء هذا البرنامج التعليم

 توضيح شخصي وجماعي شراكي

  ما هي األمور الجديدة التي تعلمتها؟ .1

 ما هي القيم التي تم طرحها خالل التعليم؟ .2

  ما هو األمر الذي أحببته وشّدني بشكل خاص؟ .3

 ؟رفة والفهم الذي تلقيتهألي من مجاالت الحياة يمكن أخذ ما تعلمته من المع .4

  أي من األمور التي يمكنني أن أغير فيها بعد كسب الخبرة والتعلم؟ .5

  هل يمكنني ان اشرح واساعد اآلخرين بالعلم الذي اكتسبته؟ .6

 
 
 
 


