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تـقـديـم

أمر �لذي �نعكس  صلاح �لتربوي باأنه �لمدخل �لعقلاني �لعلمي �لنابع من ضرور�ت �لحالة،  �لمستند �إلى و�قعية �لنشاأة، �ل� يتصف �ل�إ

على �لرؤية �لوطنية �لمطورة للنظام �لتعليمّي �لفلسطيني في محاكاة �لخصوصية �لفلسطينية و�ل�حتياجات �ل�جتماعية، و�لعمل على 

�إرساء قيم تعزز مفهوم �لمو�طنة و�لمشاركة في بناء دولة �لقانون، من خلال عقد �جتماعي قائم على �لحقوق و�لو�جبات، يتفاعل 

أماني، ويرنو لتحقيق �لغايات  �لمو�طن معها، ويعي تر�كيبها و�أدو�تها، ويسهم في صياغة برنامج �إصلاح يحقق �ل�آمال، ويلامس �ل�

و�ل�أهد�ف.   

له قو�عده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة  �أد�ة �لتربية في تطوير �لمشهد �لتربوي، بوصفها علماً  ولما كانت �لمناهج 

عد�د لجيل قادر على  عالجت �أركان �لعملية �لتعليمّية �لتعلّمّية بجميع جو�نبها، بما يسهم في تجاوز تحديات �لنوعية بكل �قتد�ر، و�ل�إ

مو�جهة متطلبات عصر �لمعرفة، دون �لتورط باإشكالية �لتشتت بين �لعولمة و�لبحث عن �ل�أصالة و�ل�نتماء، و�ل�نتقال �إلى �لمشاركة 

�لفاعلة في عالم يكون �لعيش فيه �أكثر �إنسانية وعد�لة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق �لحرص على تجاوز نمطية تلّقي �لمعرفة، وصول�ً لما يجب �أن يكون من �إنتاجها، وباستحضار و�ٍع لعديد �لمنطلقات �لتي 

تحكم رؤيتنا للطالب �لذي نريد، وللبنية �لمعرفية و�لفكريّة �لمتوّخاة، جاء تطوير �لمناهج �لفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قو�مه 

�لوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، و�لعلم، و�لثقافة، و�لتكنولوجيا، وتلبية �لمتطلبات �لكفيلة بجعل تحقيق هذه �لرؤية حقيقة 

و�قعة، وهو ما كان له ليكون لول� �لتناغم بين �ل�أهد�ف و�لغايات و�لمنطلقات و�لمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون �لنتاج تعبير�ً 

عن توليفة تحقق �لمطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذ� �لتطوير، بما يعّزز �أخذ جزئية �لكتب �لمقرّرة من �لمنهاج دورها �لماأمول في �لتاأسيس؛ لتو�زن �إبد�عي خّلاق 

�ل�ستقلال  �إليها، وفي طليعتها وثيقة  �ل�ستناد  �لتي تم  �لمرجعيات  طار جاءت  �ل�إ �لمطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذ�  بين 

ضافة �إلى وثيقة �لمنهاج �لوطني �ل�أول؛ لتوّجه �لجهد، وتعكس ذ�تها على مجمل �لمخرجات. و�لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني، بال�إ

شر�ف،  ومع �إنجاز هذه �لمرحلة من �لجهد، يغدو �إزجاء �لشكر للطو�قم �لعاملة جميعها؛ من فرق �لتاأليف و�لمر�جعة، و�لتدقيق، و�ل�إ

و�لتصميم، وللجنة �لعليا �أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة �لحديث عن �لتطوير، ونحن و�ثقون من تو�صل هذه �لحالة من 

�لعمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مركز المناهج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠1٨م



مو�كبًة للتطور �لعلمي و�لتكنولوجي في عصر �لمعرفة، �أصبحت �لحاجة لمهن جديدة ضرورة حتمية، و�نطلاقاً من 

توجهات وز�رة �لتربية و�لتعليم بتحقيق تعلم وتعليم نوعي وريادي يلبي �حتياجات �لمجتمع �لفلسطيني َوفق �أولوياته بالتحرير 

و�لتنمية، كان ل� بد من تطوير مناهج �لتعليم �لمهني بُِحلتها �لجديدة لتحاكي �لتوجهات �لعالمية بنشاأة فلسطينية و�قعية تعتمد 

�لعقلانية �لعلمية بالدمج بين �لجانبين �لنظري و�لتطبيقي، مر�عياً سوق �لعمل، وصول�ً �إلى جيل يمتلك �لكفايات و�لقدرة على 

نتاج �لكوني.  سهام في �ل�إ �كتشاف �لمعرفة �لعالمية، و�ل�إ

�لحرفية،  بمجال�تها  �لمهنية  �لكفايات  على  �لقائمة  �لنمطية  �لوحد�ت  منهجية  �لجديدة  �لمهنية  �لمناهج  �عتمدت 

حل  توظف  تعلمية،  تعليمية  مو�قف  تصف  حياتية  و�قعية  بسياقات  ذلك  و�رتباط  و�لشخصية،  و�ل�جتماعية  و�لمنهجية، 

�لمشكلات بطريقة علمية وعملية، دون �إغفال للجانب �لنظري �لمتضمن ل�أنشطة تعتمد على �أد�ء �لطلبة، و�لتاأكيد على 

�ستر�تيجيات �لتقويم �لتربوي �لحديثة بما في ذلك �لتقويم �ل�أصيل، و�لتحول من �لتقويم �لقائم على تحقيق �لكفايات �إلى 

تحقيق �لجودة و�ل�متياز، من خلال �لتركيز على شمولية �أد�ء �لطلبة، وتعزيز �أنماط �لتفكير �لنقدي و�لتاأملي.

جاء كتاب تطبيقات �لهو�تف �لذكية للصف �لحادي عشر �لمهني في خمِس وحد�ٍت نمطية، عالجت موضوعات:  

�لَخو�ِرزميات  وتصميم  �لمنطقّي،  �لتّفكير  مكانّيات.  و�ل�إ �ل�حتياجات  وفَق  �لمحمول،  للهاتِف  �ل�أنسب  �ل�ختيار 

�أساسيات  �لبرنامج.  َجودة  تحسين  في  �لكائنّية(  )�لبرمجة  مّيز�ت  وتوظيف  �لَبْرَمجِة،  �أساسّياُت  �لعمليات.  سير  وُمَخطط 

أندرويد، وتوظيف )�ل�أكو�د( �لبرمجّية وطريقة َدْمِجها مع �لتصميم، وبرمجة �لو�جهات لتطبيقات �لهاتِف �لذكّي  تطبيقاُت �ل�

أندرويد. �لذي يعمل بنظام �ل�

و�إذ نقّدم هذ� �لكتاب بين �أيدي ذوي �لعلاقة من معلمات ومعلمين وطلبة وتربويين ومهتميين، نرجو تحقيق �لغايات 

نه يسّرنا �ستقبال �أّي ملاحظة تهدف �إلى تطوير �لكتاب وتجويده. �لتربوية �لمنشودة، وبعقلية منفتحة نحو �لتطوير و�لتعديل، فاإ
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٢

العاَلُم قريٌة صغيرٌة ِبَفْضِل

وسائِل ال�تّصاِل الحديثـِة

اأناقُش:

الة الّذكّيُة  الهواتُف النقَّ
الَوْحَدُة
ال�أولــى



٣

 معرفة التّطور التاريخّي لوسائل ال�تّصال والتّواصل.

النّقالة  ال�أجهزة  اأداء  كفاءة  تحّدد  التي  الرئيسّية  العناصر    معرفة 
الذكّية.

النّقالة  الهواتف  الُمستخَدمة في  المختلفة  التشغيل  اأنظمة    معرفة 
الذكّية وتطبيقاتها.

     ُيتوقَُّع من �لطّلبة بعد در�سة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مع �أنشطتها اأن يكونوا قادرين 
مكانّيات من خلال  على ال�ختيار ال�أنسب للهاتف المحمول، وفَق �ل�حتياجات و�ل�إ

ما ياأتي:



٤

الكفاياُت الِمْهنّيُة

الكفاياُت الِمْهنّيُة الُمتَوقَُّع من الّطلبة امتلاُكها بعد انتهاء دراسة هذه الَوحدُة والتّفاُعل مَع اأنشطِتها

اأول�ً: الكفاياُت الِحرفّيُة:

 �لقدرة على تصنيف �لهو�تف �لمحمولة وفق ) �لعتاد، �لمو�صفات، �لشركات �لمنتجة، �لسعر(. 
�لتطبيقات  �إلى  �إضافة  �لد�عمة،  �لتشغيل  �أنظمة  �لذكية حسب  �لهو�تف �لمحمولة  �لقدرة على تصنيف   

�لمتاحة لها.
 �لقدرة على تحديد مو�صفات �لهاتف �لمحمول �ل�أنسب للزبون �عتماد�ً على �حتياجاته و�لميز�نّية �لمتاحة 

لديه.
 تنصيب �لبر�مج �لتطبيقّية �لمختلفة وحذفها باستخد�م �أنظمة تشغيل مختلفة.

ثانيًا: الكفاياُت ال�جتماعّيُة والشخصّيُة :

 �لعمل ضمن فريق.
 تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.
 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

 مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون.
 ِحْفُظ خصوصّية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.
 �لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل.

 �لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل.

 �ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.
 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

 �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
فادة من مقترحات �ل�آخرين.  �ل�إ

 �متلاك مهارة �لتاأمُّل �لذ�تّي.
 �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�تهم.

قناع.  �لقدرة على �ل�إ



٥

 عدم �ستخد�م �لهو�تف �لمحمولة في مكان مظلم. 
 عدم �لتّحدُّث بالهو�تف �لمحمولة لفتر�ت طويلة.

 شحن بطاريّات �لهو�تف �لمحمولة قبل نفاذها.
 نظافة �ل�أيدي و�ل�أسطح �لتي يتّم وضُع �لهو�تف �لمحمولة عليها.

 عدم �ستخد�م كو�بل متعرية لتوصيل �لهو�تف �لمحمولة بالكهرباء.

 قواعد ال�أمن والّسلامة:

ثالثًا: الكفاياُت المنهجّية:

 توظيف �لتعلم �لتعاونّي.
 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي، و�لقدرة على 
 توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �لتخطيط.
 �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار.

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.
 تقويم �لنتائج وعرضها. 

حصائّية  �ل�إ و�لبر�مج  �لتكنولوجيا  توظيف   
وتمثيل �لبيانات. 

 جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها.



٦

الموقف التعليمّي التعلُّمّي )1 - 1(:

التطوّر التاريخي لوسائل ال�تّصال والتّواصل
لوسائل  �لتاريخّي  �لتطّور  عن  مطويّة  باإعد�د  �ل�أكاديمّية  �لمد�رس  �إحدى  طلبة  يرغب  التعليمّي:  الموقف  وصف 
�ل�تّصال و�لتّو�صل، فز�رو� مشغلاً لتطبيقات �لمحمول في مدرسة �لشهيد صلاح خلف �لِمْهنّية للبنات؛ للاستفسار 

عن مضمون �لمطويّة.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية

 )استراتيجّية التّعلم(
الموارد

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من طلبة المدرسة 
ال�أكاديمّية حول:

معرفتهم �لسابقة بمفهوم �ل�تصال و�لتو�صل.	 
�لتطّور �لتاريخّي لوسائل �ل�تصال و�لتو�صل. 	 
محتوى �لمطويّة. 	 
مو�صفات �لمطويّة )عدد �لصفحات، �لصور، 	 

رو�بط تعليمّية...(.

جمع البيانات عن :

مفهوم عملّية �ل�تصال.	 
ر وسائل �ل�تصال عبر �لعصور.	  تطوُّ

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق )طلب 	 
�لمدرسة �لز�ئرة، 

نشر�ت، كتب ومصادر 
متنوعة، مجلات عن 
وسائل �ل�تصال قديماً 

وحديثاً(. 
�لتكنولوجيا )رو�بط 	 

�إلكترونية متنوعة من 
مصادر موثوقة عن 

مر�حل تطّور وسائل 
�ل�تصال، حاسوب، 

شاشة عرض، �إنترنت(

تصنيف وسائل �ل�تّصال  وفق �لفترة �لزمنّية 	 �أخطّط و�أقّرر
لظهورها.

 تحديد طريقة �ستخد�م كّل وسيلة �تصال.	 
تحديد مّيز�ت وسائل �ل�تّصال  �لقديمة 	 

و�لحديثة وعيوبها.
�إعد�د خطّة �لعمل �لتي تتضّمن موعد تسليم 	 

�لمطويّة للز�ئرين.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

وثائق)طلب �لمدرسة 	 
�لز�ئرة، مكتبات، 

مجّلات عن وسائل 
�ل�تصال قديماً 

وحديثاً(.
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كتابة تعريف لمفهوم �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل.	 �أنّفذ
�إعد�د قائمة تتضّمن وسائل �ل�تّصال  	 

شارة، و�لّدخان،  �لمختلفة في �لعصر �لقديم )�ل�إ
و�لقرع بالطبول، و�لنقش في �لحجر، 

و�لكتابة...(  
�إعد�د قائمة تتضّمن وسائل �ل�تّصال  	 

�لمختلفة في عصر �لطباعة.
�إعد�د قائمة تتضّمن وسائل �ل�تّصال  	 

�لمختلفة في عصر ثورة �ل�تّصال�ت )�لر�ديو، 
و�لتلفاز، و�لهو�تف �لسلكّية و�للاسلكّية(.

كتابة ممّيز�ت كّل نوع من وسائل �ل�تّصال  	 
و�لتّو�ُصل وعيوبها.

�إنشاء جد�ول للمقارنة بين وسائل �ل�تّصال  	 
�لمختلفة �لقديمة و�لحديثة.

أولّية.	  �إعد�د �لمطويّة بحلّتها �ل�

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

هاتف سلكّي.	 
 هاتف نّقال.	 
هاتف ذكّي. 	 
 تلفاز.	 
�إنترنت حاسوب.	 
�لبيانات �لتي تّم 	 

جمُعها.
قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاص 	 

بالز�ئرين.

التحّقق مّما ياأتي:�أتحّقق

تحديد مفهوم �ل�تّصال و�لتّو�ُصل.	 
تحديد وسائل �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل )في �لعصر 	 

�لقديم، وفي عصر �لطباعة، وفي عصر ثورة 
�ل�تّصال�ت(.

تحديد ممّيز�ت كل نوع من وسائل �ل�تّصال  	 
و�لتّو�ُصل وعيوبها.

�إجر�ء مقارنة بين مختلف وسائل �ل�تّصال  	 
�لمتوفرة. 

�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.	 
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.

تعلم تعاونّي /مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

�لبيانات �لتي تّم 	 
جمُعها.

هاتف سلكّي، 	 
هاتف نّقال.

هاتف ذكّي،  تلفاز.	 
�إنترنت،  حاسوب. 	 
 �لخطّة �لمعّدة 	 

سابقاً.
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  توثيق البيانات التي تتعلّق ِبـ:�أوثّق و�أقّدم 

مفهوم عملّية �ل�تصال.	 
وسائل �ل�تصال.	 

شارة، �لّدخان، �لقرع -  �لعصر �لقديم )�ل�إ
بالطبول، �لنقش في �لحجر، �لكتابة...(.

 عصر �لطباعة )�لطابعة(. - 
عصر ثورة �ل�تصال�ت)�لر�ديو، �لتلفاز، - 

�لهو�تف �لسلكّية و�للاسلكّية...(.
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
�إعد�د ملف بالحالة )�لتطور �لتاريخي لوسائل 	 

�ل�تّصال و�لتو�صل (.
�أقّدُم ملّخصاً يتضّمن �أهّم وسائل �ل�تصال 	 

�لمستخدمة عبر �لتاريخ، وميزة كّل منها، ومبد�أ 
عملها.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاوني/ مجموعات. 	 

عمل.

�لبيانات �لتي تّم 	 
جمُعها سابقاً.

 حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 

م مقارنة معرفة �لطلبة �لز�ئرين عن  تطّور وسائل 	 �أقوِّ
�ل�تصال �لمختلفة، وميزة  كّل وسيلة �تصال، 

ومبد�أ عملها  قبل �لزيارة وبعدها.
رضا �لمدرسة �لز�ئرة.	 

نماذج �لتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
�لمعّدة سابقاً.

طلب �لمدرسة 	 
�لز�ئرة.

 اأناقش: اكتشاُف الّشبكِة العنكبوتّيِة اأْحَدَث ثورًة في عاَلِم ال�تّصال والتّواصل.
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 اأتعلّم :

التطوّر التاريخي لوسائل ال�تّصال والتّواصل

  نشاط عملي )1(:

رسُم متاهة كما في �لشكل )1-1(على �أرضّية �لغرفة باستخد�م ل�صٍق ملّون، 
وُيطَلُب من �أحد �لطلبة �لوقوف على باب �لمتاهة بعد عصب عينْيه، بحيث 

يتّم �لتّو�ُصل مع زملائه بطريقٍة لفظّية لمساعدته في �لخروج من �لمتاهة

مفهوم التواصل

التّواُصل: حالة من �لَفْهم �لمتبادل بين شخصين �أو نظامين، يكون �أحدهما ُمرِسلاً في وقٍت معّين و�ل�آخر ُمستقِبلاً، 
آر�ء و�ل�أفكار و�لقناعات  رسال و�ل�ستقبال، وفيها يتّم تباُدل �ل� وفي وقت �آخر يتبادل �لطرفان مو�قعهما من حيث �ل�إ

و�لمعلومات و�لمشاعر، من خلال وسائل متنوعة.

مفهوم ال�تصال

�إلى �لُمستقِبل، ويتّم فيها �نتقال �لمعلومات و�ل�تّجاهات و�ل�أفكار  ال�تّصال: عملّية نقل رسائل معّينة من �لُمرِسل 
و�لمشاعر من فرٍد �إلى �آخر، �أو من جماعة �إلى جماعة �أخرى َعبر وسائط متعّددة.

الفرق بين ال�تّصال والتّواُصل:

في  �لّرغبة  فهو  �لتّو�ُصل  �أّما  عدمها،  �أو  �ل�ستجابة  �ل�آخر  دور  ويكون  �ل�آخر،  مع  بالتّو�ُصل  �لطرفين  �أحد  من  �لرغبة  �ل�تّصال 
�لمشاركة، وتكون متبادلة بين طرفين �أو �أكثر لتحقيق �أهد�ف معّينة، وُيعّد �نفتاح �لذ�ت على �ل�آخر ضمن علاقة مستمّرة متجّددة.

 
عناصر ال�تّصال والتّواصل 

�لمر�د  �لرسالة  منه  تصدر  �لذي  �لطرف  الُمرِسل:   
�رسالها ) فرد، مؤسسة، جماعة( . 

�لمر�د  �لرموز  مجموعة   : الرسالة:  اأو  المحتوى   
حد�ث �أثر، وقد تكون مرئّية، �أو مسموعة، �أو  نقلها ل�إ

مشاعر، �أو �إشار�ت، �أو رسومات،....
 وسيلة النقل: �لوسط �لذي تنتقل خلاله �لرسالة )وسائط متعددة(.

 الُمستقِبل: �لطرف �لذي يستقبل �لرسالة وهو �لهدف من عملّية �ل�تّصال )فرد، مؤّسسة، جماعة(.

شكل )1-1(: مخطّط لعبة �لمتاهة

شكل )1-2( : عناصر �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل 
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  نشاط نظري )2(:

أمثلة �لُممكنة حول عناصر �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل �أناقش مع زملائي بعض �ل�

وسائل/ وسائط النقلالمحتوىالمستقِبلالمرِسل

  نشاط نظري )3(:

�أبحُث في مجموعات عن ممّيز�ت وسائل �ل�تّصال �لمستخدمة قديماً.

وسائل ال�تّصال القديمة 

نساُن العديد من ُطرق التّواصل البدائّية، منها: منُذ الِقَدِم استخدَم ال�إ
 الّدخان:

رسال �ل�أخبار، و�إشارًة للخطر، �أو لتجميع  شار�ت �لّدخانّية ل�إ �سُتخِدمت �ل�إ
�لنّاس في منطقٍة معروفة؛ وذلك باإشعال ناٍر ذ�ت دخاٍن كثيٍف على 

�لمرتفعات )�نظر �إلى �لشكل 3-1(.

شكل )1-3(: �لدخان وسيلة تو�صل بد�ئية
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 الكتابة الهيروغليفّية:
    �سُتخِدمت �لرسوم �لتصويريّة لحفظ �لمعلومات، �أو �لتّو�ُصل مع �ل�آخرين، 

وتعود لعام 3200 ق.م في مصر. )�نظر �إلى �لشكل 4-1(.

 اللغة المكتوبة:
ظهرت في �لّصين عام 1200 ق.م، وقد لوِحَظ وجود تشابه بين لغة بلاد ما بين �لنهرين و�للغة �لمصريّة �لقديمة، 

حيث يرّجُح �لعلماء �أّن نظام �لكتابة نشاأ في �ل�أصل في �لمنطقة �لعربّية قبل �ل�أماكن �ل�أخرى.

 الحمام الّزاجل:
غريق �أوّل من �ستخدم هذ� �لنوع من �لحمام قبل 3000 عام  كان �ل�إ
أولمبياد، وكانت َتنقل �لرسائل عن طريق ربط  وذلك لنقل نتائج �ل�

�لّرسالة في �أرجلها؛ فتطير للمكان �لمقصود وتُسلِّم �لرسالة.
)�نظر �إلى �لشكل 1-5(.

 استخدام الرُّسل:
أقد�م )�أو على  مع �قتر�ب نهاية عهد �لميلاد، تّم �إرسال �ل�أشخاص على �ل�
وكانت  ل�آخر،  مكان  من  �لشفهّية  �أو  �لمكتوبة  �لرسائل  لحمل  �لدو�ب( 
هذه �لطريقة شائعة �ل�ستخد�م في ِمصَر و�لّصين. )�نظر �إلى �لشكل 6-1(.

  نشاط نظري )4(:

�أبحُث عن طرق تدريب �لحمام �لز�جل: من حيث طريقة �لتغذية، وزمن �لتدريب، و�لمسافة �لمقطوعة، لكي يتمكّن 
من توصيل �لرسالة للمكان �لمطلوب دون ضياع �لطريق، و�أناقش ما توّصلُت �إليه مَع زملائي.

الصعوبات التي واجهت وسائل ال�تّصال القديمة

�لز�جل، فقد يضّل �لحمام  �لمعنّية، وخاّصة في حالة �ستخد�م �لحمام  �إلى �لجهة  �لرسالة   عدم ضمان وصول 
�لطريق، �أو يسلُّم �لرسائل �إلى �لجهات �لخاطئة. 

 عدم تمكُّن �لمرِسل من �إرسال �لرسائل لمسافات طويلة )�قتصر �ستخد�م �لدخان على مسافات محدودة(.
 بذل �لكثير من �لجهد و�لوقت من �أجل �إيصال �لرسالة �إلى �لجهة �لمعنّية.

شكل )1-4(:نموذج للكتابة �لهيروغليفّية

شكل)1-5(: نقل �لرسائل باستخد�م �لحمام �لز�جل

شكل )1-6(: نقل �لرسائل باستخد�م �لرسل
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  نشاط نظري )5(:

في �لوقت �لحاضر تعددت وسائل �ل�تصال و�لتو�صل، �أكمل �لجدول �ل�آتي:

اأمثلةنوع وسيلة ال�تّصال  والتّواُصل

 �لمسموعة

 �لمقروءة

 �لمرئّية

 وسائل ال�تّصال الحديثة

م �لزمن، حيث �أنشاأ �لرومان �أوّل خدمة       تطّورْت وسائل �ل�تّصال بشكٍل كبير مع تقدُّ
بريد في �لعالم، كما �أنّه تّم �ختر�ع �لورق للكتابة، باستخد�م لحاء �ل�شجار من قبل �لصينّيين 

عام 105 م.

عصر الطباعة اأ

     توّصل �لصينيـّون لمقّدمة �ختر�ع �لطباعة؛ وذلك بُصنِع كَُتــٍل خشبّيــٍة
�لّصوُر �لمر�دة و�لّرموز، ثم  �لَحّبر، فُتطَبـُع  تُغَمُس في  تُعّبر عن ُصوٍر ورموٍز 
ألمانّي )يوهان جوتنبرغ(، وذلك ببناء �أّوِل  ظهرت �لطباعة على يد �لعالِم �ل�
تّم  �لتي  مطبعة جوتنبرغ  �إنشاء  تّم  �أوروبا، حيث  في  متحّرٍك  معدنّي  نظاٍم 
�لعمل على تطويرها بين عامي 1436م - 1450م؛ما مكنّها من طباعة �لعديد 
�أّول  �لعالية، وفي عام 1605م تّم طباعة  �لتي تتّصف بالكفاءة  من �لكتب 

ألمانّي )يوهان كارلوس(. صحيفة في �لعالَم من ِقَبِل �لعالِم �ل�

عصر ثورة ال�تصال�ت ب

تّم خلال هذه �لفترة �ختر�ع �لعديد من �ل�أجهزة و�لوسائط في مجال �ل�تّصال�ت، منها:

 الهاتف الّسلكّي:

�أول ظهور للهاتف كان عام 1876م، حيث تّم �ختر�عه من ِقبل �لعالِم �ل�أمريكّي 
)غر�هام بِل(، ومن خلال هذ� �لهاتف تّم �لتّو�ُصل �لّصوتّي �لّسريع و�لبسيط بين 

�لناس َعبر �لمناطق �لجغر�فّية �لمختلفة )�نظر �إلى �لشكل 8-1(

شكل )1-7(: مطبعة يوهان جوتنبرغ

شكل )1 - 8( : هاتف سلكي قديم
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 الراديو:
يطالّي )ماركوني(، حيث نجح في  في عام 1896م تّم �ختر�ع �لر�ديو من ِقبل �لعالِم �ل�إ
شارة على  �إرسال �أّول �نتقاٍل ل�سلكّي للّصوت، وكانت �لتجربة قد نجحت في �إرسال �ل�إ

مسافة 2 كم، بعد �لعديد من �لمحاول�ت �لفاشلة )�نظر �إلى �لشكل 9-1(.

 التّلفاز:
في شهر �أيلول )سبتمبر( من عام 1927م قام مخترع �لتلفاز )بيلو فارنسورث( 
باإظهار �أّول جهاٍز يعمل عن طريق نقل �لّصور، حيث �كتشف �إمكانّية تشفير 

موجات �لر�ديو مَع صورة، ومن ثّم �إعادة عرضها على �لشاشة
)�نظر �إلى �لشكل 10-1(.

 الهاتف النّقال:
ظهر �أّول هاتٍف نّقال عام 1973، وهو جهاٌز للتّو�صل، ذو حجٍم صغير،يرتبط 
بشبكة �تّصال ل�سلكّية، حيث �أصبح �ل�تّصال ل� يرتبط بزمان ومكان معّيَنْين،

 فاأصبح �لشخص ُيجري �تّصاله في �أّي مكان، و�أّي وقٍت يريد 
)�نظر �إلى �لشكل 11-1(. 

 الحاسب ال�آلّي:
ُيعّد ظهور �لحاسوب ثورًة في عالَم �ل�تّصال و�لتّو�ُصل، حيث ظهر �أّول حاسٍب شخصّي 
أمريكّية، ثّم تطّور شيئاً فشيئاً �إلى �أْن وصَل �إلى  عام 1981، وهو من �إنتاج شركة)IBM( �ل�
ما وصَل �إليه �ليوم من سيطرٍة على �أدّق تفاصيل �لحياة؛ حيث �ستطاع بفضل �لحاسوب 
�إلى  نترنت �لتي تهيمن على عالم �ل�تّصال�ت �ل�آن )�نظر  �إلى �ختر�ع شبكة �ل�إ ل  �لتّوصُّ

�لشكل 12-1(.

: )World Wide Web( نترنت  شبكة ال�إ
)World Wide Web(: تّم تقديمها للناس عام 1989، من ِقَبِل عالٍِم بريطانّي 
مشاركة  على  �لطلب  لتلبية  �لويب؛  شبكة  طّور  حيث  بيرنرزلي(،  )تيم  ُيدعى 
�لمعلومات بين �لعلماء في �لجامعات و�لمعاهد حول �لعالم، وقد �أصبحت بعد 
ذلك شبكًة عالمّيًة تُستخدم من قبل جميع �ل�أشخاص في شتّى �لمجال�ت. )�نظر 

�إلى �لشكل 13-1( 

 الهاتف الذكّي:
 )IBM(شركة ِقبل  من  �إنتاجه  تّم  حيث   ،1994 عام  ذكّي  هاتٍف  �أول  ظهر 
�لهاتف  وظائف  بين  تجمع  �لتي  للهو�تف  �أساساً  وضعت  وبذلك  أمريكّية،  �ل�

�لمحمول و�لكمبيوتر �لشخصّي. )�نظر �إلى �لشكل 14-1(

شكل )1 - 9( : ر�ديو قديم

شكل )1- 10(: �جهزة تلفاز قديمة

شكل )1- 11( : هاتف ل�سلكي قديم 

شكل )1-12(: حاسب �آلي

شكل )1-13(: شبكة �ل�نترنت

شكل )1- 14(: هاتف ذكي
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  نشاط نظري )6(: اأبحث واأناقش

ما مّيز�ت �لجيل �لثالث 3G من �لهو�تف �لنّقالة؟

  نشاط نظري )7(:

�أناقش في مجموعات �أهّم �لفروقات بين �لهاتف �لّسلكّي و�لهاتف �لمحمول �لذكّي.

  نشاط للاطلاع )8(:

من وسائل �ل�تّصال �لمستخدمة في �أو�ئل عصر ثورِة �ل�تّصال�ت �لتّلغر�ف، �أبحُث ضمن مجموعات، وباستخد�م 
�لشبكة �لعنكبوتّية عن مبد�أ عملها، و�أدّون ذلك في تقرير.

ال�أسئلة

1.�أذكُر محطّات تاريخّية في عالَم �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل.

2. �أذكُر وسائل �ل�تّصال  �لمستخدمة في حياتي �ليومّية.
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي )1 - 2(:

معرفة العناصر الرئيسّية التي تحّدد كفاءة ال�أجهزة النّقالة الذكّية
وصف الموقف: قام طلبة �إحدى �لمد�رس �ل�أكاديمّية برحلٍة علمّيٍة �إلى ورشٍة فنّية خاّصة بالهو�تف �لنّقالة في  مدرسة 
أد�ئّية لكلٍّ منها، من �أجل �لمشاركة  مكانّيات �ل� �لشهيد سعد صايل �لِمْهنّية؛ بهدف معرفة �أنو�ع �ل�أجهزة �لذكّية و�ل�إ

في �لمجلة �لعلمّية في مدرستهم. 

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية وصف الموقف الّصفّي 
)استراتيجّية 

التّعلم(

الموارد وفق الموقف الّصفّي 

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من طلبة المدرسة ال�أكاديمّية 
حول :

�لذكّية، 	  �ل�أجهزة  باأنو�ع  �لسابقة  معرفتهم 
أد�ئّية لها . مكانّيات �ل� و�ل�إ

جمع البيانات عن:

مكانّيات 	  و�ل�إ �لذكّية،  �لمحمولة  �ل�أجهزة  �أنو�ع 
أد�ئّية لكلٍّ منها. �ل�

�لشركات �لمنتجة لها.	 
�لعناصر �لتي تُحّدد كفاءة �أد�ء �ل�أجهزة �لمحمولة �لذكّية.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي 	 

/مجموعات.
�لبحث 	 

�لعلمّي / زيارة 
ميد�نّية. 

وثائق )طلب �لمدرسة �لز�ئرة، 	 
مكتبة �لمدرسة، نشر�ت، 
مجلات، كتالوجات عن 

خصائص �ل�أجهزة �لمحمولة 
ومعايير كفاءتها(

�لورشة �لفنّية و�أجهزة	 
�لهو�تف �لمختلفة  �لموجودة 

فيها.
�لتكنولوجيا )رو�بط �إلكترونية 	 

متنوعة من مصادر موثوقة عن 
�لشركات �لُمصنِّعة للاأجهزة 

�لمحمولة وممّيز�ت منتجاتها، 
حاسوب، شاشة عرض، �إنترنت(

تصنيف �لبيانات لتحديد �أنو�ع �ل�أجهزة �لمحمولة 	 �أخطّط و�أقّرر
�لذكّية.

عناصرها 	  وفَق  �لذكّية  �ل�أجهزة  كفاءة  تحديد 
 ،RAM سرعة �لمعالج، وحجم �لذ�كرة �لعشو�ئّية(
وحجم �لذ�كرة �لد�خلّية و�لخارجّية، وحجم �لشاشة 

ودقّتها، ودقّة �لكامير�، وقدرة �لبطاريّة(.
�لمقارنة بين عناصر �لهو�تف �لمختلفة.	 
تسليم 	  موعد  تتضّمن  �لتي  �لعمل  خطّة  �إعد�د 

�لبيانات �للازمة للز�ئرين.

تعلم تعاونّي/ 	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق )طلب �لمدرسة �لز�ئرة(، 	 
مكتبة �لمدرسة، نشر�ت، 
مجلات، كتالوجات عن 
خصائص �ل�أجهزة �لنقالة.
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�أنّفذ
من 	  مو�صفاتها  لتحديد  �لذكّية  �ل�أجهزة  ُص  َتفحُّ

حيث: �لشركة �لمصنِّعة، وسرعة �لمعالج، وحجم 
�لذ�كرة �لعشو�ئّية RAM، وحجم �لذ�كرة �لد�خلّية 
و�لخارجّية، وحجم �لشاشة ودقّتها، ودقّة �لكامير�، 

وقدرة �لبطاريّة...(.
كتابة �أنو�ع �ل�أجهزة �لذكّية �لمحمولة، وممّيز�ت كّل نوع.	 
جد�ول 	  في  �لذكّية  �ل�أجهزة  بيانات  تسجيل 

دة للكفاءة. تتضّمن �لعناصر �لُمحدِّ
�لشركة 	  مستوى  على  عنصر  �أفضل  بين  مقارنة 

�لو�حدة و�لشركات �ل�أخرى.
مقارنة بين �أفضل �لمو�صفات ل�أفضل عنصر بين 	 

�لشركات �لمختلفة.
�ختيار �لهاتف �لمحمول �لذكّي �ل�أفضل بناًء على 	 

مو�صفات �لجهاز و�حتياجات �لزبون.

�لتعلم �لتعاونّي. 	 
حو�ر ومناقشة.	 

�ل�أجهزة �لخلويّة. 	 
�لبيانات �لتي تم جمعها.	 
�لوثائق �لخاّصة بكتالوجات 	 

�ل�أجهزة �لنّقالة.
قرطاسّية.	 

 �لتحّقق من تحديد �أنو�ع �ل�أجهزة �لمحمولة �لذكّية.	 �أتحّقق
 �لتاأكّد من تصنيف عناصر �ل�أجهزة �لذكّية وفق كفاءتها.	 
�لتحّقق من معرفة �لشركات �لُمصنِّعة للهو�تف �لنّقالة �لذكّية.	 
�لتحّقق من تحديد كفاءة �ل�أجهزة �لمحمولة �لذكّية.	 

نشر�ت، مجلات، كتالوجات 	 حو�ر ومناقشة. 	 
عن خصائص �ل�أجهزة �لنّقالة.

 �لخطة �لمعّدة سابقاً.	 

ـِ:�أوثّق و�أقّدم  اأوثّق البيانات التي تتعلق ب

�أنو�ع �ل�أجهزة �لمحمولة �لذكية.- 
�لشركات �لمنتجة لها.- 
�لعناصر �لتي تُحّدد  كفاءة �أد�ء �ل�أجهزة - 

�لمحمولة �لذكّية.
�إعد�د �لملّخص �لذي يتضّمن �أنو�ع �ل�أجهزة 	 

�لمحمولة �لذكّية، و�لشركات �لمنتجة لها، 
د كفاءتها. و�لعناصر �لتي تُحدِّ

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
�إعد�د ملّف بالحالة )معرفة �لعناصر �لرئيسّية �لتي 	 

تحّدد كفاءة �ل�أجهزة �لنّقالة �لذكّية(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ 	 

مجموعات عمل.

نشر�ت، مجلات، كتالوجات 	 
عن خصائص �ل�أجهزة �لنّقالة.

حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 

م مقارنة معرفة �لطلبة �لز�ئرين عن �أنو�ع �ل�أجهزة 	 �أقوِّ
�لمحمولة، وعناصر �أد�ء �لكفاءة، و�لشركات 

�لمصنَّعة قبل �لزيارة وبعدها. 

نماذج للتقويم معّدة سابقاً.	 حو�ر ومناقشة.	 

 اأذكُر المواصفات التي اأفّضلها في الهاتف الذكّي.
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 اأتعلّم :

معرفة العناصر الرئيسّية التي تحّدد كفاءة ال�أجهزة النّقالة الذكّية

  نشاط نظري )1(:

�أذكُر �أمثلة لشركات تنتج ما يلي :
ساعة ذكّية 	 

سبورة ذكّية	 

تتمّيز �ل�أجهزة �لذكّية )SMART DEVICES( بكونها توفّر مجموعة من �لتطبيقات و�لحلول �لتي تُلّبي �حتياجات 
جر�ء �لمكالمات فقط، بل  مختلف �أنو�ع �لمستخدمين، وفئاتهم �لعمريّة �لمختلفة. ولم يعد حمُل تلك �ل�أجهزة ل�إ
نترنت، و�لتقاط �لّصور، وتشغيل ملّفات �لصوت و�لفيديو، كما  ح �ل�إ �أصبحت بوجود �لتطبيقات �لمتعّددة �أجهزة لتصفُّ

تُستخدم �أيضاً منّصات �ألعاب وغيرها. 

نّه ل� يوجد تعريف موّحد متّفق عليه  ر �لسريع �لذي تحظى به، وتطبيقاتها كذلك فاإ ونظر�ً لحد�ثة هذه �ل�أجهزة، و�لتطوُّ
للاأجهزة �لذكّية بين �لشركات �لمصنّعة، �أو حتى على مستوى مر�كز �ل�أبحاث �لعلمّية، �إضافة �لى �أّن كلمة "ذكّية" 
تستخدمها �لكثير من �لشركات ل�أغر�ض تسويقّية؛ كالسّيارة �لذكّية، و�لمنزل �لذكّي، و�لمدرسة �لذكّية، ومع ذلك 

يمكننا تعريفها باأنّها:

 ال�أجهزة الذكّية: 
�أجهزة �إلكترونّية تفاعلّية تعمل بو�سطة نظام تشغيل، تستجيب لما يوّجهه �إليها 
مستخدموها من �أو�مر بسيطة، وتساعد على �لقيام بال�أنشطة �ليومّية، كما �أنَّ 
لكترونّي،  ح �لمو�قع و�لبريد �ل�إ نترنت، وتصفُّ لديها �لقدرة على �ل�تّصال بخدمة �ل�إ
ومو�قع �لتّو�ُصل �ل�جتماعّي وذلك باستخد�م �لشبكات �للاسلكّية، �أو خدمات 

شركات �ل�تّصال�ت. )�نظر �إلى �لشكل 15-1(.

نظارة ذكّية	 

 	  .)Tablet( تابلت

شكل )1 - 15( : �أجهزة ذكية
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 اأنواع ال�أجهزة الذكّية:
ع �لكبير في �أحجامها و�أشكالها و�أنو�عها، وكذلك �ل�ختلاف في  �نظُر �إلى متاجر �ل�أجهزة �لذكّية فاأرى مدى �لتنوُّ
ع، �إلّ� �أنّه يمكن تصنيفها بناًء على بعض �لخصائص �لرئيسّية �لتي  خصائصها ومميز�تها ومهّماتها. ورغم هذ� �لتنوُّ

تشترك �أو تختلف بها، من حيث �ل�أحجام �أو غرض �ل�ستعمال:

و�لبطاقات  �لذكّية،  �لهو�تف  وتشمل  �لحجم،  صغيرة  �لمحمولة  	   �ل�أجهزة 
�لذكّية، و�ل�أجهزة �للوحّية.

	   �ل�أجهزة �لمحمولة متوّسطة �لحجم، وتشمل �لحو�سيب �لمحمولة، و�لمتحّولة 
�لتي تعمل باللمس )�لشكل 16-1(.

	  �ل�أجهزة كبيرة �لحجم كالسّبورة �لذكّية )�لشكل 17-1(.

 الهواتف الذكّية:
ر �لتقنّي �لسريع تحّولت �لهو�تف  مع بد�ية �نتشار �لهو�تف �لنّقالة، ظهرت خدمات �ل�تّصال و�لرسائل �لنّصّية، ومع �لتطوُّ
�إلى هو�تف �أكثر ذكاًء، وذلك ل�حتو�ئها على ممّيز�ت عديدة جعلت منها حو�سيَب مصّغرة لها معالجاتها �لخاّصة، 
ع وفق حاجة �لمستخدم، كما  وذ�كرتها �لمؤقّتة و�لد�ئمة، كما تّم تزويدها بمساحات تخزين ثابتة و�أخرى قابلة للتوسُّ
�أّن �أهّم ما يمّيزها هو وجود �أنظمة تشغيل خاّصة بها كنظام �لتشغيل Android ونظام iOS. ول� تقتصر هذه �لهو�تف 
ح على  على عملّيات �ستقبال و�إرسال �لمكالمات و�لرسائل، كما في �لهو�تف �لنّقالة �لقديمة، �لقيام بعملّيات �لتصفُّ

نترنت، وتحميل وتشغيل �لعديد من �لتطبيقات �لمفيدة. شبكة �ل�إ

  نشاط نظري )2(:

�بحْث في مجموعات عن وحدة قياس �أد�ء كلٍّ من 
آتية: مكّونات �لهاتف �ل�

شكل )1 - 16(: جهاز متحّول

شكل)1 - 17(: سبورة ذكية

وحدة قياس ال�أداءالمكوّن

المعالج

RAM حجم الذاكرة العشوائّية

حجم الذاكرة الداخلّية

الكاميرا

دقّة الّشاشة

دقّة الكاميرا

قدرة البطارية
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  نشاط )3( للاطلاع:

بال�ستعانة بالشبكة �لعنكبوتّية، �أملاأ �لجدول �ل�آتي بمو�صفات �أجهزة هو�تف محمولة مختلفة: 

الشركة الرقم
الُمصنِّعة 

اسم 
الهاتف

سرعة
المعالج

حجم الذاكرة
RAM العشوائية

حجم 
الذاكرة 
الداخلّية

دقّة
الكاميرا

دقة 
الشاشة

قدرة 
البطارية

الّسعر

1

2

3

4

5

  نشاط للاطلاع )4(:

�عتماد�ً على بيانات �لجدول في نشاط )3(، �أجيُب عّما ياأتي:

�لهاتف �لمحمول صاحب �أسرع معالج.

)RAM( لهاتف �لمحمول صاحب �أكبر ذ�كرة عشو�ئّية�

�لهاتف �لمحمول صاحب �أكبر حجم ذ�كرة د�خلية.

�لهاتف �لمحمول صاحب �أفضل دقّة كامير�. 

�لهاتف �لمحمول صاحب �أفضل دقة شاشة.

�لهاتف �لمحمول صاحب �أفضل قدرة بطارية.

 
اأمور علينا مراعاتها عند شراء هاتف ذكّي:

 نظام التشغيل:
تختلف �أنظمة �لتشغيل وفَق �لشركة �لمصنّعة، ولكّل نظام مز�يا تختلف 
عن �ل�آخر، ولكّل ُمستخِدم ميول يختلف عن ميول �ل�آخرين؛ لذلك 
عند شر�ئي �لهاتف �لذكّي �أختار نظام �لتشغيل �لذي �أر�ُه مناسباً لي.

 الشاشة:
بعض �لمستخدمين يفّضلون �لشاشات ذ�ت �لحجم �لكبير، و�لبعض 

�ل�آخر يميل �إلى �ل�أحجام �ل�أصغر حجماً، تبعاً ل�أذو�قهم وحاجاتهم و�إمكانّياتهم )شكل 18-1(.

�لشكل )1-18(: صورة تعبيريّة لشاشة هاتف ذكّي
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 المعالج:

 ُيعدُّ �لُمعالِج �لنّو�ة �لرئيسّية ل�أّي جهاز �إلكترونّي رقمّي، ويكاد ل� يخلو 
�أّي جهاز رقمّي مهما صغر �أو كبر من �لمعالج. في �لسنو�ت �ل�أخيرة، 
�نتشرت معالِجات ذ�ت �أنوية متعّددة )ثنائّي �لنو�ة، رباعّي �لنو�ة، ....( 
و�لفائدة �لحقيقّية من ذلك تكمن في قدرتها، وتمكُّننا من تشغيل عّدة 
أّن كّل  بال�آخر؛ ل� �أحدهما  تاأثُّر  بر�مج، و�لعمل عليها بالوقت نفسه دون 
نو�ة ستنّفذ برنامجاً؛ لذلك عند شر�ء �لهو�تف �لذكّية يتوّجب علينا �أيضاً 

أنوية في �لمعالِج )شكل 19-1(. مر�عاة عدد �ل�

 الكاميرا:

ًّ مهّماً؛ ل�أنَّ غالبّية �لمستخدمين  �أصبحت �لكامير� في �لهو�تف �لذكّية عاملا
يستخدمون كامير�ت �لهاتف لتوثيق لحظات مهّمة في حياتهم بشكٍل عفوّي، 
أنّهم ببساطة يملكون هاتفاً ذ�  ول� يفكّرون في �ستخد�م �لكامير�ت �لرقمّية؛ ل�
�لكامير� ووضوحها  لدقّة  �أنتبُه جّيد�ً  �لهاتف  فعند شر�ئي  �لّدقة،  عالية  كامير� 

)شكل 21-1(.

:RAM الذاكرة العشوائّية 

ر �أنظمة �لتشغيل و�لتطبيقات، �أصبحت �ل�أنظمة �لحديثة و�لتطبيقات  مع تطوُّ
تستهلك نسبة كبيرة من �لذ�كرة �لعشو�ئّية RAM؛ لذلك ومع مرور �لوقت 
ّن �أد�ء �لجهاز يضعف، وقد يتوقّف �أحياناً عن  على �ستخد�م �لهاتف، فاإ
�لعمل بشكل مفاجئ. وبالتالي، فقبل شر�ء �لهاتف �لذكّي، يجب �ل�طّلاع 
على حجم �لذ�كرة �لعشو�ئّية RAM بعناية، بحيث ل� يقّل حجمها عن 

3 جيجابايت )شكل 20-1(.

 الذاكرة الداخلّية والخارجّية:

�إلى حجم  بالتاأنّي و�لتفكير جّيد�ً عند شر�ء هاتف ذكّي، و�ل�نتباه  ُينَصح 
�لذ�كرة �لد�خلّية، خاّصة في �ل�أجهزة �لتي ل� تسمح باإضاقة ذ�كرة خارجّية، 
مع مر�عاة �أّن �ل�أنظمة �لحديثة تستهلك حجماً كبير�ً من �لمساحة �لتخزينّية، 
�إلى �ستخد�م  �أقوم بتثبيت تطبيقات متنّوعة على هاتفي، �إضافة  و�أنّني قد 
�إلى  وتحتاج  نسبّياً،  كبيرة  تكون  قد  �لتي  فيديو  مقاطع  لتصوير  �لكامير� 

مساحة تخزين عالية؛ لذلك ُينصح باألّ� تقّل ذ�كرة �لتخزين عن 16 جيجابايت للاأجهزة �لتي تدعم �أو تسمح باستخد�م 
�لذ�كرة �لخارجّية، و�أْن ل� تقّل عن ٣٢ جيجابايت للاأجهزة �لتي ل� تدعم، �أو ل� تسمح باستخد�م �لذ�كرة �لخارجّية )شكل 22-1(.

�لشكل )1-19(: معالجات �لهو�تف �لذكّية

�لشكل )1-21(: كامير� هاتف ذكّي

RAM لشكل )1-20(: ذ�كرة عشو�ئّية�

�لشكل)1-22(: ذ�كرة خارجّية
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 البطارية: 

من �لضروري �أل� تقل قدرة �لبطارية عن ٣٠٠٠ ميلي �مبير في �لساعة نظر�ً �إلى �أن 
شاشة �لهاتف تستهلك كمية كبيرة من �لطاقة خاصة �إذ� كانت دقة �لشاشة عالية.

 اأنتبه واختار جهازي بعناية، واأفّكر جّيدًا ول� اأتسرّع. 

  نشاط نظري )5(:

آتية: رجل مسّن، شاب  �أبحُث عن �لمو�صفات �ل�أمثل �لمفروض توفّرها في �لهاتف �لمحمول لكلٍّ من �ل�شخاص �ل�
هو�يُته �ألعاٌب �إلكترونّية، طالب مدرسة، شاب هو�يُته �لتصوير.

  نشاط للاطلاع )6(:

مكانّيات  �أناقش مع زملائي، لماذ� تقوم بعض �لشركات بطرح �أجهزتها بنو�ة و�حدة �أو نو�تين فقط، رغم توفّر �لقدرة و�ل�إ
لتصنيع معالجاتها باأنوية �أكثر؟

  نشاط نظري )7(:

.)RAM ( أبحُث عن �لفرق بين �لذ�كرة �لد�خلية و�لخارجية و�لعشو�ئية�

ال�أسئـلة

1. �أذكُر �أ  �أهّم �لعناصر  �لتي  تُحّدد  كفاءة  �لهو�تف  �لنّقالة  �لذكّية. 

2. �أذكر  مو�صفات  هو�تف  تّم �إصد�رها  مؤّخر�ً،  و�سم  �لشركة  �لمصنعة  لها. 

�لشكل)1-23(: بطّاريّة هاتف ذكّي
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )3 - 1(:

معرفة اأنظمة التشغيل المختلفة المستخدمة في الهواتف النّقالة الذكّية وتطبيقاتها.
وصف الموقف: �ستضاف طلبُة �إحدى �لمد�رس �ل�أكاديمّية مجموعة من َطَلبِة مدرسٍة ِمهنّية؛ بهدف �لتعّرف �إلى 

�أنظمة �لتشغيل �لمختلفة �لمستخدمة في �لهو�تف �لنّقالة �لذكّية وتطبيقاتها. 

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية وصف الموقف الّصفّي 
)استراتيجّية 

التّعلم(

الموارد وفق الموقف الّصفّي 

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع بيانات من طلبة المدرسة ال�أكاديمّية 
عن:

 معرفتهم �لسابقة باأنظمة �لتشغيل �لمختلفة، 	 
�لمستخدمة في �لهو�تف �لنّقالة �لذكّية وتطبيقاتها.

جمع البيانات عن:

�أنظمة �لتشغيل �لخاّصة بالهو�تف �لذكّية.	 
ممّيز�ت كّل نوع من �أنظمة �لتشغيل.	 
متاجر �لتطبيقات �لخاّصة بكل نظام تشغيل.	 
�لتطبيقات �لمتاحة في كّل متجر.	 

 حو�ر 	 
ومناقشة. 

�لتعلم �لتعاونّي 	 
/ مجموعات.

�لبحث 	 
�لعلمّي

زيارةميد�نّية. 	 

�لز�ئرة، 	  �لمدرسة  )طلب  وثائق 
نشر�ت،  �لجامعة،  مكتبة 
�أنظمة  عن  كتالوجات  مجلات، 
�لمحمولة  �ل�أجهزة  تشغيل 

ومميز�تها(.
هو�تف محمولة ل�أنظمة تشغيل 	 

مختلفة.
�لتكنولوجيا)رو�بط �إلكترونية 	 

متنوعة من مصادر موثوقة حول 
�أنظمة تشغيل �لهو�تف �لمحمولة 

ومميز�تها، وطريقة �لتعامل 
معها، حاسوب، شاشة عرض، 

�إنترنت(.

تصنيف �لهو�تف �لمحمولة حسب �أنظمة تشغيلها.	 �أخطّط و�أقّرر
تحديد مّيز�ت �أنظمة �لتشغيل �لمختلفة.	 
تحديد �لتطبيقات �لمتوفّرة لكّل نظام تشغيل.	 
تحديد متجر �لتطبيقات �لخاّص بكّل نظام تشغيل.	 
�إعد�د خطّة �لعمل �لتي تتضّمن موعد تسليم �لبيانات 	 

�للازمة للز�ئرين.

تعلم تعاوني/ 	 
مجموعات.

حو�ر 	 
ومناقشة. 

�لز�ئرة، 	  �لمدرسة  وثائق)طلب 
مكتبة �لجامعة، نشر�ت، مجلات، 
تشغيل  �أنظمة  عن  كتالوجات 

�ل�أجهزة �لمحمولة ومميز�تها(.
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�لتشغيل 	 �أنّفذ نظام  لتحديد  �لخلويّة  �لهو�تف  ص  تفحُّ
صد�ر. �لذي يعمل عليه، ورقم �ل�إ

)ضبط 	  �لمختلفة  �لتشغيل  نظم  بيئة  مع  �لتعامل 
�لوقت، و�لتاريخ، و�للغة...�لخ(

على 	  حالّياً  �لمتوفّرة  �لتطبيقات  �أسماء  كتابة 
�ل�أجهزة �لخلوية.

حذف و�إضافة تطبيقات من �لمتجر �لخاص بنظام �لتشغيل.	 
�لمقارنة بين �أنظمة �لتشغيل �لمختلفة.	 

تعلّم تعاونّي/ 	 
مجموعات

 حو�ر 	 
ومناقشة.   

هو�تف محمولة .	 
�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
�لوثائق �لخاصة بكتالوجات 	 

�أنظمة �لتشغيل.
�إنترنت.	 
قرطاسّية.	 

�لتحّقق من تحديد  �أنظمة �لتشغيل للاأجهزة  �لمختلفة.	 �أتحّقق
�لتاأكّد من مقدرة �لطلبة �لز�ئرين على �لتعامل مع  	 

بيئة نظام �لتشغيل.
�لتحّقق من معرفة �لتطبيقات �لمتوفّرة في �لهاتف 	 

�لمحمول و�ستخد�مها.
�لتحّقق من حذف و�إضافة تطبيقات من �لمتجر 	 

�لخاّص بكّل بنظام �لتشغيل.
�لتحّقق من تحديد ممّيز�ت كّل نظام تشغيل.تحديد 	 

ممّيز�ت كّل نظام تشغيل.

تعلم تعاوني/	 
مجموعات

حو�ر 	 
ومناقشة. 

هو�تف محمولة.	 
نشر�ت، مجلات، كتالوجات 	 

عن �أنظمة �لتشغيل �لخاصة 
بالهو�تف �لمحمولة.

�إنترنت.	 
 �لخطة �لمعّدة سابقاً.	 

ـِ:�أوثّق و�أقّدم  توثيق البيانات التي تتعلّق ب

�أنظمة �لتشغيل �لخاصة بالهو�تف �لذكّية.	 
مميز�ت كّل نوع من �أنظمة �لتشغيل.	 
متاجر �لتطبيقات �لخاصة بكّل نظام تشغيل.	 
�لتطبيقات �لمتاحة في كّل متجر.	 
�إعد�د �لملّخص �لذي يتضّمن �أنو�ع  �أنظمة تشغيل - 

�لهو�تف �لمحمولة، وممّيز�ت كّل منها و�لتطبيقات �لتي 
توفّرها في متاجرها.

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.- 
�لمختلفة -  �لتشغيل  �أنظمة  )معرفة  بالحالة  ملّف  �إعد�د 

�لمستخدمة في �لهو�تف �لنّقالة �لذكّية وتطبيقاتها(.

حو�ر 	 
ومناقشة.

تعلم تعاوني/ 	 
مجموعات 

عمل

نشر�ت، مجلات، كتالوجات 	 
عن �نظمة �لتشغيل �لخاصة 

بالهو�تف �لمحمولة. 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسية.	 

م مقارنة معرفة �لطلبة �لز�ئرين عن �أنو�ع �أنظمة 	 �أقوِّ
�لتشغيل، ممّيز�ت كّل نوع و�لشركات �لمستخدمة 

لها، وتطبيقاتها �لمختلفة قبل �لزيارة وبعدها.

حو�ر 	 
ومناقشة.

ة سابقاً.	  نماذج للتقويم ُمعدَّ

طلاق"؟  ما راأيك في المقولة ال�آتية: " ُيعدُّ نظام التشغيل iOS هو ال�أفضل على ال�إ
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 اأتعلّم :

اأنظمة التشغيل 

  نشاط نظري )1(:

اأعرّف اأنظمة تشغيل الهواتف الذكّية 

 
)Mobile Operating System ( نظام تشغيل الهواتف المحمولة

هو مجموعة من �لبرمجّيات �لمسؤولة عن �إد�رة �لمكّونات �لماديّة و�لتطبيقات في �لهاتف 
 ،RAM بين �لمستخدم و�لمكّونات �لماديّة )�لذ�كرة �لعشو�ئّية �لذكّي، وُيمثّل وسيطاً 

ذ�كرة �لتخزين، �لكامير�،...(، كما يوّضحه )�لشكل 24-1(

اأهم مهمات نظام التشغيل:

 �إد�رة �لذ�كرة.

 �إد�رة �لمعالج.
 �إد�رة �لملفات.
 �إد�رة �لجهاز.

 �لمساعدة في معالجة �ل�أخطاء.
 تشغيل و�إيقاف �لهاتف �لمحمول.

 تشغيل �لبر�مج �لتطبيقّية.
 �لتنسيق بين �لتطبيقات و�لمستخدم.

�إد�رة �لعملّيات �لتي تقوم بها َوحد�ت �لهاتف �لمحمول.

�لشكل )24-1(
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  نشاط نظري )2(:

اعتمادًا على ال�أجهزة الخلوّية المتوفّرة لدى المدرسة، اأقوم بتسجيل البيانات ال�آتية:

صدارنظام التشغيلاسم الهاتف المحمول ال�إ

اأبرز اأنظمة التّشغيل الخاّصة بالهواتف الذكّية:

1 . : )Android(نظام  التشغيل اأندرويد

أمريكّية،           َم نظاُم �لتّشغيل �أندرويد في �لول�يات �لمتحدة �ل� ُصمِّ

ثم قامت شركة جوجل بشر�ئه عام 2005،و�لعمل على �إد�رة تطويره
بالمشاركة مع 45 شركة مصنِّعة للاأجهزة �لذكّية،وجعلته مفتوح �لمصدر،

مبنّي على نو�ة لينكس، وهو �ل�أكثر �نتشار�ً بين �ل�أجهزة،حيث يحتّل 
نسبة ٧٥٪ من �لمبيعات.

      Google Play Store:Android ُيطَلُق على �لمتجر �لخاص بنظام �لتشغيل
�نظر �إلى �لشكل )25-1(.

2 . :)iOS( نظام التّشغيل

نظاُم تشغيٍل تجارّي للاأجهزة �لذكّية من شركة �أبل )Apple(، و�أّول �إصد�ٍر له 
كان عام 2007 ، و�أطِلَق عليه �سم OS X، ثّم �أعيَد تسميُته في عام 2009 
 iPhone، iPad، :لذكّية، مثل� Apple وُيستخَدُم فقط على �أجهزة ،iOS إلى�
iPod،  وُيعّد من �أسرة نظام �لماك، ويتمّيز بنسبة �أمان عالية جّد�ً. ُيطلق على 
�لمتجر �لخاّص بنظام  �لتشغيل iOS App Store: )�نظر�إلى �لشكل 26-1(.

3 .:Windows Phone نظام التشغيل

نتاجه شركة ميكروسوفت، وهو نظاٌم شبيٌه بنظام  نظاُم تشغيٍل تجارّي قامت باإ
�أجهزه  �إنشاؤه في عام ٢٠١١ على  تّم  �لنظام  �لتشغيل ويندوز للحو�سيب. 
أندرويد و �لـ iOS. ُيطَلُق على �لمتجر �لخاّص بنظام  لوميا، �أنِشئ بعد نظام �ل�

�لتشغيل ويندوز فون: Windows Store. )�نظر �إلى �لشكل 27-1(.

PLAY STORE لشكل )1-25(: �يقونة�

APP STORE لشكل )1-26(: �يقونة�

WINDOWS STORE لشكل )1-27(:�يقونة�
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  نشاط للاطلاع )3(:

نجليزيّة، و�لصينّية للاأجهزة �لتي تحمل نظام �لتشغيل �ل�آتي: آتية: �لعربّية، و�ل�إ �أضيُف �للغات �ل�
Android, iOS, Windows phone                                

 اأدّوُن ملحوظاتي حول مدى سهولة استخدام كّل نظام.

  نشاط للاطلاع )4(:

اأحّمُل تطبيقات تخدمني في المجال�ت ال�آتية:

اسم التطبيقمهّمة التطبيق
App Store متجر

اسم التطبيق
Play Store متجر

�إجر�ء �لعملّيات �لحسابّية.

تدوين ملحوظات.

ترجمة عربي- �إنجليزي.

حجز تذكرة طير�ن.

معرفة مو�قيت �لصلاة.

ما هي تطبيقات ال�أجهزة الذكّية:

بر�مج تعمل على �ل�أجهزة �لذكّية مستغلًة عدد�ً من �إمكاناتها، لتقديم خدمة معّينة للمستخِدم.

من مزايا تطبيقات ال�أجهزة الذكّية: 

 متوفّر على جهاز �لمستخدم �أينما كان.
 �لتنّوع )تشمل خدمات كثيرة ومتجّددة تفيد �لمستخدم(.                  
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اأهّم مجال�تها:

 تطبيقات تعليمّية.

 تطبيقات �لكتب.
تطبيقات �لسفر و�لسياحة.

 تطبيقات �لمطاعم.
علام.  تطبيقات �لصحف و�ل�إ

 تطبيقات �لمال و�ل�أعمال.
 تطبيقات �لترفيه.

 تطبيقات خدماتّية.

ال�أسئلة

 من  مهام  نظام  �لتشغيل  �إد�رة  �لملفات، �أوّضح.. 1

 �أذكُر  مز�يا  �لتطبيقات  �لذكّية.. 2
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اأسئــلة الوحــدة

السؤال ال�أّول :

جابة الصحيحة فيما ياأتي: اأختار رمز ال�إ

١- ما �لشركة �لتي تُطّور نظام �لتشغيل �أندرويد؟
Sony .4   Microsoft .3   Apple .2   Google.1

٢- على �أّي نظام تشغيل تعمل �أجهزة �لـ Iphone؟
Dos .4   Windows Phone.3    iOS .2    Android.1

٣- ماذ� ُيطَلُق على �لمتجر �لخاص بتطبيقات جوجل؟
Google store.4   Google Play Store .3   App store .2  Google shop.1

آتية تتمّيز بكثرة شركات �لهو�تف �لنّقالة �لتي تدعمها؟ ٤- �أّي من �أنظمة �لتشغيل �ل�
Android.4   Blackberry.3    iOS.2  Windows phone.1

لكترونّي �ل�أكثر �أهمّية في تحديد كفاءة �لهاتف �لمحمول؟ ٥- ما �لعنصر �ل�إ
4.�لشاشة. 3.�لكامير�.   2.�لمعالج.   1.�لذ�كرة �لعشو�ئّية. 

آتية ليست صحيحة؟ ٦- �أيٌّ من �لعبار�ت �ل�
1.نظام �لتشغيل هو حلقة وصل بين �لتطبيقات و�لعتاد.

2.�لهاتف �لمحمول �لو�حد ُيمكُن �أن يحتوي على �أكثر من نظام تشغيل.
3.بعض �لهو�تف �لمحمولة ل� تتو�فق بشكل كامل مع نظام تشغيلها.

4.كلُّ نظام تشغيل له تطبيقاته �لخاّصة.

السؤال الثاني:

اأعرِّْف كّلاً من:

 عملّية �ل�تّصال.                 �ل�أجهزة �لذكّية.
 تطبيقات �ل�أجهزة �لذكّية.   نظام تشغيل �لهو�تف �لذكية.

السؤال الرابع:

اذكر الفرق بين كل من الذاكرة العشوائية RAM والذاكرة التخزينية من حيث:

زمن �لوصول  حجم �لذ�كرة                         

 �ل�حتفاظ بالبيانات                     �لوظيفة   
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السؤال الخامس:

أقدم �إلى �ل�أحدث: آتية وفَق تاريخ ظهورها من �ل� �أرتُّب وسائل �ل�تّصال �ل�
نترنت، �لحاسوب، �لحمام �لز�جل، �لكلام �لشفوّي، �لهاتف �للاسلكّي، �لهاتف �لسلكّي(. )�لتلفاز، �ل�إ

السؤال السادس:

�أوّضح �ل�أمور �لتي علينا مر�عاتها عند شر�ء هاتف ذكّي.

مشروع الوحــدة

مقارنة بين كلٍّ من اأنظمة التّشغيل الثّلاثة:iOS، Android، Windows Phone من حيث:

�لشركة  �لمطّورة. 
  متجر  �لتطبيقات  �لرسمي. 

  �لقدرة  على  عمل  نسخ  �حتياطي  كامل  محلّي. 
  �لقدرة  على  �أخذ  صورة  للشاشة،  كيف؟

 �لمتصّفحات  �لرئيسية  �لمتوفّرة. 
 دعم  عملّيات  قص  ونسخ  ولصق. 

 دعم  �لطابعات. 
  تطبيقات  تحرير  وكتابة  �لنصوص. 
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 التّفكيُر المنطقّي
الَوْحَدُة
الثانيـة

التّفكيُر المنطقّي

 اأساُس حّل المسائل

اأناقُش:
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يجاد حلول برمجّية لمشاكل حياتّية.  توظيف الخوارزمّيات ل�إ

يجاد حلول برمجّية لمشاكل    توظيف مخّطط سير العملّيات ل�إ
حياتّية.

     ُيتوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتّفاُعِل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على 

بناء برنامج تطبيقي  من خلال ال�آتي:
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الكفاياُت الِمهنّيُة

�لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوقَّع من �لطلبة �متلاكها بعد �نتهاء در�سة هذه �لوحدة، و�لتفاُعل مَع �أنشطتها:
اأّول�ً: الكفايات الحرفّية. 

 �متلاك �أسس �لتفكير �لمنطقّي.  
 �لقدرة على �إيجاد حلول برمجّية لمشاكل حياتّية من خلال توظيف �لخو�رزمّيات ومخطّطات سير 

�لعملّيات.

ثانيًا: الكفايات ال�جتماعّية والشخصّية.

 �لعمل ضمن فريق.

 تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.

 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

 مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون.

 ِحْفُظ خصوصّية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.

 �لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل.

 �لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل.

 �ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.

 �ل�تّصال و�لتّو�صل �لفّعال.

 �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  �ل�إ

 �متلاك مهارة �لتاأمُّل �لذ�تّي.

 �ل�ستعد�د �لتّام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�تهم.

قناع.  �لقدرة على �ل�إ

ثالثًا: الكفاياُت الَمْنهجّية.

 
 توظيف �لتعلُّم �لتعاونّي.

 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.
 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي، و�لقدرة على توظيف 

�أساليبه.
 �لقدرة على �لتخطيط.

 �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار.
 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.
 تقويم �لنتائج وعرضها. 

حصائّية وتمثيل   توظيف �لتكنولوجيا و�لبر�مج �ل�إ
�لبيانات. 

  جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها.



٣٣

الموقف التعليمّي التعلّمّي )2 - 1(:

يجاد حلول برمجّية لمشاكَل حياتّية. توظيف الخوارزمّيات ل�إ
وصف الموقف التعليمّي: ز�ر موظّف من وز�رة �لمالّية �لفلسطينّية مشغلاً لصناعة �لبرمجّيات لمساعدته في بناء 

خو�رزمّية ل�حتساب رو�تب �لموظّفين.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من الموّظف عن:

�لمعطيات �للازمة ل�حتساب ر�تب �لموظّف.	 
�لمعادلة �لحسابّية �لخاصة باحتساب صافي 	 

�لر�تب.
�لشروط �لمفروضة على �لعلاو�ت 	 

و�لخصومات.
�ستثناء�ت �إْن ُوجدت.	 

جمع البيانات عن:

مفهوم �لخو�رزمّيات.	 
�أنو�ع �لخو�رزمّيات وطريقة كتابتها.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب 	 
�لموظف، نشر�ت، 

كتب ومصادر متنوعة 
عن �لخو�رزمّيات 

و�أنو�عها(. 
�لشبكة �لعنكبوتّية .	 

َفهم وتحليل �لمساألة.	 �أخطّط و�أقّرر
تحديد �لمعطيات )�سم �لموظّف، 	 

�لشهادة، سنو�ت �لخدمة، �لمو�صلات، 
أول�د، �لدرجة...(  عدد �ل�

تحديد �لمخرجات )صافي �لر�تب(.	 
تحديد عملّيات �لمعالجة �للازمة 	 

ل�حتساب صافي �لر�تب )�لر�تب �ل�أساسّي، 
�لعلاو�ت، �لخصومات، �لضريبة....(.

تحديد نوع �لخو�رزمّية �لمطلوبة لتمثيل 	 
�لحّل)�لخو�رزمّية �لتكر�ريّة(.

�إعد�د خطة �لتنفيذ و�ل�تفاق على موعد 	 
تسليم خو�رزمّية �لحّل للوز�رة.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة .	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

وثائق) طلب 	 
�لموظّف، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(.

�لشبكة �لعنكبوتّية.	 



٣٤

�أنّفذ
�ستخد�م  لغة  مناسبة للتعبير عن �لتفكير �لمنطقّي.	 
بناء �آلّية �ل�حتساب )خو�رزمّية �لحّل ( باستخد�م 	 

�لمعطيات �لتي تّم تحديدها )�سم �لموظّف، 
أول�د،  �لشهادة، سنو�ت �لخدمة، �لمو�صلات، عدد �ل�

يجاد صافي �لر�تب.  �لدرجة...( ل�إ
يجاد صافي �لر�تب 	  تطبيق �لخو�رزمّية �لتكر�ريّة ل�إ

لموظّفي �لسلطة.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 
عصف ذهنّي/ �ستمطار 	 

�ل�أفكار. 

قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاص 	 

بالموظف.

ق من �ستخد�م لغة تعبيريّة و�ضحة، 	 �أتحّقُق �لتحقُّ
متسلسلة، منطقّية في بناء �لخو�رزمّية.

ق من تحديد �لمعطيات، وعملّيات 	  �لتحقُّ
�لمعالجة و�لمخرجات.

ق من تسلسل خطو�ت خو�رزمّية �لحّل.	  �لتحقُّ
ق من صّحة خو�رزمّية �لحّل. 	  �لتحقُّ
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لطلب �لخاص 	 
بالموظّف.

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً. 

�لشبكة �لعنكبوتّية.	 
قرطاسّية.	 

اأوثّق البيانات التي تتعلق بـ:�أوثّق و�أقّدم 

مفهوم �لخو�رزمّيات. 	 
�أنو�ع �لخو�رزمّيات:	 

�لخو�رزمّيات �لتسلسلّية.	 
�لخو�رزمّيات ذ�ت �لتفرُّع. 	 
�لخو�رزمّيات �لتكر�ريّة.	 

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.- 
توثيق �آلّية بناء خو�رزمّية �لحّل بناًء على - 

�لتفكير �لمنطقّي.
�إعد�د ملّف بالحالة ) �حتساب رو�تب - 

�لموظّفين بال�عتماد على عناصر محّددة(

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

قرطاسّية.	 
حاسوب. 	 
شاشة عرض.	 

م نجاعة �لخو�رزمّية في �حتساب رو�تب 	 �أقوِّ
�لموظّفين، و�إمكانّية تطبيقها في مو�قَف جديدة 

للغرض نفسه.
رضا �لوز�رة عن �لخو�رزمّية.	 

نماذج للتقويم معّدة 	 حو�ر ومناقشة.	 
سابقاً.

طلب �لوز�رة.	 
  

 اأذكُر اللغات المستخدمة في صياغة الخوارزمّية.
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 اأتعلّم :

يجاد حلول برمجّية لمشاكَل حياتّية توظيف الخوارزمّيات ل�إ

  نشاط نظري )1(:

اأزمة عائلة

تعليمات : 

     هنالك عائلة مكّونة من 5 �أشخاص، بحوزتهم ِمصباح و�حد 

�لليل  �ل�أخرى في ظلام  للجهة  �لعبور  �لعائلة  فقط، وتريد هذه 

)�نظر �إلى شكل 2-1(.

الشروط والمعيقات:
�لمصباح يعمل لمدة 29 ثانية فقط. 	 
يصاله لباقي �أفر�د �لعائلة. 	  �لجسر ل� يحمل �إل� شخصين على �ل�أكثر، بشرط �أن يعود شخص منهما مع �لمصباح، ل�إ
يستغرق كّل شخص زمناً معّيناً )1 ثانية، 3 ثو�ني، 6 ثو�ني، 8 ثو�ني، 12 ثانية(، ليقطع �لمسافة وفق سرعته، 	 

كما هو مفّصل في شكل 1-2.                 

توجيهات للحّل:
1. �أنقُل  �لشخصين  �ل�أسرعين  �إلى  �لمنطقة  B  مع  �لمصباح. 

 A  إلى  �لمنطقة�  B  2. �أنقُل  �لمصباح  مع  �أسرع  �لموجودين  في  �لمنطقة
أبطاأ سرعًة  من  �لمنطقة  A  �إلى  �لمنطقة  B  مع  �لمصباح.  3. �أنقُل  �لشخصين  �ل�

 A  إلى  �لمنطقة�  B  4. �أنقُل  �لمصباح  مع  �أسرع  �لموجودين  في  �لمنطقة
5. �أنقُل �لشخصين  �ل�أسرعين �إ لى  �لمنطقة  B  مع  �لمصباح. 

 A  إلى  �لمنطقة�  B  6. �أنقُل  �لمصباح  مع  �أسرع  �لموجودين  في  �لمنطقة
 B  إلى  �لمنطقة�  A  7. �أنقُل  �لشخصين  �لمتبقَيْين  من  �لمنطقة

شكل )2 - 1( : �أزمة عائلة
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: B  اإلى  المنطقة  A  اعتمادًا  على  التوجيهات  السابقة،  اأكتُب  الخطوات  اللازمة  لنقل  العائلة  من  المنطقة
  �أنقل  �لشخصين  �ل�أسرعين  �إلى  �لمنطقة  B  : صاحب  �لزمن  ١   وصاحب  �لزمن  ٣ . . 1
 �أنقل  �أسرع  �لموجودين  في  �لمنطقة  B  �إلى  �لمنطقة  A  ،ومعه  �لمصباح:  صاحب  �لزمن  ١ . . 2
3 .____________________________ 
4 .____________________________ 
5 .____________________________ 
6 .____________________________ 
7 .____________________________ 

ال�أسئلة

أبطاأ؟. ١ ما  �لغاية  من  نقل  �ل�أشخاص  �ل�أسرع،  ثّم  �ل�

لماذ�  �أنقل  �لمصباح  من  �لمنطقة  B   �إلى  �لمنطقة  A  مع  �أسرع  �لموجودين  في  �لمنطقة  B؟. ٢

جر�ء  مع  عائلة  �أخرى  مكّونة  من  خمسة  �أشخاص ) سرعاتهم:  1،  2،  3،  5،  8(  للوصول  خلال . ٣ هل  ينجح  هذ�  �ل�إ
 فترة  زمنّية  ل�  تتجاوز  91  ثانية؟ كيف؟

التفكير المنطقّي :

وتحديد  �لمشكلة  فهم  �إلى  نحتاج  نّنا  فاإ �ليومّية  حياتنا  في  حلّها  �إلى  نحتاج  مشكلات  �أو  مسائل  تو�جهنا  عندما 
تفاصيلها، ومن ثّم جمع �لمعلومات عنها، و�ختيار �أفضل ُطرق �لحّل ل�تّباعها، فالتخطيط و�لتفكير لحّل �لمشكلات، 

و�لتعامل معها يحّقق لنا �لنجاح و�لتغلُّب على �لمشكلات في حياتنا �ليومّية. 
�إّن �لحاسوب ل� يستطيع حّل جميع �لمسائل �أو �لمشكلات �لتي تو�جهنا في حياتنا �ليومّية، و�إن كانت يسيرة في 
للحاسب  يمكن  ل�  �لمسائل  فمثل هذه  ما،  قر�ٍر  �تّخاذ  �أو  زميلك،  لدى  �أو  لديك  ل  �لمفضَّ �لزّي  لتحديد  نظرنا، 
�لصور  معالجة  �أو  �لنصوص،  تحرير  �أو  ومعالجتها،  أرقام  بال� �لمتعلّقة  �لمسائل  بحّل  يقوم  عندما  ولكنّه  يحلّها،  �أن 

و�ل�أصو�ت، فهذ� ُيعّد مجال�ً َخْصباً للحاسب ل� تُجاريه في ذلك �أيُّة �آلٍة �أخرى.

نسان،  فالتفكير المنطقّي هو �لتفكير �لذي ُيماَرس عند محاولة معرفة �ل�أسباب و�لِعَلل و�لمشاكل �لتي تو�جه �ل�إ
وُطرق �لتخلُّص منها باختيار �أفضل �لبد�ئل. 



٣٧

 هناك نوعان رئيسّيان من التفكير المنطقّي: 

�لتفكير �ل�ستنباطّي )�ل�ستدل�لّي(: هو �ستنتاج محّدد من قاعدة عاّمه، يكون هذ� �ل�ستنتاج صحيحاً �إذ� كانت . 1
�لقاعدة �لعامة صحيحة، مثال: عندما تمطر �لسماء، تتعّرض �ل�أشياء �لموجودة في �لهو�ء �لطَّْلق للَبَلل. و�لعشب 
موجود في �لهو�ء �لطَّلق، وبالتالي: عندما تمطر �لسماء، سيتعّرض �لعشب للَبلل. ويمكن �ستنباط �أكثر من نتيجة 

من �لقاعدة �لعاّمة. مثال �آخر: �إذ� كانت س = ص، حيث ص=ع، فاإّن: س = ع.

�أن تكون . 2 بالضرورة  وليس  �ستنتاجات محّددة،  قاعدة عامة من خلال  �لى  �لوصول  �ل�ستقر�ئّي: وهو  �لتفكير 
صحيحة. مثلاً: �آلبرت �آينشتاين وهو في �لخامسة عشرة من عمره، عندما ل�حظ تحرُّك �لبوصلة �أصبح مفتوناً 
بفكرة �أّن شيئاً غير مرئّي في �لفضاء حول �إبرة �لبوصلة يتسّبب في تحريكها، هنا �كتشف �أّن هناك كائناً غير مرئّي 
يحّرك �إبرة �لبوصلة، وهذه تُعدُّ قاعدة عاّمة، في حين �كتشفها من ُملاحظته تحرَُّكها دون �أْن يحّركها �أحد. هذه 
لي بين  ل لها ليس لها �أساس من �لصّحة. مثال �آخر: �أردُت شر�َء هاتٍف ذكّي، وبعد تنقُّ �لقاعدة �لعاّمة �لتي َتَوصَّ
�أكثر من محّل خاّص بَِبيع �لهو�تف، وجدُت �أّن �أكثر �ل�جهزة �لمعروضة للبيع من نوع A وB، فاكتشفُت من 
ذلك �أّن �أفضل �ل�أجهزة �لموجودة في �لسوق هي A وB، فالقاعدة �لعاّمة �لتي توّصلُت �إليها هي: " �أّن �أفضل 

�ل�أجهزة �لموجودة في �لسوق هي A وB "، وهذه �لقاعدة تتحّمل �لصو�ب �أو �لخطاأ.

الهدف من تعلُّم صياغة حّل المسائل:

شكل )2 - 2( 

عندما �أتعلّم و�أتدّرب على صياغة حّل �لمسائل بو�سطة �لحاسوب، فاإّن هذ� ل� يعني �أّن �لفائدة تقتصر على �لمسائل �لحسابّية 
و�لمنطقّية فحسب، بل �أهدُف من ذلك �أّن �أتعلّم ما ياأتي )شكل 2-2(:



٣٨

خطوات حّل المسائل

حّل �لمسائل مهارة تُكتَسب كغيرها من �لمهار�ت �ل�أخرى بالتدرُّب عليها. ولحّل �لمسائل �أو �لمشكلات بو�سطة 
ّن هناك خطو�ت ومر�حل  �لحاسوب )لتكتمل في �لنهاية على شكل برنامج يستطيع �لحاسب فهمه و�لتعامل معه(، فاإ

يجب �تّباعها في حّل تلك �لمسائل، وهي:

 اأول�ً: صياغة حّل المساألة.

�لمقصود بصياغة �لحّل هو تحديد �لخطو�ت �لمتّبعة للوصول �إلى �لحّل لضمان صّحة �لحّل، وتتكّون هذه �لصياغة 
من ثلاث خطو�ت �أساسّية، هي: 

كتابة الخوارزمية والخطوات 	 فهم المساألة وتحديد عناصرها	 
المنطقية للحل 

التمثيل البياني للخوارزمية عن 	 
طريق مخطط سير العمليات

 ثانيًا: كتابة البرنامج وتنفيذه.

تتكّون هذه �لمرحلة من ثلاث خطو�ت �أساسّية، هي:

اختبار البرنامج وتصليح	 
     ال�أخطاء

ترجمة البرنامج اإلى لغة ال�آلة	 
وتنفيذه،وهذا هو دور الحاسب ال�آلي

كتابة البرنامج بواسطة اإحدى	 
  لغات البرمجة من قبل المبرمج

شكل )2 - 3( 

شكل )2 - 4( 



٣٩

 ثالثًا: فهم المساألة وتحديد عناصرها:

ل� يمكن للمرء حّل مساألة ما لم يكن متاأكّد�ً من فهمها بشكل كامل، وكما يقال: » فهم �لسؤ�ل نصف �لجو�ب«. 
�لمقصود هنا بفهم �لمساألة وتحليل عناصرها، �أن نعرف ماذ� نريد بالضبط من �لبرنامج، و�أن نحّدد �لعناصر �ل�أساسّية 

لحّل �لمساألة، كما في �لشكل 5-2:

مخرجات البرنامجمدخلات البرنامج المعالجة

ل �إليها عند حّل �لمساألة.	  مخرجات �لبرنامج: �لنتائج و�لمعلومات �لمر�د �لتوصُّ
مدخلات �لبرنامج: �لمدخلات و�لبيانات �للازم �لحصول عليها لمعرفة �لنتائج و�لمخرجات.	 
عملّيات �لمعالجة: �لعملّيات �لحسابّية و�لخطو�ت �لمنطقّية �لتي نقوم باإجر�ئها.	 

ملحوظـة:

تتّم صياغة نتاج التفكير المنطقّي لمساألٍة ما على شكل خوارزمّية، توّضح طريقة الحّل؛ وذلك لمساعدتي 
في حّل المواقف المشابهة.

الخوارزمية هي:

مجموعة من الخطوات الرياضّية والمنطقّية والمتسلسلة اللازمة لحّل مشكلٍة ما.

�لعالِم �لمسلم )�أبو جعفر محمد بن موسى �لخو�رزمي(، حيث �ستخدم  �إلى  ُسّميت �لخو�رزمّية بهذ� �ل�سم نسبًة 
�لمفهوم في �لرياضّيات للدل�لة على مجموعة من �لخطو�ت �لرياضّية لحّل مساألة معّينة.

اأنواع الخوارزمّيات:

Sequential Algorithms�لخو�رزمّيات �لمتسلسلة. 1

Branched Algorithms�لخو�رزمّيات ذ�ت �لتفرُّع. 2

Loop Algorithms�لخو�رزمّيات �لتكر�ريّة . 3

شكل)2-5(: عناصر حّل �لمساألة



٤٠

الخوارزمّيات المتسلسلة 1

     مجموعة من �لتعليمات �لمتسلسلة من بد�ية �لخو�رزمّية حتى نهايتها؛) �أي خالية من �لتفّرعات و�لتكر�ر�ت(.
يجاد متوسط علامات ثلاث مواّد دراسّية: مثال: خوارزمّية الحّل ل�إ

 المعطيات: �لعلامات �لثلاث )ع1، ع2، ع3(                                                                                                                                  
 المخرجات: متوسط �لعلامات.

 المعالجة:  متوسط �لعلامات = مجموع �لعلامات ÷ عدد �لعلامات
 خوارزمّية الحّل:

 �لبد�ية.. 1
 �قر�أ �لدرجات �لثلاث: ع1، ع2، ع3. 2
 �حسب متوسط �لدرجات �لثلاث من �لمعادلة :  م= )ع1 + ع2 + ع3(÷3      . 3
 �طبع نتيجة �لمتوسط م. 4
 �لنهاية. 5

  نشاط نظري )2(:

آتية لصنع كوب من �لقهوة، ثّم �أقارن خو�رزمّية �لحّل مع باقي �لزملاء.  �أكمل خو�رزمّية �لحّل �ل�
 المعطيات: ماء، قهوة، سكّر، كوب، _____________

 المخرجات: فنجان من �لقهوة.
 المعالجة: عملّية صنع �لقهوة.

 خوارزمّية الحّل:
بداية. 1
2 .___________________________
3 .___________________________
4 .___________________________
5 .___________________________
6 .___________________________
7 .___________________________



٤١

  نشاط نظري )3(:

آتية بحيث تستقبل درجة �لحر�رة بالنظام �لمئوّي )Celsius( ، وتحّولها �إلى �لنظام      �أكمل خو�رزمّية �لحّل �ل�
Fahrenheit= 9/5 × Celsius -32  :ِعلماً باأّن معادلة �لتحويل هي ، )Fahrenheit( لفهرنهايتي�

 المعطيات: درجة �لحر�رة بالنظام �لمئوّي
 المخرجات: _______________

 المعالجة:  قانون �لتحويل
)Fahrenheit= 9/5 × Celsius -32(

 خوارزمّية الحّل:
بد�ية. 1
2 .___________________________
3 .___________________________
4 .___________________________
5 .___________________________
6 .___________________________
7 .___________________________

الخوارزمّية ذات التفرُّع: 2

من  مجموعة  يحوي  مسارًا  تتبع  الشرط  تحّقق  النتيجة  كانت  فاإذا  الشروط،  بعض  تختبر  خوارزمّية  هي 
اإذا لم تحّقق الشرط تتبع مسارًا اآخر مختلفًا من التعليمات. التعليمات، و

يجاد الرقم ال�أصغر بين رقمين. مثال: خوارزمّية الحّل ل�إ

)N1,N2(  المعطيات: �لرقم �ل�أول و�لرقم �لثاني 
 المخرجات: �لرقم �ل�أصغر.
 المعالجة:  مقارنة �لرقمين. 

 خوارزمّية الحّل:
�لبد�ية. 1
2 .N1, N2 قر�أ �لرقمين �ل�أول و�لثاني�
3 .N1 مساوياً لـ MIN جعل قيمة�
�إذ� كان �لرقم N2 �أكبر من �لرقم MIN ، �ذهب �إلى �لخطوة )6( . 4
5 .N2 مساوياً لـ MIN جعل قيمة�
6 .MIN طبع�
�لنهاية. 7



٤٢

  نشاط نظري )4(:

آتية لتحديد �لرقم �لُمدخل �إذ� كان موجباً، �أو سالباً، �أو صفر�ً. �أكمل خو�رزمّية �لحّل �ل�
 المعطيات: �لرقم �لمدخل

 المخرجات: موجب �أو ________ �أو _________
 المعالجة:____________________________ 

 خوارزمّية الحّل:

بد�ية. 1
2 .N قر�أ �لرقم�
3 ._______________________
4 ._______________________
5 ._______________________
6 ._______________________
7 .______________________

  نشاط نظري )5(:

يجاد �لقيمة �لمطلقة لـ x بناء على �ل�قتر�ن �ل�آتي: �أكمل خو�رزمّية �لحّل ل�إ

X :المعطيات 
 المخرجات: _____________
 المعالجة: �قتر�ن �لقيمة �لمطلقة 

 خوارزمّية الحّل:
بد�ية. 1
2 .X  قر�أ�
3 ._______________________
4 ._______________________
5 ._______________________
6 ._______________________
7 ._______________________



٤٣

  نشاط نظري )6(:

دخال معّدل طالب و�إظهار �لتقدير بناًء على �لمعطيات في �لجدول �ل�آتي: �أكمل خو�رزمّية �لحّل، ل�إ

التقديرالُمعّدل 

16  جيد جد�ً  �لُمعّدل

14   لُمعّدل�  16 جيد

12  لُمعّدل�  14 حسن

10  لُمعّدل�  12 مقبول

10   غير ناجح  �لُمعّدل

 المعطيات: معّدل �لطالب
 المخرجات: _____________

 المعالجة: عمل مقارنة لمعّدل �لطالب 
 خوارزمّية الحّل:

بد�ية. 1
�قر�أ �لُمعّدل م . 2

 .3_______________________
 .	_______________________
 .5_______________________

6 ._______________________
7 ._______________________

 اأسّجل اأحد الحلّول الصحيحة ال�أخرى التي تختلف عن َحلّي من اأحد زملائي.



٤٤

الخوارزمّية التكرارّية3

     هي �لخو�رزمّية �لتي تقوم باإعادة تسلُسل �لخطو�ت نفسها عدد�ً من �لمّر�ت.

مثال: خوارزمّية الحّل لطباعة ال�أرقام  المحصورة بين 1 اإلى 20 مع مرّبعاتها.

أرقام من 1 �لى 20  المعطيات: �ل�
أرقام ومربّعاتها بشكٍل تصاعدّي.  المخرجات: طباعة هذه �ل�

 المعالجة: زيادة بمقد�ر و�حد في كّل مّرة.
 خوارزمّية الحّل:

�لبد�ية. 1
�جعل قيمة I مساوياً لـ 1. 2
3 .X=I×I
4 .X,I طبع قيمة�
5 .I=I+1
�إذ� كان I �أقل �أو يساوي 20 �ذهْب �إلى �لخطوة )3(. 6
�لنهاية. 7

   نشاط نظري )7(:

آتية: �أكمل خو�رزمّية �لحّل لحساب وطباعة مجموع �لمتسلسلة �ل�

 المعطيات: �لمتسلسلة
 المخرجات: مجموع �لمتسلسلة

 المعالجة: زيادة بمقد�ر و�حد على �لبسط وطرح بمقد�ر و�حد على �لمقام في كّل مّرة.
 خوارزمّية الحّل:

1 .___________________
2 .___________________
3 .___________________
4 .___________________

5 .___________________
6 .___________________
7 .___________________
8 .___________________
9 .___________________



٤٥

  نشاط نظري )8(:

آتية  لطباعة متوسط علامات عشرين طالباً و�أعلى علامة و�أقّل علامة: �أكمل خو�رزمّية �لحّل �ل�
 المعطيات: علامات 20 طالب

 المخرجات: متوسط �لعلامات، ________، ________
 المعالجة: ______________، ______________

 خوارزمّية الحّل:

1 ._______________________
2 ._______________________
3 ._______________________
4 ._______________________
5 ._______________________
6 ._______________________
7 ._______________________
8 ._______________________
9 ._______________________

ال�أسئلة

�كتب  خو�رزمّية  لطباعة  عدد  �ل�أعد�د  �لموجبة ، وعدد  �ل�أعد�د  �لسالبة  من  بين  10  �أرقام  مدخلة.. 1

أرقام  �لمدخلة.. 2 يجاد  حاصل  ضرب  ن  من  �ل� �كتب  خو�رزمّية  ل�إ



٤٦

الموقف التعليمّي التعلُّمّي )2 - 2(: 

يجاد حلول برمجّية لمشاكل حياتّية. توظيف مخّطط َسير العملّيات )Flowchart( ل�إ
وصُف الموقف التعليمّي: حضر مندوٌب من مصلحة مياه محافظة �لقدس مشغلاً لتطبيقات �لحاسوب في مدرسة 
أنو�ر �لِمْهنّية للبنات، لمساعدته في بناء مخطّط َسير �لعملّيات ل�حتساب �لمبلغ �لُمستحّق على �لمشتركين شهريّاً . �ل�

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�لبيانات  �أجمع 
و�أحلّلها

جمع البيانات من المندوب عن:

�لمعطيات �للازمة ل�حتساب �لمبلغ 	 
�لمطلوب للدفع.

�لمعادل�ت �لحسابّية �للازمة ل�حتساب 	 
�لمبلغ �لمستحّق.

�ستثناء�ت �إن ُوجدت.	 

جمع البيانات عن :
مفهوم مخطّط َسير �لعملّيات.	 
عناصر مخطّط سير �لعملّيات.	 
�أنو�ع �لمخطّطات وطريقة تمثيلها.	 

حو�ر ومناقشة. 
�لتعلم �لتعاونّي/ مجموعات.

�لبحث �لعلمّي 

وثائق)طلب �لمندوب، 	 
نشر�ت، كتب ومصادر 

متنوعة(. 
�لشبكة �لعنكبوتّية .	 

فهم وتحليل �لمساألة.	 �أخطّط و�أقّرر
تحديد �لمعطيات )�سم �لمشترك، �لقر�ءة 	 

�لسابقة، �لقر�ءة �لحاآلّية، سعر �لوحدة، 
ديون سابقة...(.

تحديد �لمخرجات)�لمبلغ �لمستحق(.	 
تحديد عمليات �لمعالجة �للازمة 	 

ل�حتساب �لمبلغ �لمستحّق.
تحديد نوع مخطّط سير �لعملّيات 	 

�لمطلوب لتمثيل �لحّل )�لتكر�رّي(.
�إعد�د خطة �لتنفيذ و�ل�تفاق على موعد 	 

تسليم مخطّط سير �لعملّيات لمصلحة 
�لمياه.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة .	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

وثائق )طلب 	 
�لمندوب، نشر�ت، 

كتب ومصادر متنوعة (.
�لشبكة �لعنكبوتّية.	 



٤٧

�أنّفذ
بناء �آلّية �ل�حتساب )مخطّط سير 	 

�لعملّيات( باستخد�م �لمعطيات �لتي تم 
تحديدها )�سم �لمشترك، �لقر�ءة �لسابقة، 

�لقر�ءة �لحالّية، سعر �لوحدة، ديون 
يجاد �لمبلغ �لمستحق. سابقة...( ل�إ

يجاد �لمبالغ 	  �أطّبق �لمخطّط �لتكر�رّي ل�إ
�لمستحّقة على �لمشتركين.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 
عصف ذهنّي/ �ستمطار 	 

�ل�أفكار. 

قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاص 	 

بالمندوب.

ق من تحديد �لمعطيات، عمليات 	 �أتحّقُق �لتحقُّ
�لمعالجة و�لمخرجات.

ق من �ستخد�م عناصر مخطّط سير 	  �لتحقُّ
�لعملّيات بشكل صحيح. 

ق من تسلسل خطو�ت �لحّل.	  �لتحقُّ
ق من صّحة �لحّل.	  �لتحقُّ
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لطلب �لخاص 	 
بالمندوب.

�لخطة �لمعّدة سابقاً.	 
�لشبكة �لعنكبوتّية.	 
قرطاسّية.	 

توثيق البيانات التي تتعلّق ِبـ:�أوثّق و�أقّدم 

مفهوم مخطّط سير �لعملّيات.	 
عناصر مخطّط سير  �لعملّيات.	 
�أنو�ع مخطّطات سير �لعملّيات.	 

مخطّط سير �لعملّيات �لتسلسلي.« 
مخطّط سير �لعملّيات ذ�ت �لتفرُّع. « 
مخطّط سير �لعملّيات �لتكر�رّي.« 

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
توثيق �آلّية بناء مخطّط سير �لعملّيات بناًء 	 

على �لتفكير �لمنطقّي.
�إعد�د ملّف بالحالة ) �حتساب �لمبلغ  	 

�لمستحّق على �لمشتركين بال�عتماد على 
عناصر محّددة(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

قرطاسّية.	 
حاسوب. 	 
شاشة عرض.	 

م نجاعة �لمخطّط في �حتساب �لمبلغ 	 �أقوِّ
�لمستحّق على �لمشتركين و�إمكانّية تطبيقها 

في مو�قف جديدة للغرض نفسه.
رضا مصلحة �لمياه عن �لمخطّط.	 

نماذج للتقويم معّدة 	 حو�ر ومناقشة.	 
سابقاً.

طلب مصلحة �لمياه.	 
  

 اأوّضح عناصر المخّطط ال�نسيابي مع ذكر اأمثلة على كّل منها.
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 اأتعلّم :

)Flowchart( مخّطط َسير العملّيات

بعد �أن نتاأكّد من �أّن خطو�ت �لخو�رزمّية سليمة، وقبل ترجمة �لخطو�ت �إلى �إحدى لغات �لبرمجة، علينا �أن نرسم 
مخطّطاً �نسيابّياً لسير خطو�ت هذه �لخو�رزمّية، فما هو مخطّط سير �لعملّيات؟ 

:)Flowchart( مخّطط سير العملّيات

     هو تمثيٌل بيانّي للخو�رزمّية نوّضح به �لخطو�ت �لمتَّبعة لحّل �لمساألة من �لبد�ية �إلى �لنهاية، مع �إخفاء �لتفاصيل 
عطاء �لصورة �لعاّمة عن �لحّل.  �لدقيقة ل�إ

رموز تمثيل مخّطط سير العملّيات: 

لتمثيل �لمخطّطات بيانّياً نحتاج �إلى مجموعة من �لرموز ذ�ت �ل�أشكال �لمختلفة لتدّل على وصف معّين، كما يوّضح 
خر�ج، وعملياّت �لمعالجة للدل�لة على �لعملّية  دخال و�ل�إ �لشكل )2-6(، وفي د�خل هذه �ل�أشكال نكتب عناصر �ل�إ

�لمطلوبة.

شكل )2-6( رموز تمثيل مخطّطات سير �لعملّيات ومعانيها
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فوائد مخّطط سير العملّيات:

 تسهيل عملّية در�سة �لبرنامج من قبل �لمستفيدين.
 تسهيل عملّية مر�جعة �لبرنامج لتعديله، �أو ل�كتشاف �ل�أخطاء �لموجودة فيه.

 ُيستخَدم وسيلُة لتوثيق �لبر�مج، حيث يعكس �لمخطّط �لعملّيات كافًّة، من �إدخاٍل و�إخر�ٍج ومعالجة.

اأنواع مخّططات سير العملّيات:

Sequential Flowcharts            المخّطط المتسلسل 
 Branched Flowcharts               المخّطط ذو التفرّع 
 Simple Loop Flowcharts          المخّطط التكراري 

المخّطط المتسلسل:

هو مجموعة من �لتعليمات مرتّبة بشكل سلسلٍة مستقيمٍة من بد�ية �لبرنامج حتى نهايته، بحيث تنعدم فيها �أيّة تفّرعات 
على �لطريق.

يجاد مساحة المستطيل ومحيطه، علمًا باأّن:  مثال: ما صياغة الحّل ل�إ
 مساحة �لمستطيل =�لطول × �لعرض

 محيط �لمستطيل= 2×)�لطول + �لعرض(  

طريقة حّل المساألة:

اأول�ً: فهم المساألة وتحليل عناصرها.	 

ثانيًا: كتابة خطوات الخوارزمّية.	 

ثالثًا: رسم مخّطط سير العملّيات. 	 
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مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 	 
 	 L لطول�
 	 W لعرض�

�لمخرجات: مساحة �لمستطيل	 
مساحة 	  قانون  �لمعالجة: 

�لمستطيل

خوارزمّية الحّل:
 	)L, W( قر�أ �لطول و�لعرض�
من 	  �لمستطيل  مساحة  �حسب 

M=L x W:لمعادلة�
 	)M( طبع �لمساحة�

  نشاط نظري )1(:

يجاد مربّع �أي رقم: �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة ل�إ

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 	 
 	 
�لمخرجات:	 
 	
�لمعالجة:	 

البدايةخو�رزمّية �لحل:

___اقرأ 

س×س=م

النهاية

�لبد�ية

ـــــــ �أرقامـ 

�لنهاية
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  نشاط نظري )2(:

يجاد حاصل جمع �أي رقمين: �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة ل�إ

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 	 

�لمخرجات:	 

�لمعالجة:	 

خو�رزمّية �لحل:

2- المخّطط ذو التفرُّع

هو مخطّط يختبر بعض �لشروط ، فاإذ� كانت �لنتيجة تحّقق �لشرط يتبع مسار�ً يحوي مجموعة معّينة من �لتعليمات، 
و�إذ� لم تحّقق �لشرط يتبع مسار�ً  �آخر مختلفاً من �لتعليمات.

  نشاط نظري )3(:

A, B, C :يجاد �لقيمة �لعظمى من بين ثلاث ِقَيم �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة ل�إ

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 	 
 	 
�لمخرجات:	 
 	
�لمعالجة:	 

خو�رزمّية �لحّل:



٥٢

  نشاط نظري )4(:

�بحْث عن ُطرق �أخرى لحّل �لمثال �لسابق باستخد�م مخطّط سير �لعملّيات.

  نشاط نظري )5(:

آتي �لذي يقوم بقر�ءة رقم �ل�أشهر )1-12(، وطباعة �سم �لشهر �لمقابل للرقم �لمدخل: �أكمل �لجدول �ل�

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 
 

�لمخرجات:

�لمعالجة:

خو�رزمّية �لحل:

3- المخّططات التكرارّية

تقوم �لمخطّطات �لتكر�ريّة باإعادة تسلسل �لخطو�ت نفسها عدد�ً من �لمّر�ت.

  نشاط نظري )6(:

�أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة لطباعة مجموع �ل�أعد�د من 1 �إلى 10.

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 

�لمخرجات:

�لمعالجة:

خو�رزمّية �لحل:
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  نشاط نظري )7(:

آتية: في نهاية كّل شهر يتسلّم �لعاملون في مصنع للاأجهزة  آتي بالتعليمات �للازمة لحّل �لمساألة �ل�      �أكمل �لجدول �ل�
ضافّية مضروباً في �أجر  ضافّية �لتي يعملون بها، ويكون �لمبلغ مساوياً لعدد �لساعات �ل�إ �لذكّية �أجور�ً عن �لساعات �ل�إ

ضافّي لكّل عامل. �لساعة، فاإذ� كان عدد �لعاملين 05. �حسب �لمبلغ �ل�إ

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة
�لمعطيات: 

 
�لمخرجات:

�لمعالجة:

خو�رزمّية �لحل:

  نشاط نظري )8(: 

آتية: يجاد حاصل جمع �لمتسلسلة �ل� �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة ل�إ
1
3

 + 2
3

 + 1 + 4
3

 + 5
3

 + 2 + 7
3

 + ..... + N
3

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة
�لمعطيات: 

�لمخرجات:

�لمعالجة:

خو�رزمّية �لحل:
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  نشاط نظري )9(: 

  ،)Rectangle( ومستطيلة ، )Circle( د�ئريّة ، )Shapes( شترى شخُص ثلاث قطع من �ل�أرض مختلفة �ل�أشكال�
)Triangle( ومثلّثة

�لقطعة  رمز شكل  �إدخال  يتم  قطعة)Area(بحيث  يجاد مساحة كّل  ل�إ �لعملّيات  �إكمال مخطّط سير  المطلوب: 
آتية على �لتو�لي )T, R, C(. في حال تّم �إدخال  )ShapeCode( من لوحة �لمفاتيح. تّم ترميز كّل شكل بالرموز �ل�

π   × 2)رمز مختلف يسمح له باإعادة �لمحاولة. علماً باأّن مساحة �لد�ئرة = )نصف �لقطر
 مساحة �لمستطيل = �لطول × �لعرض ومساحة �لمثلث = نصف طول �لقاعدة × �ل�رتفاع.

يجاد مساحة �لشكل �لهندسّي:  �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة بالتعليمات �للازمة ل�إ

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 
 

�لمخرجات:

�لمعالجة:

مّية  ز ر � خو
�لحل:

S tart

R ead 
S hapeCode

S hapeCode= “T”

R ead B , H

Area=0. 5×B ×H

YesNo

Yes

YesNo

No

E nd

Print 
Area
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التاّكد من صّحة خوارزمّية الحّل

�أيّة خو�رزمّية تتّم كتابتها يتّم �لتاأكّد من مدى صّحتها وقدرتها على حّل �لمساألة، بتتّبع قيم متغّير�تها �لمختلفة و�لنتائج 
�لناجمة عنها )�لمخرجات( �أثناء تنفيذ �لخو�رزمّية، ومقارنة مدى تو�فقها مع �لمخرجات �لمطلوبة.

 مثاٌل توضيحّي: �إيجاد حاصل ضرب �ل�أعد�د من 1 �لى 10 

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

�لمعطيات: 
�ل�أعد�د من 1 �إلى 10

�لمخرجات:
�لقيمة 3628800

�لمعالجة:
عملّية �لضرب

C=1جعل قيمة �لعد�د�
.Acc=1 لمجمع�

.Acc=Acc*C إجعل قيمة �لمجمع�
.C=C+1 جعل قيمة �لعّد�د�

 ،10 من  �أكبر  �لعّد�د  قيمة  كانت  �إذ� 
�ذهب  ذلك  غير   ،)7( للخطوة  �ذهب 

للخطوة )4(.
Acc طبع قيمة �لمجمع�

البداية

ACC=1
C=1

Acc اطبع   

C>10

NoYes

النهاية

Acc=Acc×C
C=C+1

�لبد�ية

�لنهاية

Acc طبع�

Acc = 1
c= 1

جدول التتّبع
CAcc
11
21
32
46
524
6120
7720
85040
940320

10362880
113628800

المخرجات
3628800
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  نشاط نظري )10(:

أرقام �لمدخلة، و�لتوقُّف عند �إدخال �لرقم )0(، علماً  �أكمل �لجدول �ل�آتي لصياغة حّل �لمساألة لحساب  مجموع  �ل�
باأّن �لمدخلات كانت على �لتو�لي:  4، 2، 6، 3، 4، 5، 1، 0.

مخّطط سير العملّياتالخوارزمّيةعناصر المساألة

 اأكمل جدول التتّبع وعمود المخرجات الناتج من عملّية تنفيذ المخّطط الحالي.

هل مخطّط سير �لعملّيات يعمل بشكل صحيح؟ )نعم/ل�(	 
جابة ل�، �أصّحح �لخطاأ و�أتاأكّد من �لحّل مّرة �أخرى. 	  في حال كانت �ل�إ

ال�أسئلة

 �كتب  مخطّط  سير  �لعملّيات  �لذي  يقوم   باإدخال   عّلامات   �لطلاب  في  �لصّف،  وطباعة  عدد  �لناجحين  وعدد . 1
 �لر�سبين،  علماً  باأّن  علامة  �لنجاح  يجب  �أن  تكون  �أكبر  �أو  تساوي ٥٠

يجاد  �لرقم  �ل�أكبر من  بين  ٥١   رقم  مدخل.. 2  �كتب  مخطّط  سير  �لعملّيات  ل�إ

المخرجاتجدول التتّبع

NSum

40
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اأسئــلة الوحــدة

السؤال ال�أّول :
جابة �لصحيحة فيما ياأتي: آتية �ختر رمز �ل�إ بناء على �لخو�رزمّية �ل�

1. start
2. x=9
3. sum=0
	. sum=sum + x
5. x=x-3
6. If x>0 goto step 	
7. print sum
8. end

آتية تُستخَدم لكتابة �لخطوة )2( في مخطّط سير �لعملّيات؟. 1 �أّي من �ل�أشكال �ل�

.4 .3 2 . 1 . 

ما مخرجات �لخو�رزمّية؟. 2

1 .3  2 .6  3 .9  4 .18  

3. ما �لقيمة �لنهائية لـ x ؟

1 .6  2 .0  3 .9  4 .3  
4. ما عدد مّر�ت دخول �لحلقة؟

1 .1  2 .2  3 .3  4 .4  
5. ما وظيفة �لخو�رزمّية؟

1.طباعة مضاعفات �لعدد 3 تنازلّياً بين 3 و 9     2.طباعة مجموع مضاعفات �لعدد 3 بين 1 و 10 
3.طباعة مضاعفات �لعدد 3 تصاعديّاً بين 1 و 10     4.طباعة حاصل ضرب مضاعفات 3 بين 1 و 10
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السؤال الثاني:
عرّف كّلاً مّما ياأتي:

�لتفكير �لمنطقّي.          2. �لخو�رزمّية.       3. مخطّط سير �لعملّيات.. 1
السؤال الثّالث:

اأنشئ صياغة الحّل لكلٍّ من المسائل ال�آتية:

تحويل مبلغ يدخله �لمستخدم بالشيكّل �إلى ما يعادله بالدول�ر �ل�أمريكي ، �إذ� علمت �أّن �لدول�ر . 1
= 3.75 شيكل.

آتية: ص= س3 + س2. 2 دخال قيمة س و�إيجاد قيمة ص حسب �لمعادلة �ل� ل�إ
قر�ءة عدد ثّم �إظهار �لعشرة �أعد�د �لمو�لية، مثال �لعدد 21 ، يظهر لنا �ل�أعد�د من 22 �إلى 31.. 3
نّه . 4 قر�ءة عدد ثم حساب مجموع �ل�أعد�د �لطبيعّية �إلى غاية هذ� �لعدد، مثال لو �أدخلنا �لعدد 5  فاإ

يتّم حساب5+4+3+2+1 = 15.
حساب �لمضروب ل�أي رقم مدخل )ن!=ن×)ن- 1(×)ن- 2(×)ن- 3(×.....×1 (. 5

مثال : �إذ� كانت �لقيمة �لمدخلة = 5 فان  5! =5 ×4 ×3 × 2×1  = 120
�سثناء : 0!=1 

أرقام �لمدخلة حتى �أّول عدد سالب.. 6 حساب مربعات �ل�
حساب مجموع ن من �لعلامات.. 7
حساب معدل 4 علامات لمئة طالب. 8

9 .
10
100

2
4

3
9

4
16

5
25

.........1 آتية:    طباعة �لمتتالية �ل�

آتية:. 10 �إيجاد مجموع  �لمتسلسلة �ل�

nmmmm +
++

+
+

+
+

+

1...
3

1
2

1
1

1

  m<n حيث إّن
حساب حاصل ضرب �ل�أعد�د �لزوجّية من 1 �لى 100. 11
أرقام �لسالبة.. 12 أرقام �لموجبة ومتوّسط �ل� قر�ءة 10 �أرقام، ومن َثّم طباعة متوسط �ل�

مشروع الوحــدة

يجاد المبلغ المستحق لمشتريات زبون من سوبر ماركت. صياغة الحل ل�إ
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اأساسّياُت الَبْرَمجِة
الَوْحَدُة
الثالثـة

 

لغُة الَبرمجِة لغُة التّخاُطِب 
نســــان. بين ال�آلــــِة وال�إ

اأناقُش:
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 توظيف مبادئ) اأساسّيات البرمجة ( في بناء برنامج.

 توظيف مبادئ)برمجة الكيانات( في بناء برنامج.

ُيتوقَُّع من �لطلبِة بعد در�سِة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مَع �أنشطِتها اأن يكونوا قادرين على 
آتي: بناِء برنامٍج تطبيقّي مْن خلال �ل�
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الكفاياُت الِمْهنّيُة

�لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوقَُّع مَن �لطّلبِة �متلاكُها بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مَع �أنشطِتها:
اأّول�ً: الكفاياُت الحرفّيُة.

 �لقدرة على بناء برنامج باستخد�م )�أساسّيات �لبرمجة(.
 �لقدرة على بناء برنامج موظّفاً )برمجة �لكيانات(.

ثانيًا: الكفايات ال�جتّماعّية والشخصّية.

 �لعمل ضمن فريق.
 تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.
 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

 مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون.
 ِحْفُظ خصوصّية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة 
لطلبات �لزبون.

 �لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة 
�أثناء �لعمل.

 �لتّمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء 
�لعمل.

 �ستخلاص �لنتائج ودقّة 
�لملاحظة.

 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

 �ل�ستعد�د للاستفسار 
و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  �ل�إ
 �متلاك مهارة �لتاأمُّل �لذ�تّي.

 �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل 
ملحوظات �لزبون و�نتقاد�تهم.

قناع.  �لقدرة على �ل�إ

ثالثًا: الكفاياُت المنهجّية:

 توظيف �لتَعلُّم �لتعاونّي.
 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي، و�لقدرة على 
توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �لتخطيط.
 �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار.

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.
 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

 تقويم �لنتائج وعرضها. 
 جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها.
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 قواعد ال�أمن والسلامة:

 

 �ل�لتز�م بالجلسة �لصحّية �أمام �لحاسوب.
 �إر�حة �لعينين كّل ربع ساعة.

 �لجلوس في غرفة فيها �إضاءة مناسبة وتهوية جّيدة.
 �ل�بتعاد عن �لحاسوب كّل ساعة �أو �لقيام ببعض �لتمارين �لرياضّية.
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الموقف التعليمّي التَعلُّمّي )3 – 1(:

توظيف مبادئ اأساسّيات البرمجة  في بناء برنامج 1.
وصف الموقف التعليمّي: ز�ر معلّم �لّرياضّيات مشغلاً لتطبيقات �لمحمول في مدرسة يافا �لِمْهنّية، لمساعدته في 

يجاد حّل معادلٍة خطّية. بناء برنامج ل�إ

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية وصف الموقف الّصفّي 
)استراتيجّية التَعلُّم(

الموارد

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من معلّم الّرياضّيات عن:

 عناصر �لمعادلة �لخطّّية.	 
طريقة حّل �لمعادلة �لخطّّية.	 

جمع البيانات عن :

لغات �لبرمجة. 	 
�لمتغّير�ت �لبرمجّية. 	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات تنفيذها.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتَعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب معلّم 	 
�لّرياضّيات، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، شاشة 
عرض، �إنترنت(

اأصنّف البيانات الخاّصة بـ :�أخطّط و�أقّرر

لغات �لبرمجة. 	 
�لمتغّير�ت �لبرمجّية. 	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات تنفيذها.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة .	 

وثائق )طلب معلّم 	 
�لّرياضّيات، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة، كتب(.

�لشبكة �لعنكبوتّية.	 

�أنّفذ

�ختيار لغة �لبرمجة كوتلن )Kotlin( وتنصيبها على 	 
جهاز �لحاسوب. 

تحديد �لمدخلات )معاملات �لمعادلة �لخطّّية(.	 
�ختيار �لعملّيات �لحسابّية لحّل �لمعادلة �لخطّّية.	 
تحديد �لمخرجات )حّل �لمعادلة(.	 
�أكتب خو�رزمّية �لحّل.	 
تحديد �لمتغّير�ت �لبرمجّية �لرَّقمّية وتسميتها.	 
�أكتُب �لبرنامج.	 

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/	 

�ستمطار �ل�أفكار.

قرطاسّية	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمعلّم �لّرياضّيات
حاسوب، برنامج 	 

 JDK,( خاّص
 )IntelliJ IDEA
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ق من ملاءمة لغة �لبرمجة.	 �أتحّقُق �لتحقُّ
ق من �لمتغّير�ت �لرَّقمّية.	  �لتحقُّ
ق من صّحة �لعملّيات �لحسابّية . 	  �لتحقُّ
ق من مدى ملاءمة �لمدخلات و�لمخرجات 	  �لتحقُّ

و�لعملّيات.
ق من تشغيل �لبرنامج وصّحة �لنتائج.	  �لتحقُّ
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.	 

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

ة 	  �لخطة �لُمعدَّ
سابقاً

قرطاسّية	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمعلّم �لّرياضّيات
حاسوب، �إنترنت، 	 

برنامج خاّص 
 JDK, intelliJ(

)IDEA

توثيق البيانات التي تتعلّق بـ:�أوثُِّق و�أقّدم 

لغات �لبرمجة. 	 
�لمتغّير�ت �لبرمجّية. 	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أوليات تنفيذها.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية- 
معادلٍة -  حّل  يجاد  ل�إ برنامج  )بناء  بالحالة  ملف  �إعد�د 

خطّية(

حو�ر ومناقشة.	 
تَعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 

حاسوب	 
شاشة عرض	 
قرطاسّية	 

م �إيجاد حّل �أكثر من معادلة خطّّية بالبرنامج نفسه.	 �أقوِّ
رضا �لمعلّم عن �لبرنامج.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
ة سابقاً. ُمعدَّ

 اأفسر مفهوم لغة البرمجة و اأذكر اأمثلة على لغات البرمجة القديمة و الحديثة
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 اأتعلّم :

توظيف مبادئ اأساسّيات البرمجة  في بناء برنامج 1

  نشاط نظري )1(:

�أبحث عن لغات �لبرمجة �لمختلفة ومجال �ستخد�م كّل لغة، و�أصنّفها وفق �لجدول �ل�آتي: 

مجال ال�ستخدام لغة البرمجة

Java،KotlinAndroid برمجة تطبيقات �لهو�تف �لمحمولة �لخاّصة بنظام

________________iOS برمجة تطبيقات �لهو�تف �لمحمولة �لخاّصة بنظام

نترنت.________________ تصميم وبرمجة مو�قع �ل�إ

برمجة تطبيقات سطح �لمكتب.________________

لغة البرمجة

�لبرمجة  لغة  باستخد�م  �ل�آن  ساأتعلّم  �لمبسطة.  بلغتي  �لخو�رزمّيات  كتابة  ُطرق  �لسابقة  �لَوْحدة  في  تعلمُت       
)�لبرنامج(. هذه �لبر�مج  أو�مر و�لتعليمات بما ُيعرف بـِ  »كوتلن«، كيفّية كتابة �لخو�رزمّية على هيئة سلسلة من �ل�
تُعطى للحاسوب �لذي يقوم بدوره بترجمتها، وتنفيذ سلسلة  �لبرمجة وقو�عدها، وبعدها  تُكتب ضمن شروط لغة 

أو�مر �لتي تحتويها.  �ل�

تصنيف لغات البرمجة:

 وفق المستوى:

أو�مر و�لمتغّير�ت( �إلى: يمكن تصنيف لغات �لبرمجة وفق سهولة فهمنا نحن �لبشر لمفرد�تها )�ل�

 منخفضة المستوى:

أّن مفرد�تها تتكّون فقط من �لنظام �لثنائّي )0 و1(.. 1 آلة من �للغات �لمنخفضة �لمستوى؛ ل� تُعّد لغة �ل�
لغة �لتجميع كذلك ،فهي لغة منخفضة �لمستوى وتتضّمن مفرد�ت تتعامل مع عناوين �لذ�كرة، ويمكن . 2

للحاسوب فهمها. 
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 عالية المستوى:

�للغات �لر�قية مثل لغة �لبرمجة جافا، فهي لغات عالية �لمستوى حيث تكتب مفرد�تها بلغة قريبة من لغة �ل�نسان.. 1
وفق �ل�ستخد�م: يمكن تصنيف لغات �لبرمجة وفق بيئة �لعمل �لمستهدفة �إلى: . 2

لغات لبرمجة مو�قع �ل�نترنت. 	 
لغات لبرمجة تطبيقات تعمل في بيئة �لحاسوب �لشخصّي. 	 
 	.iOS أندرويد �أو لغات لبرمجة تطبيقات �لهو�تف، مثل تطبيقات �ل�

  نشاط نظري )2(:

أندرويد، �أقارُن بين لغة �للغتين من حيث �لمعايير       يمكن �ستخد�م لغة كوتلن ولغة جافا في برمجة هو�تف �ل�
�لموّضحة في �لجدول �ل�آتي: 

 كوتلنجافا المعيار

سهولة �لتَعلُّم

�لمرونة

حجم �لبرنامج

�ستخد�م �لذ�كرة

ملحوظـة:

     لقد تّم �عتّماد لغة Kotlin من قبل شركة جوجل عام 2017  لغًة رسمّيًة لتطبيقات �لهو�تف �لمحمولة �لتي تعمل 
أندرويد؛ لذلك سنستخدم لغة كوتلن في هذ� �لكتاب لننطلق �إلى عالم ترجمة تطبيقات �لهو�تف. بنظام �ل�

  نشاط عملي )3(:

�أهيئ  بيئة �لعمل �لخاّصة بِلغِة كوتلن في حاسوبي �لخاّص.

بيئة العمل الخاّصة بلغة كوتلن:

     لبدء �لتعامل مع لغة Kotlin ل� بّد من تهيئة بيئة �لعمل، ويلزمنا لذلك تثبيت كلٍّ من:
 JDK Java: وهي حزمة برمجيات لتطوير �لبر�مج.

 IntelliJ IDEA: وهي عبارة عن بيئة �لتطوير �لمتكاملة )IDE( للغة كوتلن.
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:JAVA JDK تثبيت

باستخد�م محّرك �لبحث Google، �أبحث عن Java JDK، و�أختار ر�بط �لموقع �لذي يحوي على �لحزمة )موقع 
شركة �أور�كل(، و�أضغط على �أيقونة �لتنزيل، كما في �لشكل 3 - 1.

Java JDK شكل )3-1(: �ل�يقونة �لخاصة بتحميل

قبل بدء �لتنزيل يجب �لمو�فقة على �تفاقّية �لترخيص وذلك باختيار Accept License Agreement، ثّم �أنقر على 
ر�بط برنامج وفقاً لنظام �لتشغيل �لمناسب )�نظر �إلى شكل 2-3(.

        
شكل )3-2(: شاشة �لمو�فقة على شروط �تفاقية �لترخيص و�ختيار نظام �لتشغيل �لمناسب
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 	Windows في حالتنا تّم �ختيار نظام �لتشغيل
آتية، )�نظر �إلى شكل 3-3(: وبعد تنزيل �لملّف يتّم تشغيله، فتظهر �لنافذة �لترحيبّية �ل�

JDK شكل)3-3(: شاشة ترحيبية للبدء في تثبيت

وعند �لضغط على )Next( تتّم عملّية تثبيت �لبرنامج )�نظر �إلى شكل 4-3(.

شكل )3-4(: شاشة ل�ختيار �لخصائص �ل�ختياريّة �لمر�د تثبيتها

وعند �لضغط على )Next( تتّم عملّية تثبيت �لبرنامج )�نظر �إلى شكل 5-3(.

شكل )3-5(: شاشة تثبيت �لبرنامج
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آتية، )�نظر �إلى شكل 6-3(: نهاء �ل� حتى يتم تثبيت �لبرنامج كاملاً ويعطي شاشة �ل�إ

 ،download intelliJ IDEA عن جملة  Google يتّم �لبحث باستخد�م محّرك �لبحث :IntelliJ IDEA تثبيت
:)Community( أسفل كلمة� )download( ثّم تنزيل �لبرنامج بالضغط على

شكل )3-6(: شاشة تفيد بانتهاء تثبيت برنامج JDK بنجاح

�لشكل )7-3(
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:IntelliJ IDEA تثبيت
باستخد�م محّرك �لبحث Google، �أبحث عن intelliJ IDEA، و�أختار ر�بط �لموقع �لذي يحوي على �لبرنامج 

)موقع شركة JetBrains(، و�أضغط على �أيقونة �لتنزيل، كما في �لشكل )7-3(.
آتية، �نظر �إلى شكل )8-3(: عند تشغيل ملف برنامج IntelliJ IDEA  �لذي تّم تحميله  تظهر شاشة �لترحيب �ل�  .١

عند �لضغط على زر )Next( تظهر شاشة �ختيار مكان تثبيت �لبرنامج )�نظر �إلى شكل 9-3(:  .٢

IntelliJ IDEA شكل )3-8(: شاشة ترحيبّية تمهيديّة لتثبيت

شكل)3-9(: شاشة ل�ختيار مكان تثبيت �لبرنامج
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عند �لضغط على زر )Next( تظهر شاشة �ختيار �إعد�د�ت للبرنامج، �أختار )كم بت( يدعم نظام �لتشغيل �لخاّص   .٣
بحاسوبي، وربط  ملّفات كوتلن )kt.( بالبرنامج كما هو موّضح بالشكل �ل�آتي، )�نظر �إلى شكل 10-3(:

عند �لضغط على زر )Next( تظهر شاشة �ختيار �سم �لمجلد )Folder( �لذي سيتّم تخزين �ختصار�ت �لبرنامج   .٤
بد�خله في قائمة �بد�أ )start( )�نظر �إلى شكل 11-3(:

شكل )3-10(: شاشة �ختيار �إعد�د�ت �لبرنامج

شكل )3-11(: شاشة �ختيار �سم �لمجلد �لذي سيتم تخزين �ختصار�ت �لبرنامج بد�خله في قائمة �بد�أ
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عند �لضغط على زر )Install( تبد�أ عملّية تثبيت �لبرنامج )�نظر �إلى شكل 12-3(:  .٥

�أخير�ً تظهر شاشة تفيد �نتهاء تثبيت �لبرنامج، )�نظر �إلى شكل 3 - 13(.  .٦

شكل )3-12(: شاشة تثبيت �لبرنامج

شكل )3-13(: شاشة �نتهاء تثبيت �لبرنامج بنجاح
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  نشاط عملي )4(:

.)Hello World( و�إعد�د مشروعي �ل�أول ،IntelliJ IDEA أشغل برنامج�

"Hello World" اإنشاء المشروع ال�أّول

نشاء مشروع جديد  عند تشغيل �لبرنامج تظهر شاشة �ختيار �لمشروع، ويتم �ختيار )Create New Project( ل�إ
)كما في �لشكل 14-3(:

IntelliJ IDEA شكل )3-14(: شاشة �لبد�ية لبرنامج

تظهر نافذة �ختيار نوع �لمشروع، فيتّم �ختيار Kotlin من �لقائمة �ليسرى، ثّم �ختيار Kotlin/JVM من �لقائمة   .1
�ليمنى، ثّم �لضغط على زر Next )�نظر �لى شكل 15-3(:

شكل )3-15(: شاشة �ختيار نوع �لمشروع
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دخال  ثم تظهر شاشة �إعد�د للمشروع )خانة ل�إ  .2
 )Hello World( ساأختار �سم ،)سم �لمشروع�
في مثالنا �لحالي، ثّم يتّم تحديد مكان تخزين 
�لمشروع، ثّم �ختيار Project SDK و�لمقصود 
زر  على  بالضغط  �ختياره  ويتّم   ،JDK �لـ  به 
تثبيت  فيه  تّم  �لذي  �لمكان  و�ختيار   ،New
�لعادة يكون في �لمجلد  �لـ JDK سابقاً، وفي 
�أو   )C:\ProgramFiles\Java\jdk-10.0.2(
حسب �إصد�ر نسخة �لـ JDK )تتّم هذه �لعملّية 
�لضغط  ثّم  أّول(،  �ل� �لمشروع  �إنشاء  عند  فقط 

على �لزر Finish. )�نظر �إلى �لشكل 16-3(.

ثّم تاأتي شاشة �لبرنامج ويظهر على �ليسار مجلّد �لمشروع )Hello World( ، وبالضغط على هذ� �لمجلّد تظهر �لمجلّد�ت   .3

شكل )3-17(: شاشة �لبرنامج

أيمن للفاأرة و�أختار New، ثّم Kotlin file/Class. )�نظر شكل 3-18(. �أضغط على مجلد src بالزر �ل�  .4

در�ج ملف جديد شكل )3-18(: ل�إ

شكل )3-16(: شاشة �ختيار �سم �لمشروع ومكان تخزينه
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ثّم �أَحّدُد �سماً مناسباً للملف كما في �لشكل �ل�آتي، )�نظر شكل 19-3(:  .5

شكل )3-19(: لتحديد �سم مناسب للملف

تاأتي مساحة �لعمل �لمخّصصة لكتابة �لترميز �لبرمجّي Source Code )�نظر شكل 20-3(.  .6

شكل )3-20(: مساحة �لعمل �لمخصصة لكتابة �لترميز �لبرمجّي

�أكتب كلمة main في مساحة �لعمل، ثّم �أضغط على ِمفتاح Enter لبناء �لد�لّة �لرئيسية للمشروع، بشكٍل   .7
تلقائّي، ثّم �أكتُب في د�خلها �ل�أمر )"Hello World"(print )�نظر �لى شكل 21-3(:

Hello World شكل )3-21(: برنامج

لتنفيذ �لبرنامج �لسابق �أضغط على زر �لفاأرة �ل�أيمن، و�أختار Run Hello.kt ومخرجات �لبرنامج ستظهر كما   .8
هو موّضح في شكل )21-3(.
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شرح الكود البرمجي : 

عند كتابة برنامج بلغة كوتلن، يسمح باستخد�م �لد�لة �لرئيسّية main لمرة و�حدة فقط، و�لتي يبد�أ منها تنفيذ �لبرنامج 
main طريقة كتابة �لد�لة

fun main)args: Array<String>({
print )"Hello World"(
}
�لد�لّة print وتُستعمل في �لطباعة سو�ء كان نصوصاُ �أو �أرقاماً، ويتّم تمييز �لنصوص من طرف �لبرنامج بوضعها بين 

Hello World  علامَتي �لتنصيص "". في هذه �لحالة ستتّم طباعة

المتغّيرات في كوتلن:

علان عنه من خلال تعريفه في �لبرنامج. المتغّير:  هو �سم لموقع في ذ�كرة �لحاسوب لتخزين بيانات فيه، ويتّم �ل�إ
شروط تسمية المتغّيرات: 

يتكّون من حروف و�أرقام �للغة �ل�نجليزيّة ويبد�أ بحرف. . 1
ل� يحتوي على فر�غات �أو رموز خاّصة مثل:  *،% ، » ، :، !، @، #، $، %، ^، &، *...�لخ.. 2

اأنواع المتغّيرات:
الحجم في الذاكرة بالبايتالنوعالمتغّيرات 

�لرَّقمّية 
�لصحيحة

Long8

Int4

Short2

Byte1

�لرَّقمّية 
�لعشريّة

Float4

Double8

Char2�لنصّية 

 Stringحسب �لمدخل

حسب �لمدخلAny�أي شيء 

Boolean1�لمنطقّية 

�أنو�ع �لمتغير�ت هي كلمات محجوزة ول� يجوز �ستخد�مها �إلَّ� للتعريف بنوع �لمتغّير،  ويجب 
�أن تبد�أ بحرف كبير )Capital letter( د�ئماً. ملحوظـة:

  نشاط نظري )5(:   �أبحث عن �لفرق بين �لـ Char و�لـ char و�أناقش ما توّصلُت �إليه مع زملائي.
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تعريف المتغّيرات:

.val أو� var علان و�لتعريف بالمتغّير�ت �لتي سيتم �ستخد�مها في �لبرنامج عن طريق �لكلمة �لمحجوزة يتّم �ل�إ
الجدول ال�آتي يوّضح الطُّرق المختلفة لتعريف المتغّيرات:

مثالالشكل العام

var variableName:variableType=value
  var لقيمة �ل�بتد�ئّية = نوع �لمتغّير: �سم �لمتغّير�   

var salary:Double=2000
val name:String="Ahmad"

var variableName:variableType
var نوع �لمتغّير: �سم �لمتغّير                     

var salary:Double
val name:String

var variableName = value
 var لقيمة �ل�بتد�ئّية = �سم �لمتغّير�                

var salary=2000
val name="Ahmad"

ملحوظة: �إذ� لم يحّدد نوع �لمتغّير عند �لتعريف، فاإّن كوتلن يتعّرف تلقائّياً على نوع �لمتغّير 
بتد�ئّية �لمسندة له. من �لقيمة �ل�إ

نّه يمكننا: في حال عدم تحديد نوع المتغّير فاإ
Float مع �لعدد �لحقيقّي من نوع F باستخد�م حرف Double عن Float   تمييز �لِقَيم �لعشريّة 

 تمييز �لِقَيم �لصحيحة Long عن Int باستخد�م حرف L مع �لعدد �لصحيح �لطويل.

  نشاط نظري )6(:

�أكمل �لجدول �ل�آتي بذكر نوع �لمتغّير في كّل مثال:

نوع المتغّيرتعريف المتغّير

val distance= 50.5Double

val symbol= 'a'Char

var x="xyz"

val avg=90F

var width=200

var length=150L
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:var و val الفرق بين

valvar

و�حدة  قيمة  �إليه  ُيسند  حيث  كثابت  �لمتغّير  ُيستخَدُم 
فقط خلال �لبرنامج.

يمكن �إسناد قيم مختلفة للمتغّير خلال �لبرنامج.

var و val مثال: يوّضح الفرق بين 

قيمة  من  �أكثر  �إسناد  يمكن  صواب: 
var للمتغّير�ت من نوع

var lang:String="English"
lang="Arabic"

: ل� يجوز �إسناد قيمة ثانية للمتغّير  خطاأ
val من نوع

val lang:String="English"
lang="Arabic"

  نشاط نظري )7(:  �أكمل �لجدول بجمل �لتعريف �لممكنة في كّل حالة: 

الحّلالسؤال
var score:Int = 12تعريف متغّير باسم score من نوع Int  وقيمته �ل�بتد�ئّية 12

�أو
var score=12

val avg:Float=80.9تعريف ثابت حقيقّي باسم avg من نوع Float و�إعطاؤه �لقيمة 80.9
 �أو
val avg=80.9F

saturday و�عطاؤه قيمة �بتد�ئّية day تعريف متغّير نّصّي باسم
Int من نوع count تعريف ثابت باسم

تعريف متغّير رمزّي )Char( باسم opr و�إعطاؤه قيمة �بتد�ئّية  @
Double من نوع temp تعريف ثابت باسم

تعريف متغّير باسم id من نوع Long و�إعطاؤه �لقيمة 123456789

 GoodMorning"" :في �لبرنامج د�ئماً توضع بين علامَتي �لتنصيص �لمزدوجة، مثال )String( لقيم �لنصّية�
'?' ، 'b' ، 'y' :توضع بين علامتي �لتنصيص �لمفردة، مثال )char( بينما �لِقَيم �لرمزيّة ،""Hello to Kotlin ملحوظـة:
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خراج( في كوتلن ُجمل الطباعة)ال�إ

)( printطباعة �لنّّص �لذي يحتويه 

)( printlnطباعة �لنّص �لحالي ثم �ل�نتقال �إلى سطر جديد

 مثال:

fun main)args: Array<String>( {
println)"first"(;
println)"second"(;
print)"third\n"(;
print)"fourth"(;
print)"fifth"(;
}

 المخرجات الناتجة عن تنفيذ البرنامج:

first 
second
third
fourth fifth

 
ملحوظـة:

�لرمز 'n\' في جملة �لطباعة  يعني رمز �لسطر �لجديد.

 لطباعة قَِيم المتغّيرات ُيستخدم ال�أمر:

print)variableName(

 مثال:

val  age=18

print)"my age is $age"(
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  لتنسيق المخرجات تتّم طباعة النصوص والمتغّيرات معًا، ولتمييز المتغّيرات عن النّص المكتوب تتّم 
اإضافة اإشارة $ قبلها.

 مثال: 
val  age=18
print )"my age is $age"(

 اأو اإضافة اإشارة "+"  لدمج العناصر المطبوعة مَع بعضها
print)"my age is"+age(

خراج  مثال: برنامج يوّضح ُطرق تنسيق جمل ال�إ

fun main)args : Array<String>( {
    val score = 12.3
    println)"score"(
    println)"$score"(
    println)"score = $score"(
    println)"${score + score}"(
    println)12.3(
    println)"score="+score+" point"(
}

 المخرجات الناتجة عن تنفيذ البرنامج:
score
12.3
score = 12.3
2	.6
12.3
score = 12.3 point

  نشاط عملي )8(:  �أكمل �لجدول �ل�آتي بجمل �لطباعة �للازمة  لحّل  كّل مساألة:

الحّلالمساألة
1
 2
  3
   	
     5

طباعة �لشكل �ل�آتي:         
print )"1\n 2\n   3\n    	\n     5"(

طباعة �لشكل �ل�آتي:
    ×
  ×××
×××××
طباعة �سمي �لرباعّي، بحيث يكون كّل �سم على سطر 

منفصل )باستخد�م جملة طباعة و�حدة فقط(.
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دخال( في كوتلن جمل القراءة )ال�إ

)String( تقوم بقر�ءة �لنص �لمدخل كسلسلة من �لحروف readLine )( لد�لّة� 

 مثال: برنامج لقراءة نّص وطباعته

fun main)args: Array<String>( {
    print)"Enter text:"(
    val stringInput = readLine)(
    println)"You entered: $stringInput"(
}

:)Comments( التعليقات

هي جمل توضيحّية �أضيفها �إلى �أّي مكان في �لكود �لبرمجّي �أثناء كتابته، و�لهدف منها تسهيل قر�ءة �لكود �لبرمجي 
سو�ًء للشخص �لذي قام ببنائه، �أو حتى ل�أّي شخص �آخر يحاول فهمه �أو �لتعديل عليه.

�لتعليقات يتم تجاهلها في �لبرنامج �أثناء تنفيذ �لكود.
ملحوظـة:

 فائدة التعليقات:

تسهيل فهم الكود البرمجّي من قبل المبرمج اأو اشخاص اآخرين.	 

توفير الوقت والجهد اإذا ما تّم عمل اإصلاح في الكود البرمجّي.	 

 مثال: توضيح فائدة �لتعليقات

�أو  �أنّني قد كتبت برنامجاً يحتوي على ٥٠ سطر�ً برمجّياً، و�أردت بعد فترة من �لزمن �ستخد�م جزء منه  أفترض  ل�
�إصلاحه، فاإذ� لم �أكتب من �لبد�ية �لتعليقات �أجد صعوبة في فهم �لكود، و�أستغرق وقتاً �أطول، ولتجنُّب ذلك �أكتب 
�لتعليقات لتوضيح عمل �ل�أمور �لتي قد تو�جهني مشاكل في فهمها مستقبلاً، �إو �إذ� كنُت �أعمل ضمن فريق، و�أخذ 

زملائي �لكود �لبرمجّي يستطيعون فهمه بسهولة وبوقت قصير.
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 اأنواع التعليقات:

١ .  تعليق في سطر و�حد فقط: يجب �أن يبد�أ �لتعليق ب )//( ، وبعدها �أكتب �لتعليق بلغة كتابة مناسبة، ويمكن 
نجليزيّة، �أو غيرها.... �ستخد�م �للغة �لعربّية، �أو �ل�إ

ل�حظ من �لمثال �لسابق �أنّني �أستطيع �أن �أكتب في �لتعليق �أّي شيء، وباأّي لغة كتابة وفي �أّي مكان، و�أيضاً �أستطيع 
تعليق سطر برمجّي ل� �أريد �ستخد�مه.

٢.   �لتعليق في �أكثر من سطر: ل� يختلف عن �لتعليق بسطر و�حد من حيث �ل�ستخد�م، ولكن يختلف بطريقة 
شار�ت ) /* ... */(، كما ياأتي: ذ� �أردت �لتعليق باأكثر من سطر �أضعه بين هذه �ل�إ �لعمل، فاإ

�ستخدم طريقة �لتعليق باأسطر متعّددة غالباً في بد�ية �لكود، لشرح عمل �لكود بخطو�ت مفهومة، �أو لتعليق عدة 
�أسطر برمجّية ل� �أريد �ستخد�مها.
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دوال للتحويل بين اأنواع البيانات

toChar )   (toDouble )  (toFloat )   (toLong )   (toInt )   (toShort )   (

أّول قابل     يمكن تحويل  Int �لى  String، مثلاً يمكن تحويل 3 �إلى "3" وقد يتساءل �لبعض ما �لفرق بينها، �ل�
أنّه ليس  نجاز �لعملّيات �لحسابّية، كاإضافة رقم �أّما �لثاني فلا، لكن ل� يمكن تحويل حرف مثلاآ  "Z" �إلى  رقم ل� ل�إ

رقماً .

fun main)args: Array<String>( {
val number1="3"
println)number1.toDouble)((
println)number1.toInt)(+number1.toInt)((
}

 المخرجات: 

3.0
6

شارة !! وهي تُستخدم  يمكن �ستخد�م دو�ل �لتحويل مع جمل �لقر�ءة �أيضاً، ولكن في هذه �لحالة يجب �ستخد�م �ل�إ
للتاأكيد على �أّن �لقيمة �لمدخلة ليست null حتى يجري عملّية �لتحويل، غير ذلك يخرج من �لبرنامج.

readLine )   (!!.toLong )   ( 
readLine )   (!!.toFloat )   ( 
readLine )   (!!.toDouble )   ( …………

 مثال: برنامج لقراءة العمر الحالي وطباعته 

fun main)args: Array<String>(
 {
print)"Enter your age:"(
val age:Int = readLine)(!!.toInt)(
println)"Your age: $age"(
}
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:)Arithmetic operators( الرموز والعملّيات الحسابّية

اأولوّية التنفيذمثالالوظيفةرمز العملّية الحسابّية في كوتلن

++ )�لقبلي(
-- )�لقبلي(

�لزيادة بمقد�ر و�حد
�لنقصان بمقد�ر و�حد

++a
--a

1

×
/

%

�لضرب
�لقسمة

باقي �لقسمة

a*b
a/b
a%b

2

+
-

�لجمع
�لطرح

a+b
a-b

3

++ )�لبعدي(
-- )�لبعدي(

�لزيادة بمقد�ر و�حد
�لنقصان بمقد�ر و�حد

a++
a--

4

ّن �أولويّة �لتنفيذ تبد�أ منها. 	  أقو�س ) ( في �لعملّية �لحسابّية فاإ �إن ُوِجدت �ل�
أولويّة يكون �تجاه تنفيذ �لعملّية �لحسابّية من �ليسار �إلى �ليمين.	  في حال تساوت �ل�

 مثال:  توضيح اأولوّيات العملّيات الحسابّية

x = 5 + 4×2 - 15 + 30/2×3

x = 5 + 8 - 15 + 30/2×3

x = 5 + 8 - 15 + 15×3

x = 5 + 8 - 15 + 	5

x = 13 - 15 + 	5

x = -2 + 	5

x = 	3
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)Assignment operators(اإسناد القيم

المكافئ )رياضّيًا وبرمجّيًا(تّمثيله برمجّيًاالمعنىرمز العملّية

a+=ba=a+b�لجمع=+

a-=ba=a-b�لطرح=-

a×=ba=a×b�لضرب=×

aa=a%b%=باقي �لقسمة=%

  نشاط نظري + عملي )9(: 

.b=5 و  a=10 في كّل حالة، علماً باأّن a يجاد قيمة �لمتغّير آتية ل�إ �أجري �لعملّيات �لحسابّية �ل�

الناتجالمعادلة الحسابّية

a=10-b×2

a%=b-2a=a%)b-2(
a=10%3

a=1 

a/=6-3×2+8

a=)2+b(/	+2

عملّيات الزيادة والنقصان

المكافئ )رياضّيًا وبرمجّيًا(تّمثيله يرمجّيًارمز العملّية

++
x++
++x

x=x+1

--
x--
--x

x=x-1



٨٦

) x++ ،++x( الفرق بين

++x : عند �حتو�ء جملة برمجية على قيمة x++، يقوم �لبرنامج بتنفيذ �لجملة باستخد�م �آخر قيمة لـِ x قبل �لزيادة، 
     x وبعد �لتنفيذ، يتم زيادة �لرقم 1 لـ

 مثال توضيحّي

var a:Int      
a=2
println)a++(
println)a(

 المخرجات: 
2
3

x++: عند �حتو�ء جملة برمجية على قيمة x++، يقوم �لبرنامج بتنفيذ �لجملة باستخد�م �لقيمة �لجديدة لـِ x )�أي 
.)X بعد زيادة �لرقم 1 لِـ

 مثال توضيحّي

var a:Int
a=2
println)++a(
println)a(

 المخرجات: 
3
3

 مثال: برنامج يوّضح كيفّية التاأثّر بمقدار الزيادة
fun main)args: Array<String>( { 
var a=2 
var b:Int 
b=3+a++ 
println)"a=$a b=$b"( 
b= ++a + b 
println)"a=$a b=$b"( 
}

المخرجات:
a=3 b=5
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)--x ،x--( الفرق بين

--x: عند �حتو�ء جملة برمجّية على قيمة --x، يقوم �لبرنامج بتنفيذ �لجملة باستخد�م �آخر قيمة لـِ x قبل �لطرح، 

  x وبعد �لتنفيذ، يتم طرح �لرقم 1 من

 مثال توضيحّي

var a:Int

a=2

println)a--(

println)a(

 المخرجات: 

2

1

عند �حتو�ء جملة برمجّية على قيمة x--، يقوم �لبرنامج بتنفيذ �لجملة باستخد�م �لقيمة �لجديدة لـِ x قبل �لطرح، 

 .)X أي بعد طرح �لرقم 1 من�(

 مثال توضيحّي

var a:Int

a=2

println)--a(

println)a(

 المخرجات: 

1

1
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 مثال: برنامج يوّضح كيفّية التاأثُّر بمقدار النقصان

fun main)args: Array<String>( { 

var a=2 

var b:Int 

b=3+a-- 

println)"a=$a b=$b"( 

b= --a + b 

println)"a=$a b=$b"( 

}

 المخرجات:

a=1 b=5

a=0 b=5

  نشاط نظري + عملي )10(:

a=5, b=7,c=3 آتية، علماً باأّن �إيجاد قيم �لمتغّير�ت في لحظة  تنفيذ كّل من �لتعابير �لرياضّية �ل�

قيم المتغّيراتالتعبير الرياضّي

d=++b – a++d=8-5=3, b= 8, a=5

d= ++a  × b + ++a  d=6×7+7=	9, b= 7, a=7

d=a-- - --cd=              ,c=       , a=    

d=--a +--cd=              ,c=       , a=    

d+= ++dd=      

 --d= b-- - bd=              ,b=
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بعض الدوال الرياضّية الجاهزة

وظيفتهاالدالّة 

Math.abs )   ( حساب �لقيمة �لمطلقة

Math.max )   ( إرجاع  �لقيمة �ل�أكبر بين عددين�

Math.min )   (إرجاع �لقيمة �ل�أصغر بين عددين�

Math.random )   ( ]0,1[   إرجاع عدد عشو�ئّي محصور في �لفترة�

Math.sqrt )   (.حساب �لجذر �لتربيعّي

 مثال: برنامج يستخدم بعض الدوال الرياضّية الجاهزة

fun main)args: Array<String>( { 
val a:Int 
val b:Int 
a=16
b=9 
var x:Double = Math.max)a,b(.toDouble)( 
println)"max)$a,$b(=" + x( 
x=Math.min)a,b(.toDouble)( 
println)"min)$a,$b(="+x( 
x=Math.sqrt)a.toDouble)(( 
println)"sqrt)${a.toDouble)(}(="+x( 
println)"abs)-1(="+Math.abs)-1(( 
}

 المخرجات الناتجة عن تنفيذ البرنامج
max)16,9(=16.0
min)16,9(=9.0
sqrt)16.0(=	.0
abs)-1(=1
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  نشاط نظري + عملي )11(:

آتي لبناء برنامج يقوم بقر�ءة �سم �لطالب، وعلاماته �لثلاث، وطباعة �سمه ومعدله. �أكمل �لجدول �ل�

} )<fun main)args : Array<Stringفتح الدالّة الرئيسّية تمهيدًا لكتابة اأكواد البرنامج داخلها

var name: String تعريف �لمتغّير�ت �للازمة 
var n1: Double 
var n2:Double 
var n3:Double
var avg:Double

دخال �سم �لطالب وعلاماته �لثلاث جمل �لقر�ءة �للازمة ل�إ

حساب �لمعدل بناء على �لقيم �لمدخلة مسبقاً
�لمعدل = مجموع �لعلامات/عددها

\println)"Name=$nameطباعة �ل�سم و�لمعّدل
nAverage=$avg"(

{�إغلاق �لد�لّة �لرئيسّية

 اأنّفْذ البرنامج باستخدام الحاسوب واأتاأّكد من صّحة النتائج.

ال�أسئلة

1- �أكتُب برنامجاً يقوم بقر�ءة �سمي �لرباعّي، بحيث يتّم �إدخال كّل جزء من �ل�سم بمتغّير، ومن ثّم طباعة �سمي 
�ل�أول و�ل�أخير كاسم و�حد )معاً في سطر و�حد(.

2- �أكتُب برنامجاً يقوم بحساب �لجذور للمعادلة �لتربيعّية ax^2 + bx +c =0 ، علماً باأّن �لجذور تُحسب بالمعادلة 
آتية: �ل�
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الموقف التعليمّي التَعلُّمّي )3 – 2(:

توظيف مبادئ اأساسّيات البرمجة في بناء برنامج 2.
وصف الموقف: طلب معلّم �لعلوم من مشغٍل لتطبيقات �لهو�تف �لمحمولة مساعدته في تطوير برنامج لتحليل نتائج 

طلبته في �متحان نصف �لفصل.

�لعمل �لكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التَعلُّم(

الموارد

�لبيانات  �أجمع 
و�أحلّلها

جمع البيانات من معلّم العلوم عن:

�أسس �لنجاح و�لرسوب.	 
علامة �لنجاح، عدد �لطلبة	 
فئات �لطلبة) عاٍل، متوسط،..(، علامة �لحّد 	 

�ل�أدنى و�لحّد �ل�أعلى لفئات �لطلبة.

جمع البيانات عن :

�لمتغّير�ت �لبرمجّية. 	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولّيات تنفيذها.	 
�لجمل �لمنطقّية وطريقة صياغتها.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ
جمل �لتحكّم ، جمل �لتكر�ر.	 
�لمصفوفات ، �لدو�ل.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتَعلُّم �لتعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب معلّم 	 
�لعلوم، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

 �لتكنولوجيا. 	 
)رو�بط �إلكترونية 

متنوعة من مصادر 
موثوقة، حاسوب، 

شاشة عرض، 
�إنترنت(.

تحديد  �لعملّيات �لتي تلزمها جمل �لتحكُّم في 	 �أخطّط و�أقّرر
)..,if, when لبرنامج )جملة�

تحديد �لجمل �لمنطقّية �للازمة.	 
 	)..for, do..while(ل�تفاق على جمل �لتكر�ر�
�أتحديد �لمصفوفات �ل�أحاديّة ونوعها وسعتها.	 
تعيين دو�ل مساعدة في تنفيذ �لحسابات 	 

�لمتكّررة.

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة .	 
عصف ذهنّي/�ستّمطار 	 

�ل�أفكار.

وثائق) طلب 	 
معلّم �لعلوم، 

نشر�ت، كتب 
ومصادر متنوعة(.

�لشبكة 	 
�لعنكبوتية.
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�ختيار جمل �لتحكُّم و�لتكر�ر �لمناسبة.	 اأنّفذ
توظيف �لمصفوفات في تخزين �أسماء �لطلاب 	 

وعلاماتهم.
كتبابة )�لكود( لتعريف �لدو�ل �لمناسبة.	 
توضيح �لمدخلات ) علامات �لطلبة، وعددهم(.	 
�لطلبة، 	  ومعّدل  �لعلامات  جمع  عملّيات  �إجر�ء 

وتصنيف كّل طالب وفَق مستويات �لتحصيل في كّل فئة.
توضيح �لمخرجات)عدد �لناجحين، عدد 	 

�لر�سبين، عدد �لطلبة في كّل فئة، وسط حسابي 
للطلبة، �نحر�ف معياري للعلامات(..

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 

قرطاسّية	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمعلّم �لعلوم
حاسوب، 	 

بر�مج خاّصة بلغة 
Kotlin

 	،JDK(
)intelliJ 

التحُقق من ِصّحة استخدام كّل من:�أتحّقُق

�لمتغّير�ت �لرَّقمّية  و�لعملّيات �لحسابّية.- 
جمل �لتكر�ر و�لتحكّم،�لعبار�ت �لمنطقّية، - 

�لدو�ل و�لمصفوفات.
تنفيذ �لبرنامج للتحّقق من دقة �لنتائج.	 
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها و�قتر�ح �لبد�ئل.	 

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�إنترنت ، 	 
حاسوب 

قرطاسّية	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمعلّم �لعلوم
برنامج خاّص 	 

 ،intelliJ( باللغة
)JDK

توثيق البيانات التي تتعلّق ِبـ:�أوثُِّق و�أقّدم 

 تصنيفات جمل �لتحكم و�لتكر�ر - 
و�لمصفوفات و�لدو�ل.

خطو�ت بناء �لبرنامج وتحليل �لنتائج.- 
�إعد�د ملف يوّضح خطو�ت �لبرنامج �لخاّص 	 

بتحليل علامات �لطلبة.
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية �لخاّصة.	 
�إعد�د ملف بالحالة )تطوير برنامج لتحليل نتائج 	 

�لطلبة(.

حو�ر ومناقشة.	 
تَعلُّم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية	 

م مقارنة �آلّية تحليل علامات �لطلبة قبل �لبرنامج وبعده.	 �أقوِّ
�إيجاد تحليل دقيق لنتائج �لطلبة لمادة �أخرى بالبرنامج  نفسه.	 
رضا �لمعلّم عن �لبرنامج.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
ة سابقاً. ُمعدَّ

جراء حسابات تخفيضات على اأسعار مجموعة من الكتب.  اأَحّدُد جمل برمجّية مناسبة ل�إ
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 اأتعلّم :

 توظيف مبادئ اأساسّيات البرمجة  في بناء برنامج 2

  نشاط نظري + عملي )1(:

�أبحُث عن جمل �لتحكّم �لخاّصة بلغة كوتلن باستخد�م �لشبكة �لعنكبوتّية، و�أعّد عرضاً تقديمّياً حولها. 

)Logical operators( الرموز المنطقّية

false اأو true العبارات المنطقّية هي العبارات التي تكون نتيجتها 

الوصفالرمز المنطقّي

x==yy تساوي x إذ� كانت� true

x>=yy أكبر �أو يساوي� x إذ� كانت� true

x<=yy أقل �أو يساوي� x إذ� كانت� true

x<yy أقل من� x إذ� كانت� true

x>yy أكبر من� x إذ� كانت� true

x!=yy ل�  تساوي x إذ� كانت� true

 
رموز الربط بين العبارات المنطقّية

الجوابمثالالمعنىالرمز

&& AND5=>3 && 6<5False

||OR5=>3 || 6<5True

False)5>6 || 3<=5(!نفي �لعبارة �لمنطقّية!
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جدول الصواب للعبارات المنطقّية: 

b2!b1!b1 || b2b1 && b2b2b1

FalseFalseTrueTureTrueTrue

TrueFalseTrueFalseFalseTrue

FalseTrueTrueFalseTrueFalse

TrueTrueFalseFalseFalseFalse

كانت 	  �إذ�  فقط  �لمركّبة صحيحة  �لمنطقّية  �لعبارة  ناتج  �لربط &&:  �أد�ة  �ستخد�م  عند 
�لعبارتان �لمنطقّيتان صحيحتين.

عند �ستخد�م �أد�ة �لربط ||: ناتج �لعبارة �لمنطقّية �لمركّبة خاطئة فقط �إذ� كانت �لعبارتان 	 
�لمنطقّيتان خاطئتين.

ملحوظـة:

  نشاط نظري )2(:

 �أكمل �لجدول �ل�آتي:

الجوابالجملة المنطقّية

2 == 2 && 	 != 5    true

	 > 5 && 2 < 7

!)7 > 12 || 1	 < 18(

6>	 && 	>5

5==3 || 6<7 && !)2>=5(

)Range(  المجال

هو مجموعة �لِقَيم �لمحصورة بين نقطة �لبد�ية ونقطة �لنهاية، علماً باأّن قيمَتي �لبد�ية و�لنهاية من ضمن ِقَيم �لمجال.
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اأنواع المجال�ت

مجال متباعدمجال تنازلّيمجال تصاعدّي

مثال 
برمجّي

�لقيم �لممثّلة
 للمجال

مثال 
برمجّي

�لقيم �لممثّلة 
للمجال

مثال 
برمجّي

�لقيم �لممثّلة 
للمجال

1..51, 2, 3, 	, 510 downTo 510, 9, 8, 7, 6, 50..20 step 50, 5, 10, 15, 20

'x'..'w'w, x , y, z'D' downTo 
'A'

D, C, B, A100 downTo 
50 step 10

100, 90, 80, 70, 
60,50

)Range( تعريف المتغّيرات من نوع مجال

�لمجال نوع خاّص من �أنو�ع �لبيانات، ويمكن �إسنادها �إلى �لمتغّير�ت:

 مثال:

val odd=1..100 step 2
val digits= 0..9

  نشاط نظري )3(:

أّول بما يقابلها في �لعمود �لثاني آتي بقيم مجال �لبيانات �لتي تّم تعريفها بلغة كوتلن في �لعمود �ل� �أكمل �لجدول �ل�

قَِيم المجالتعريف مجال من البيانات

val atoz= 'a' ..'h'a, b, c, d, e, f, g, h

val oneToTen = 1..10
...........................................

val oneToTen2 = 1..10 step 21,3,5,7,9

val tenToOne= 10 downTo 1 
...........................................

val tenToOne2 =1..10 step 31, 	, 7, 10

val down=200 downTo 0 step 50
val down2= down step  2

200,150,100,50,0
...........................................
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جمل التحّكم )الجمل الشرطّية(

اأّول�ً: )جمل IF الشرطّية (

)IF لصيغة �ل�أولى )جملة�
if )logical expression( 
stmt

if: �إذ�
logical expr: عبارة منطقية
stmt: جملة بلغة كوتلن

 في حال تحّقق الشرط ينّفذ الجملة stmt غير ذلك يكمل تنفيذ البرنامج  دون تنفيذها.

مثال: طباعة القيمة ال�أكبر بين قيمتين:

var max = a 
if )a < b( 
  max = b
print)max(

)if..else جملة( لصيغة �لثانية�if )logical expression( 
   stmt1 
else 
   stmt2

ق العبارة  	 في حال تحّققت العبارة الشرطّية تُنّفذ جملةstmt1  ول� تُنّفذ stmt2 ، وفي حال عدم تحقُّ
.  stmt1 ول� تُنّفذ  stmt2 الشرطّية تُنّفذ الجملة

شارتين } } 	 في حال وجود اأكثر من جملة تابعة لجملة if  اأو جملة else، فيجب وضعها بين ال�إ
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 مثال: طباعة القيمة ال�أكبر بين رقمين

var max: Int
if )a > b( 
{
max = a
print)max(
}
else 
{
max = b
print)max(
}

)logical expression(val varName = if   �لصيغة �لثالثة )�إسناد ناتج if..else لمتغير(
 stmt1 else stmt2

اإذا تحّققت العبارة الشرطّية فاإّن قيمة المتغّير )varName( عبارة عن ناتج stmt1 غير ذلك عبارة عن 	 
stmt2 ناتج

 مثال: طباعة الرقم ال�أكبر بين رقمين
val max = if )a > b( a else b
print)max(

max=b غير ذلك يصبح max=a في حال تحقُّق الشرط يصبح
 مثال اآخر

val max = if )a > b( {
println)"Choose a"(
a
} else {
     println)"Choose b"(
     b
}
print)max(
فيطبع  ذلك   غير   ،a لقيمة  مساوية   max قيمة وتصبح    "Choose a" يطبع الشرط  تحقُّق  في حال 

.bمساوية لـ max وتصبح قيمة  "Choose b"
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ثانيًا:)جملة whenالشرطّية(:

 

)exp(when�لصيغة �ل�ولى )جملة when �لتقليدية( 
{
value1 -> stmt1
value2 - > stmt2
value3-> stmts3
...
else-> stmtn
}

في حال تساوت قيمة التعبير exp مع اأي من الِقَيم الموجودة )….,value1, value2, value3( فسيتّم 
.stmtn التابعة لها فقط، غير ذلك يتّم تنفيذ stmt تنفيذ

 مثال: اآلة حاسبة بسيطة

fun main)args: Array<String>( {
val no1:Int
val no2:Int
print)"enter number1:"(
no1= readLine)(!!.toInt)(
print)"enter number2:"(
no2= readLine)(!!.toInt)(
print)"enter operator:"(
val op= readLine)(
val result:Any
when)op({
"+" -> result= no1+no2
"-" -> result= no1-no2
"×" -> result= no1× no2
"/" -> result= no1/no2
else ->result="invalid operator"
   }
   print)result(
}
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   �كتْب برنامجاً يعمل على �إدخال علامة �لطالب في �إحدى �لمو�د، ويطبع تقديره في 
هذه �لمادة باستخد�م �لجملة �لسابقة، )جملة when(:  نشاط عملي )4(:

فتح �لد�لّة �لرئيسّية تمهيد�ً لكتابة �أكو�د �لبرنامج د�خلها
var mark: Intيتم تعريف �لمتغّير

يتم  �لطلب من �لمستخدم �إدخال �لعلامة
 )when)markفحص �لعلامة وطباعة �لنتيجة

{
  in 90..100->    println)"Excellent"(
  in 80..89->     println)"Very Good"(

{�إنهاء �لبرنامج )�إغلاق �لد�لّة �لرئيسّية(

)exp(var varName= whenالصيغة الثانية )اسناد ناتج جملة when لمتغير(
{
value1 -> stmt1
value2 - > stmt2
value3-> stmts3
.
.
.
else-> stmtn
}

في حال تساوت قيمة التعبير exp مع اأي من القيم الموجودة  )….,value1, value2, value3( يتّم اسناد 
varName اإلى المتغّير stmtn غير ذلك يتّم اإسناد قيمة varName التابعة لها للمتغّير stmt قيمة

 مثال توضيحّي:
val sol= when)a(
{
  in 1..5 -> "222"
  3 -> "333"
  2,	 -> "xxx"
  else -> "yyy"
}
print)sol(

 توضيح الكود
يطبع 222 �إذ�  كانت a في �لفترة ]5..1[ 	 
يطبع 333 �إذ� كانت a تساوي 3 	 
يطبع xxx  �إذ� كانت a تساوي 2 �أو 4 	 
يطبع yyy �إذ� كانت a غير �لقيم �لسابقة	 
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 مثال: اآلة حاسبة بسيطة
fun main)args: Array<String>(
 { 
    val no1:Int 
    val no2:Int 
    print)"enter number1:"( 
    no1= readLine)(!!.toInt)( 
    print)"enter number2:"( 
    no2= readLine)(!!.toInt)( 
    print)"enter operator:"( 
    val op= readLine)(
   val result=when)op(
    { 
        "+" -> no1+no2 
        "-" -> no1-no2 
        "*" -> no1* no2 
        "/" -> no1/no2 
        else ->"invalid operator" 
    } 
    print)result( 
 }

آتي ببرنامج يقر�أ رقم صحيح ويطبع كلمة “even” �إذ� كان زوجّياً،   نشاط عملي )5(:   �أكمل �لجدول �ل�
وكلمة “odd” �إذ� كان فرديّاً، باستخد�م جملة �لتحكّم �لمذكورة في كّل حالة:

 if else باستخدام جملة
التقليدّية

if else باإسناد ناتج
اإلى متغّير

 when باستخدام
التقليدّية

باإسناد ناتج when اإلى متغّير

fun main)args: Array<String>(
{
println)"Enter Number:"( 
val no:Int=readLine)(!!.toInt)( 
val msg:String= when)no%2( 
{ 
0->"Even" 
else ->"Odd" 
} 
print)"thenumber)$no( is $msg"( 
}
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)Loop Statements( جمل الدوران

)For statement( :ً�اأول

الشكل العام: 

 مثال: طباعة ال�أرقام من 20 اإلى 50
fun main)args: Array<String>(
{
  val range= 20 ..50
  for )k in range(
println)k(
}

المتغّير k داخل حلقة التكرار ل� يحتاج اإلى جملة تعريف لتعريفه،و يتّم استخدامه مباشرة. 
 مثال: حلقة لطباعة مرّبعات ال�أرقام من 1 اإلى 05.

fun main)args: Array<String>(
{
for)k in 1..50({ 
    println)k×k( 
} 

 مثال: طباعة ال�أعداد الزوجّية من 2 اإلى 05 تنازلّيًا:
fun main)args: Array<String>(
 { 
   for)i in 50 downTo 1 step 2(
    println)i( 
  }

 مثال: طباعة  الشكل ال�آتي باستخدام حلقات التكرار المتداخلة: 
××
××
××
fun main)args: Array<String>(
{
  for)i in 1..3( 
     {

for)j in 1..2(
  print)"× "(
println)(

    }
}

�لعناصر  بعدد  �لدور�ن  حلقة  تكر�ر  يتّم 
 ،)collection( لموجودة في �لمجموعة�
من �لممكن �أْن تكون �لمجموعة عبارة 
عن عناصر �لمدى )range(، �أو عناصر 
�لقائمة  عناصر  �أو   ،)array( �لمصفوفة 

list ...�إلخ

for )variableName  in collection(
{
  stmt1
  stmt2 ...... 
  stmtN
}
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 )While statement( :ثانيًا

الشكل العام: 

while)expression(
{
statements
}

يتّم الدخول اإلى حلقة الدوران ما دامت العبارة المنطقّية )expression( صحيحة.	 

 مثال: برنامج يقوم بطباعة كلمة  "Hello" خمس مرات 

fun main)args: Array<String>( {
var i:Int=1
while)i<=5( 
{

println)"Hello"(
i++

}
}   

)Do..While Statement( :ثالثًا 

الشكل العام: 
do
{

stmt1
stmt2.....
stmtN

} 
while)expression(

 	)expression( على ال�أقّل مرّة واحدة اعتمادًا على الشرط المنطقّي do..while يتّم الدخول اإلى حلقة

يتّم الخروج من الحلقة عندما تكون ناتج العبارة المنطقّية خاطئة.	 
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 مثال:  قراءة خمسة اأرقام صحيحة وطباعة حاصل جمعها

fun main)args: Array<String>(
{
 var i:Int=0
 var sum:Int=0
 do
 {

println)"enter a number:"( 
sum += readLine)(!!.toInt)( 
i++

 } 
 while )i<5( 
 println)sum(
}

  نشاط عملي )6(:

�لدور�ن   باستخد�م حلقة  تنازلّي  1..100  بشكٍل  �لزوجّية من  �ل�أعد�د  بطباعة  يقوم  ببرنامج  آتي  �ل� �لجدول  �أكمل 
�لمذكورة في كّل حالة.

While statement Do..while statementFor statement

fun main)args: 
Array<String>(
{
  var i:Int=100 
do
{

println)i(
i-=2

}
while )i>=1(
}
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  نشاط عملي )7(:

آتي �لذي يعمل على �إدخال علامات طالب في  خمسة مساقات، ثّم يطبع �لمجموع و�لمعّدل.  �أكمل �لبرنامج �ل�

فتح الدالّة الرئيسية تمهيدًا لكتابة اأكواد البرنامج داخلها

 ،Double من نوع  avg و sum و mark:يتّم تعريف �لمتغّير�ت
sum مع �لتاأكيد على تعيين قيمة )0( للمتغّير

دخال 5 علامات وجمعها مع بعضها بعضاً. )for)i in 1..5عمل حلقة ل�إ
{

print)"Please enter mark $i :"( 
mark= readLine)(!!.toDouble)( 
sum=sum+mark

}

�لمتغّير  في  وتخزينها   5 على  �لمجموع  بقسمة  �لمعّدل  �إيجاد 
 )avg(

)"println)"sum = $sum\n avg = $avgطباعة �لناتج

�إغلاق �لد�لّة �لرئيسّية 

سؤال

     عندما تدخل العلامات هل يحتفظ بها برنامجك؟ كيف ستجري عليها حساباتك فيما بعد)طباعة 
العلامات، اأعلى علامة، اأقّل علامة...(؟

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

.....................................................................................................................................................................................
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المصفوفات

اأشكال المصفوفات: 

سلاسل رقمّية ونصّية:1. 

 اأمثلة:
val numbers = listOf)1,10,7,	,15,20(
val days=listOf)"saterday","Sunday","Monday","Tuesday","Thursday"(
val animals= listOf)"Dog","Cat","Horse","Lion"(

مصفوفة ثابتة القيم 2. 

val array = arrayOf)"Saturday","Sunday","Monday"(
سعتها 3 عناصر، وعناوين عناصرها:

array]0[, array]1[, array]2[ 
لطباعة طول �لمصفوفة:

println)array.size(
يمكن تجميع عناصر مصفوفتين في مصفوفة و�حدة باستخد�م �لعملّية +  )شرط �أن يكون من نوع �لبيانات نفسها(.
val array1 = arrayOf)"Friday","Thursday"(
val array2 = array+array1

عبارة منطقّية تحتمل �لصو�ب و�لخطاأ تعني: هل تحتوي �لمصفوفة على هذ� �لعنصر؟
array.contains)"Sunday"( 

مصفوفة العناصر3. 

val arrayList = arrayListOf)"saterday","Sunday","Monday"(
سعتها ثلاثة عناصر وعناوين هذه �لعناصر:

 arrayList]0[, arrayList]1[, arrayList]2[
يمكن �إضافة عناصر جديدة لهذ� �لشكل من �لمصفوفات:

arrayList.add)"Thursday"(  
يمكن حذف عنصر من هذه �لمصفوفة:

arrayList.remove)"Friday"(
لفحص �إذ� كانت �لمصفوفة فارغة �أم ل�:

arraylist.isEmpty)(
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المصفوفة العادية1. 

لهذ� �لنوع سعة معّينة، ونوع عناصر محّدد وقيم �بتد�ئّية لهذه �لعناصر.
var arrayName = Array<items data type>)size,{intial value}(

 مثال: مصفوفة باْسِم y  من نوع عدد صحيح بحجم 5 عناصر بقيمة ابتدائّية لكّل عنصر تساوي 1

var z = Array<Int>)	,{1}( 
for)i in z.indices({ 
z]i[ = i 
println)z]i[( 
}

الكلمة المحجوزة indices تعني فهارس عناصر المصفوفة، اأي مواقعها في المصفوفة وترتيبها وتبداأ من 
3-0 في المصفوفة السابقة.

اإيجاد معدلها.   مثال: استخدام المصفوفة في تخزين 4  علامات وجمعها و

fun main)args: Array<String>( 
{ 
   var sum:Double =0.0 
   var j:Int=0 
   var z = Array<Double>)	,{0.0}( 
   for)i in z.indices({ 
      z]i[ = readLine)(!!.toDouble)( 
      sum += z]i[ 
      j++
   } 
   println)j( 
   var avg:Double 
   avg = sum/j 
   println)sum( 
   println)avg( 
} 
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  نشاط عملي )8(:

�كتْب برنامجاً يعمل على �إدخال علامات طلبة صّفك ويعمل على طباعتها، و�إيجاد مجموعها ومعّدلها، و�ل�نحر�ف 
�لمعياري لها.

تعريف �لمتغّير�ت

�إدخال عدد �لطلاب

)var marks = Array<Double>)count,{0.0}تعريف مصفوفة بعدد �لطلاب وتعيين �لقيمة 0.0 لجميع �لعناصر

�إدخال علامات �لطلاب وجمعها

�إيجاد معّدل �لطلاب

 var variation:Double=0.0�إيجاد �لتباُين )معدل �نحر�ف �لِقَيم عن وسطها �لحسابّي(
for)i in 0..count( 
{ 
    variation+=Math.abs)marks]i[-avg( 
}
variation/=count

)var std:Double= Math.sqrt)variation�إيجاد �ل�نحر�ف �لمعيارّي وهو �لجذر �لتربيعّي للتباُين

طباعة �لعلامات و�لمجموع و�لمعّدل و�ل�نحر�ف �لمعيارّي

Please enter the student count : 3�لنتيجة
Please enter mark # 1 : 55
Please enter mark # 2 : 66
Please enter mark # 3 : 77
Marks : 556677
Sum= 198
avg = 66.0
std = 8.981	6239020	987

  نشاط للاطلاع )9(:

آتية: arrayOf، listOf  و�أقوم بَِعرِضه �أمام �لطلاب. �أنشُئ عرضاً تقديمّياً يوّضح �لفروقات بين كّل من �لمصفوفات �ل�



١٠٨

: )Functions( الدوال

وال: هناك شكلان من الّدوال، فبعضها ل� يرجع قيمة والبعض ال�آخر يرجع قيمة عند ال�نتهاء  اأشكال الدَّ
من التنفيذ.

1.الدوال التي ل� ترجع قيمًا.

الشكل العام لتعريف الدالّة:

fun funName)varName:varType,….(
{

stmt1
stmt2
.....
.....

}

الشكل العام ل�ستدعاء الدالّة:

funName)varName,…..(

"Palestine in the heart" مثال: دالّة لطباعة النص

fun printPalestine)(
{
 println)"Palestine in the heart"(
}

�لمعاملات �لشكلّية  
�لمستخدمة للد�لّة هي 

معاملات �ختياريّة

تحتوي جملة �ل�ستدعاء على معاملات فعلّية عددها عدد �لمعاملات 
�لشكلّية نفسها في تعريف �لد�لّة، ولها نوع �لبيانات نفسها. 
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 استدعاء الدالّة
 printPalestine)(

 مثال: دالّة لطباعة جملة ترحيبّية لشخٍص ما 

fun welcome)name:String(
{
println)"welcome " +  name + " to Palestine"(
}

 استدعاء الدالّة
Welcome)"Ali"(

 مثال: برنامج يوّضح كيفّية استخدام الدوال واستدعائها في كوتلن

fun printPalestine)( 
{ 
    println)”Palestine in the heart“( 
} 
fun welcome)name:String( 
{ 
    println)”welcome ” + name + ” to Palestine“( 
} 
 
fun main)args: Array<String>( 
{ 
    printPalestine)( 
    welcome)”Ali“( 
}

 المخرجات
Palestine in the heart
welcome Ali to Palestine
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ملحوظـة:

�إذ� تّم تعريف د�لّة جديدة د�خل �لد�لّة �لرئيسّية main، فلا يمكن �ستدعاؤها �إلّ� من د�خل �لد�لّة �لرئيسّية فقط. 
�أّما �إذ� تّم تعريفها خارج �لد�لّة �لرئيسّية، فعندها يمكننا �ستدعاؤها من �أّي مكان في �لبرنامج.

الدوال التي ترجع قيمًا:2. 

الشكل العام لتعريف الدالّة:

fun funName)varName:varType,….(: type
{
stmt1
stmt2
…….
…….
return value
{

يجب �ستخد�م جملة return value لتحديد �لقيمة �لمرتجعة )value( للد�لّة، ويجب �أْن تكون من  نوع �لقيمة 
نفسها �لمرتجعة للد�لّة عند �لتعريف.

الشكل العام ل�ستدعاء الدالّة:

varName= funName)varName,…..(

نوع �لقيمة �لتي ستقوم 
باإرجاعها �لد�لّة

�لمعاملات �لشكلّية  
�لمستخدمة للد�لّة 

�ختياري

نوع �لمتغّير يجب �ن يكون نفس نوع �لقيمة �لمرتجعة من �لد�لّة

�لمعاملات �لفعلية عددها نفس عدد �لمعاملات �لشكلية في تعريف �لد�لّة
ولها نفس نوع �لبيانات. 
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خر�ج. كما يمكن طباعة �لقيمة �لمرتجعة )�أي �ل�ستدعاء( د�خل جملة �ل�إ
مثال: د�لّة ترجع مربّع رقم

fun sqr)i:Int(:Int
{
return i×i
}

 مثال يوّضح طرق مختلفة ل�ستدعاء دالّة ترجع مرّبع رقم:

fun sqr)x:Int(:Int
{
 return x×x
}
fun main)args: 
Array<String>( { 
 var k:Int
 k=sqr)	(
 print)k(
}

�لمخرجات
16

fun sqr)x:Int(:Int 
{ 
 return x×x 
} 
fun main)args: 
Array<String>(
{ 
println)sqr)10((
}

�لمخرجات
100

fun main)args: 
Array<String>( 
{ 
  val a=5
  var b=6
  val sum= sqr)a(+sqr)b(
  print)sum(
}
fun sqr)x:Int(:Int 
{ 
  return x×x 
}
�لمخرجات
61
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  نشاط نظري )10(:

بال�ستعانة بمفهوم الدوال اأكمل الجدول ال�آتي بالدوال المطلوبة:

 xy   د�لّة  لحساب قيمةfun power)x:Int, y:Int(:Int 
{
var r:Int=1 
for)i in 1..y( 
r= r*x 
return r
}

رجاع �لرقم �ل�أكبر بين رقمين حقيقّيين. د�لّة ل�إ

أّول و�ل�أخير ويطبع �سمك كاملاً. د�لّة تستقبل �سمك �ل�

n د�لّة يرجع حاصل جمع �ل�أعد�د �لصحيحة من 1 �إلى

أرقام من 1..100 د�لّة تطبع �ل�

د�لّة تستقبل رقمين صحيحين ويطبع ما ياأتي:
حاصل �لجمع، حاصل �لطرح، حاصل �لضرب حاصل �لقسمة

  نشاط عملي )11(:

�أتاأكّْد من صّحة �لدو�ل في �لنشاط �لسابق،  وذلك بتطبيق كّل منها على ِحدة، من خلال كتابتها من ضمن برنامج 

IntelliJ IDEA  كامل وتنفيذه باستخد�م

ال�أسئلة

�كتْب برنامجاً يقوم بقر�ءة 10 �أرقام صحيحة، وبعد �إدخالها يقوم بطباعة ما ياأتي:. 1
أرقام �لمدخلة بشكل معاكس.	  قائمة بال�

طباعة �أول خمسة �رقام  تّم �إدخالها.	 

طباعة �آخر خمسة �أرقام تّم �إدخالها.	 

�أرقام صحيحة، وطباعة �لرقم �ل�أصغر من بينها، من خلال �ستدعاء د�لّة تقوم . 2 �كتْب برنامجاً  يقوم بقر�ءة 3 
باإرجاع �لقيمة �لصغرى للقيم �لثلاثة.
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الموقف التعليمّي التَعلُّمي )3 - 3(:

توظيف مبادئ )البرمجة الكائنّية( في بناء برنامج 1.
وصف الموقف التعليمّي: ز�ر معلّم �لتربية �لبدنّية )�لرياضة( مشغلاً لتطبيقات �لمحمول في مدرسة يافا �لِمْهنّية، 

لمساعدته في بناء برنامج يساعده في �حتساب �لدرجات و�لعلامات للطّلاب.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية وصف الموقف الّصفّي 
)استراتيجّية 

التَعلُّم(

الموارد

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من معلّم التربية البدنّية عن:

�لطّلاب.	 
�آلّية �حتساب �لعلامات.	 

جمع البيانات عن:

مفهوم �لبرمجة �لكائنّية و�أُسسها.	 
خصائص �لبرمجة �لكائنية:	 
 -)class( لصنف / �لنوع�
 -)object( لكائن�
�لخصائص (�لمتغّير�ت) �لمستخدمة.- 
 -.)functions(لدو�ل�
�إمكانّية �لوصول .- 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتَعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب �لمعلّم، دفتر 	 
علامات �لسنة �لماضية، 
نشر�ت، كتب ومصادر 

متنوعة عن �أسس �لبرمجة 
و�آلّية بناء �لبر�مج(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة من مصادر 

موثوقة، حاسوب، شاشة 
عرض، �إنترنت(

تحديد �لمعلومات �لمهّمة عن �لطلاب.	 �أخطّط و�أقّرر
تحديد �لعناصر �لمهّمة في �حتساب �لعلامة.	 
تحديد �أوقات و�آلّيات �حتساب �لعلامة.	 
تحديد طريقة �إخر�ج �لناتج �لمطلوب )�لعلامة 	 

�لنهائّية للطالب(.

تَعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات

حو�ر ومناقشة .	 
عصف ذهنّي/	 

�ستّمطار �ل�أفكار.

وثائق) طلب �لمعلّم، دفتر 	 
�لعلامات، نشر�ت، كتب 

ومصادر متنوعة(
قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
�لشبكة �لعنكبوتية.	 

�أنّفذ
�ختيار �ل�أصناف )classes( )�لصفوف، 	 

�لطلاب(.
توضيح �لخصائص و�لعملّيات لكّل صنف.	 
�ختيار �إمكانّية �لوصول �لمناسبة لكلٍّ من �لخصائص 	 

.)private, protected, public( و�لعملّيات
كتابة �لكود �لذي يحّقق �لمطلوب.	 

تَعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات

حو�ر ومناقشة. 	 
كتابة.	 

قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاّص بالمعلّم.	 
دفتر �لعلامات	 
حاسوب، برنامج خاّص 	 

intelliJ
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ق من ملاءمة �ل�أصناف )classes(.	 �أتحّقُق �لتحقُّ
ق من �لخصائص و�لعملّيات لكّل صنف.	  �لتحقُّ
�لتاأكُّد من وضع �إمكانّية �لوصول �لمناسبة لكلٍّ 	 

من �لخصائص و�لعملّيات.
ق من كتابة �لكود بطريقة صحيحة. 	  �لتحقُّ
ق من تشغيل �لبرنامج وصّحة �لنتائج.	  �لتحقُّ
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها، و�قتر�ح �لبد�ئل. 	 

تَعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات

حو�ر ومناقشة. 	 

�إنترنت  حاسوب. 	 
ة سابقاً.	   �لخطة �لُمعدَّ
قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاّص بالمعلّم	 
حاسوب، برنامج خاّص 	 

intelliJ

توثيق البيانات التي تتعلّق بـ:�أوثُِّق و�أقّدم 

صفات وميز�ت �لبرمجة �لكائنّية.	 
صفات �لبرنامج �لمطلوب.	 
�لمدخلات و�لمخرجات و�لعملّيات �لتي يقوم بها 	 

�لبرنامج.
�ل�أصناف وخصائصها وعملّياتها.	 
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.- 
�عد�د ملّف بالحالة )برنامج يساعد في �حتساب - 

درجات وعلامات �لطلاب(.
فتح سجّل خاّص ُيعنى ببر�مج �حتساب - 

�لعلامات.

حو�ر ومناقشة.	 
تَعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات

حاسوب	 
شاشة عرض	 
قرطاسّية	 

م نجاعة �لبرنامج في �حتساب �لعلامة للطالب، 	 �أقوِّ
تربية  معلّم  �أّي  ِقبل  من  تطبيقه  و�إمكانّية  

رياضّية ل�حتساب علامة �لطلاب.
رضا �لمعلم عن �لبرنامج.	 

نماذج للتقويم )�ستبانة، - حو�ر ومناقشة.
)...

طلب �لمعلّم

لماذا ُيفّضل استخدام سماحّية الوصول )Private( للخصائص و)Public( للدوال؟
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 اأتعلّم :

:)Object-oriented Programming )OOP(( البرمجة الكينونّية

في نمط �لبرمجة �لكينونّية ، يمكنك تقسيم مشكلة معّقدة �إلى مجموعات �أصغر عن طريق �إنشاء كائنات و�أصناف.

:)Object( الكيان

،....)Data(وبيانات )Functions(معّين تحتوي على دو�ل )Class( هو نسخة من صنف

وكّل كيان )Object(  له مّيزتان رئيسّيتان:

�لحالة �أو �لوضع )state(: هي حدث يخّص �لكائن، وينتج عن سلوك معّين، وله خصائص معّينة.	 

�لسلوكّيات )behavior(: هي �لدو�ل �لخاّصة باإعطاء �أمٍر ما للوصول �إلى حالة، �أو وضع محّدد.	 

 مثال:

: )object( نارة كائن �فترض �أّن �ل�إ

نارة.- 1 نارة في وضع تشغيل �أو �إغلاق، وتُسّمى هذه حالة كائن �ل�إ �إّما �أن تكون �ل�إ

نارة، وهذه تُسّمى سلوكّيات.- 2 �أستطيع تشغيل �أو �إغلاق �ل�إ

 مثال اآخر:

:)object( كائن )فترض �أّن سّيارًة من نوع )س� 

تحتوي �لسّيارة على �أربعة �إطار�ت، وِمْقَود،...�لخ )خصائص(، �إما �أن تكون في وضع تشغيل وتسيير، �أو في - 1
وضع �إيقاف ول� تعمل)�لحدث(، هذه هي حالة كائن �لسّيارة.

�أستطيع تشغيل �لسّيارة وقيادتها.....�لخ، وهذه تُسّمى سلوكّيات.- 2

  )Objects( والكائنات)Classes(ال�أصناف(
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:)Class( الّصنف

هو �لقالب �أو �لبناء �أو �لهيكل �ل�أساسّي �لذي يتّم  �إنشاء �لكائنات )Objects( منه.

 مثال: �أستطيع عمل صنف كقالب �أساسّي �سمه منزل، �لمنزل بشكل عام يتكّون من: مساحة محّددة، ونو�فذ، و�أبو�ب، 
....، وبناًء على هذه �ل�أمور تُبنى �لمنازل، كّل بيت تّم �إنشاؤه ُيسّمى كائناً )Object(، كما هو موّضح في �لشكل )28-3(

�لشكل )28-3(

مثال اآخر:
�أستطيع عمل صنف كقالب رئيسّي �أسّميه سّيارة، مكّونات �لسّيارة: �للون، و�لنوع، ....، وبناًء عليها تُصَنع 

�لسّيار�ت، كّل سّيارة تّم تصنيعها تُسّمى كائناً، كما هو موّضح في �لشكل 29-3

�لشكل )29-3(
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:)Object-oriented( مفهوم البرمجة الكينونّية

و�لكيان   )Class( �لصنف  طريق  عن  �لحقيقّي  �لعالم  في  �ل�أشياء  تمثيل  في  ُيستخَدم  متقّدمة،  برمجٍة  نمُط  هي 
)Object(، حيث ُيقسم �لبرنامج �إلى َوحد�ت تُسّمى �لكيانات )Objects(، وكّل كيان عبارة عن حزمة من �لبيانات، 

و�لمتغّير�ت، و�لثو�بت، و�لدو�ل، وَوحد�ت �لتنظيم، وو�جهات �ل�ستخد�م.

  نشاط عملي )1(:

نارة باستخد�م �لبرمجة �لكينونّية. �أكتُب برنامجاً بسيطاً لتشغيل و�إغلاق �ل�إ
آتية: �أفتُح برنامج InteliJ IDEA ، و�أنشُئ مشروعاً جديد�ً، كما تعلّمت سابقاً، ثّم �أتتّبُع �لخطو�ت �ل�

 اأول�ً: �نشُئ ملّف كوتلن كما في �لشكل )30-3(.

�لشكل )30-3(

 ثانيًا: �أسّميه main، �أو �أّي �سم �آخر، كما في �لشكل )31-3(

�لشكل )31-3(
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 ثالثًا: �أكتُب �لكود كما ياأتي:

آتية:  �أعمُل �ختبار�ً للمشروع، وستظهر �لنتائج �ل�
 	l1 نارة مضيئة �ل�إ
 	l2 نارة مغلقة �ل�إ
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شرح الكود البرمجّي:

	•.Lamp سّميُته )class( ًأنشاأُت صنفا�
نارة.•	 عّرفُت متغّير isOn من نوع Boolean ، وُيعّد خاصّية للصنف Lamp �لذي سّيوّضح حال �ل�إ
�أنشاأّت ثلاث دو�ل :•	

1 ).isOn للمتغّير true نارة، و�أسندت قيمة )(turnOn: لتمثّل وضع تشغيل �ل�إ
2 ).isOn للمتغّير false نارة، و�أسندت قيمة )(turnoff: لتمثّل وضع �إغلاق �ل�إ
نار�ت �إذ� كان هناك ( 3 نارة للتمييز بين �ل�إ )displayLightStatus)lamp:String: وتستقبل �سم �ل�إ

�أكثر من �إنارة.

نارة ١، l٢ تعّبر •	 في �لد�لة �لرئيسّية �أنشاأُت كائنين )opjects(  من �لصنف Lamp �أسميتهما l١،l٢ )l١ تُعّبر عن �ل�إ
نارة ٢(، و�أستطيع �أن �أنشئ عدد�ً ل� نهائّياً من �لكائنات من �لصنف نفسه. عن �ل�إ

عند �إنشاء كائن من صنف معّين �أستطيع �لوصول لجميع �لدو�ل و�لمتغّير�ت �لتي في د�خل ذلك �لصنف، ما د�مت •	
لم تاأخذ صفة private �لتي ساأشرحها ل�حقاً، هنا �ستدعيت �لد�لّة  )(turnOn من خلال �لكائن l١ لتعطي 
نارة �لثانية، ثّم �ستدعيت  غلاق �ل�إ نارة �ل�أولى وضع �لتشغيل، و�ستدعيت )(turnOff من خلال �لكائن l٢ ل�إ �ل�إ

.lو ٢ lمن خلال ١ displayLightStatus)(  لد�لّة�

خاصّية الوصول لعناصر الصنف )الخصائص"المتغّيرات"والدوال(:

هي كلمات توضع قبل �لتعريف، تفيد في تحديد �إمكانّية �لوصول للعنصر، مثل:

public: وهي �لسماحيِّة �ل�فتر�ضّية للعناصر، وتعني �أنّه يمكن �لوصول للعنصر و�ستخد�مه في �أّي مكان، . 1
أبناء، �أو حتى �أّي مكان خارج �لصنف. سو�ء د�خل �لصنف، �أو في �ل�أصناف �ل�

أبناء.2.   protected: يمكن �لوصول للعنصر و�ستخد�مه في د�خل �لصنف، �أو في �ل�أصناف �ل�
private: يمكن �لوصول للعنصر و�ستخد�مه في د�خل �لصنفّ فقط.. 3

ملحوظـة:

أّي د�لّة �أو متغّير)خاصّية( في �لصنف �لرئيسّي من خلال �لكائن �لذي تّم �إنشاؤه من ذلك �لصنف، �كتب  للوصول ل�
.l1.turnOn)( ًكما في �لنشاط �لسابق مثلا ،).(سم �لكائن، ثّم نقطة�
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:)constructor( الباني

ُيعّد �لباني من �أهّم �لدو�ل في �لصنف، وهو د�لّة خاصة تُسّهل عملّية �إنشاء �لكائن، يتّم �ستدعاؤها �أثناء �إنشاء �لكائن؛ 
لتوليد ِقيم �أوليّة للخصائص �لموجودة فيه، ويوجد نوعان من �لباني:

 	.)primary constructor( الباني ال�أساسّي
 	.)secondary constructor( الباني الثانوّي

:)primary constructor( الباني ال�أساسّي

يتّم �إنشاؤه بفتح �أقو�س بعد �سم �لصنف، وكتابة �لمتغّير�ت )�لخصائص( �لمطلوبة:

class Person )name: String( 

عند عمل تشغيل للبرنامج ينتج:

First Name = Zain
Age = 18

شرح الكود:

1 ..)firstName, age( لذي يحتوي على خاصّيتين� Person هو كائن من �لصنف person1
عّرفُت متغّير�ً من نوع String ، �أسميته name ل�أسنَد له �لقيمه �لمخّزنه في firstName، وعّرفُت متغّير�ً �آخر . 2

.age بالطريقة نفسها، ل�أسنَد له �لقيمة �لمخّزنة في
كتبُت جمل �لطباعة �للازمة لطباعة �لِقيم.. 3
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في �لمثال �لسابق �إذ� �أردت كتابة جمل �لطباعة د�خل �لصنف �لرئيسّي يجب وضع �لبادئة init ، ثّم �أكتُب في د�خلها 
جمل �لطباعة، وسوف �أحصل على �لنتائج �لسابقة نفسها، كما ياأتي:

  نشاط عملي )2(:

.Person أكمل �لمثال �لسابق باإنشاء خمسة كائنات من �لصنف�

:)secondary constructor( الباني الثانوّي

في �لكوتلن �أستطيع �إنشاء باٍن ثانوّي و�حد �أو �أكثر، باستخد�م �لكلمة �لمحجوزة constructor. �لباني �لثانوّي غير 
مستخدم كثير�ّ في �لكوتلن، وُيستخدم غالباً في �لور�ثة �لتي ساأتحدث عنها ل�حقاً.

 الشكل العام للباني الثانوّي:

class A {
    constructor)data: String( {
}
    constructor)data: String, numberOfData: Int( {
 
}
}
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مثال توضيحّي:

شرح الكود:

1 ..null و�أعطيُتهما قيمة �بتد�ئّية Int و�ل�أخر من نوع String عّرفُت متغيرين و�حد�ً من نوع
�أنشاأت بانٍياً ثانويّاً ل� يستقبل قيماً، وفي د�خله �أسندت للمتغّير�ت �لتي عّرفتها في �لخطوة �لسابقه قيماً.. 2
 �أنشات بانٍياً ثانويّاً �آخر يستقبل قيمتين، وفي د�خله �أسندت للمتغّير�ت �لتي عّرفتها في �لخطوة �ل�أولى �لقيمتين . 3

�لتي يستقبلهما هذ� �لباني.
في �لد�لّه �لرئيسّية �أنشات كائناً من �لصنف Person ، و�أعطيته قيمتين، وفي هذه �لحاله ُيستخدم �لباني �لذي . 4

يستقبل �لقيم، ثّم كتبت جملة طباعة لطباعة ِقيم �لمتغّير�ت �لجديدة لـِ )Name,Age( �لموجودة في �لصنف 
.Person

�أنشات كائناً من �لصنف Person ولم �أعِطه قيماً، وفي هذه �لحاله ُيستخَدم �لباني �لذي ل� يستقبل قيماً، ثّم . 5
 .Person لموجودة في �لصنف� )Name,Age( كتبت جملة طباعه لطباعة قيم �لمتغّير�ت

  نشاط عملي )3(:

في �لمثال �لسابق �أنشئ كائنين �إضافّيين: �أحدهما ياأخذ قيماً، و�ل�آخر دون قيم، و�أختبر �لمشروع، و�أوّضح �لنتائج.

ال�أسئلة

ما مّيز�ت �لكائن )object( �لرئيسّية؟ . 1
�ذكر �أنو�ع �لباني )constructor(، موّضحاً كيفّية كتابتها؟. 2
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الموقف التعليمّي التَعلُّمي )3 - 4(:

توظيف مبادئ )البرمجة الكائنّية( في بناء برنامج 2.
وصف الموقف التعليمّي: توجه مدير شركة �أدوية �إلى مشغل لتطبيقات �لمحمول في مدرسة يافا �لِمْهنّية لمساعدته       

في بناء برنامج يساعده في �إد�رة شركته، و�لتعامل مع �لزبائن و�لموظّفين، ومخزون �ل�أدوية.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التَعلُّم(

الموارد

�أجمع 
�لبيانات 
و�أحلّلها

جمع البيانات من مدير الشركة عن:

�ل�أدوية ومو�صفاتها.	 
�آلّية �لتعامل مع �لزبائن ومطالبتهم بتسديد �لديون.	 
�آلّية �إد�رة �لموظّفين )�لوصف �لوظيفّي، و�حتساب 	 

�لرو�تب و�لمكافاآت، و�أسس �لترقية، ...(.

جمع البيانات عن:

خصائص �لبرمجة �لكائنّية:	 
 -)inheritance( لور�ثة�
 -)overloading( لتحميل �لز�ئد�
 -)overriding( إعادة �لكتابة�
 -)interface & abstract( لو�جهات و�لتجريد�
 -)packaging( لتحزيم�

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتَعلُّم �لتعاونّي/ مجموعات	 
�لبحث �لعلمّي 	 

وثائق )طلب مدير 	 
�لشركة، نشر�ت، 

كتب ومصادر متنوعة 
عن �أسس �لبرمجة 
و�آلّية بناء �لبر�مج(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، شاشة 
عرض، �إنترنت(.

تحديد خصائص وعملّيات عناصر �لشركة: 	 �أخطّط و�أقّرر
)�ل�أدوية، و�لزبائن، و�لموظّفين(.

تحديد �لخصائص �لبرمجّية �ل�أنسب لعناصر 	 
�لشركة.

تحديد �لمدخلات، و�لعملّيات، و�لمخرجات 	 
لكائنات �لنظام و�لكائنات �لفرعّية: )موظّفين: 

سائقين، مدر�ء، ...(.

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة .	 
عصف ذهنّي/�ستّمطار 	 

�ل�أفكار.

وثائق ) طلب مدير 	 
�لشركة، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(.

قرطاسّية.	 
حاسوب.	 
�لشبكة �لعنكبوتية.	 



١٢٤

�أنّفذ
�أختار �ل�أصناف )classes( )�لموظفون، �لزبائن، 	 

�ل�أدوية، ...(
�أوّضح �لخصائص و�لعملّيات لكّل صنف.	 
�ختار �إمكانّية �لوصول �لمناسبة لكّل من 	 

 private, protected,( لخصائص و�لعملّيات�
)public

�أختار �ل�أصناف �لو�رثة )�لموظفون -> �لسائقون، 	 
مدر�ء، مر�سلون ...( 

 	)abstract( ل�تفاق على �ل�أصناف �لمجردة�
�ختار �لعملّيات �لتي سيتّم �إجر�ء �لتحميل �لز�ئد 	 

)overloading(  عليها )عمل عملّيتين ل�حتساب 
أّول يخصم يوماً و�حد�ً فقط و�لثاني يتّم  جازة، �ل� �ل�إ

أيّام �لمخصومة، ...( تمرير عدد �ل�
�أَحّدُد �لعملّيات �لتي سيتّم �إجر�ء �إعادة �لكتابة 	 

)overriding( عليها )�حتساب ساعات �لعمل 
للموظّفين بشكل عام، و�حتسابها للسائقين بشكل 

خاّص، ...(
�كتب �لكود �لذي يحّقق �لمطلوب.	 

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 
كتابة.	 

قرطاسّية	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمدير �لشركة
حاسوب، برنامج 	 

intelliJ خاّص

ق من ملاءمة �ل�أصناف )classes(.	 �أتحّقق �لتحقُّ
ق من �لخصائص و�لعملّيات لكّل صنف.	  �لتحقُّ
�لتاأكُّد من وضع �إمكانّية �لوصول �لمناسبة لكلٍّ 	 

من �لخصائص و�لعملّيات.
ق من ملاءمة �ل�أصناف �لو�رثة للهدف.	  �لتحقُّ
ق من �لعملّيات �لتي سيتّم �إجر�ء �لتحميل 	  �لتحقُّ

�لز�ئد )overloading(، و/�أو �إعادة �لكتابة 
.)overriding(

ق من كتابة �لكود بطريقة صحيحة. 	  �لتحقُّ
ق من تشغيل �لبرنامج وصّحة �لنتائج.	  �لتحقُّ
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها، و�قتر�ح �لبد�ئل.	 

تَعلُّم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�إنترنت  حاسوب. 	 
ة 	  �لخطة �لُمعدَّ

سابقاً.
قرطاسّية.	 
�لطلب �لخاّص 	 

بمدير �لشركة.
حاسوب، برنامج 	 

.intelliJ خاّص
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 توثيق البيانات التي تتعلّق بـ:�أوثُِّق و�أقّدم 

صفات �لبرمجة �لكائنّية ومّيز�تها.	 
صفات �لبرنامج �لمطلوب.	 
�لمدخلات و�لمخرجات و�لعملّيات �لتي يقوم بها 	 

�لبرنامج.
�ل�أصناف وخصائصها وعملّياتها.	 
�لعلاقة بين �ل�أصناف.	 
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
�إعد�د ملّف بالحالة )برنامج يساعد في �إد�رة 	 

�لشركة(.
فتح سجّل خاّص ُيعنى ببر�مج �إد�رة �لشركات 	 

و�لمخزون.

حو�ر ومناقشة.	 
تَعلُّم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 

م نجاعة �لبرنامج في �إد�رة �لشركة، و�إمكانّية تطبيقه 	 �أقوِّ
في شركات �أخرى للغرض نفسه.

رضا �لمدير عن �لبرنامج.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
)�ستبانة، ...(

طلب مدير �لشركة.	 

اأناقُش:

ه من حيث: توفير �لوقت و�لجهد، و�إعادة �ستخد�م �لكود  �أناقش في مجموعات �أهمّية �لور�ثة في �لبرمجة كائنّية �لتوجُّ
)code reusing(، و�إصلاح �ل�أخطاء، و�لعمل في مجموعات، و�ل�ستفادة من خبر�ت �ل�آخرين.
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 اأتعلّم :

توظيف مبادئ )البرمجة الكائنّية( في بناء برنامج 

:)Inheritance( الوراثة

�أعمال. كّل هؤل�ء �ل�أشخاص  �أفترض في مشروعي ثلاث شخصّيات، معلّم رياضّيات، ول�عب كرة َقدم، ورجل 
تجمعهم خصائص مشتركة، مثل: �ل�أكل، و�لكلام، و�لحركة،....�لخ، وكّل شخص عنده خاصّية فرديّة، مثلاً: 

معلّم �لرياضّيات يدّرس �لرياضّيات، ول�عب كرة �لقدم يلعب �لكرة، ورجل �ل�أعمال عنده مشاريع �ستثماريّة.
�ستطيع عمل صنف )class( لكّل شخص خاص به، و�أضع فيه عّدة �أمور، كما في �لشكل )32-3(:

�لشكل)32-3(

�أل�حظ �أّن هناك �أمور�ً مشتركة، و�إذ� �أردت �إنشاء صنف خاص لكّل شخص، ساأكّرر في كّل شخص �ل�أكو�د نفسها 
في كّل صنف؛ لذلك حتى �أقلّل من �لتكر�ر �أجمع �ل�أمور �لمشتركة في صنف �أسّميه Person و�أجعل �ل�أصناف 

�ل�أخرى ترثه، فُيسّمى هذ� �لصنف �ل�أب، وكّل صنف يرثه ُيسّمى �ل�بن، �نظر �إلى �لشكل )33-3(.

�لشكل )33-3(
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:)Inheritance( تعريف الوراثة

هي �إمكانّية بناء صنف )class(على �أساس صنٍف �آخر �أو �أكثر، وُيسّمى �لصنف �لُمورَّث صنف �ل�أب و�لصنف 
�لو�رث ُيسّمى صنف �ل�بن، يرث �لصنف �ل�بن جميع خصائص ودو�ل صنف �ل�أب.

 مثال:
، كما  في هذ� �لمثال �أريد ترجمة ما كتبته سابقاً �إلى كود برمجّي، و�أريد فصل كّل صنٍف �أنشئه في مكان مستقلٍّ

ياأتي:

 اأول�ً: �أنشئ �لملّف �لرئيسّي كما تعلمت سابقاً، ويظهر كما ياأتي:

 Kotlin file/class ثم new ثم src ثانيًا: �أنشئ ملّفاً جديد�ً من خلال �لضغط بزر �لفاأرة �ليمين على كلمة 
كما ياأتي:
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: class آتية �أكتب �سم �لصنف، و�أتاأكّد من �ختيار  ثالثاُ: عند ظهور �لشاشة �ل�

.)Teacher,Footballer,Businessman( رابعًا: �أكّرر �لخطوتين �لثانية و�لثالثة لبقية �ل�أصناف 

 خامسًا: �أبد� بكتابة �ل�أكو�د �لبرمجّية، �أفتح �لصنف Person ، ثّم �أكتب د�خله �لخصائص �لمشتركة، كما ياأتي:

 سادسًا: �أفتح �لصنف Teacher، و�أكتب ما ياأتي :

بما �أّن هذ� �لصنف هو صنف �ل�أب �لذي سترثه �ل�أصناف �ل�أخرى كتبت كلمة open في �لبد�ية، ووضعُت في �لباني 
بعض �لخصائص �لمشتركة عند جميع �ل�أشخاص، ثّم كتبت جملَتي طباعة للاسم و�لعمر.
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عند �إنشاء �لصنف Teacher �أجعله يرث �لصنف Person من خلال وضع نقطتين ر�أسّيتين ):(، وبما �أّن �لصنف 
�ل�أب يحتوي على باٍن �أساسّي يجب �إنشاء باٍن لصنف �ل�بن، ووضع �لمتغّير�ت �لتي تّم �إنشاؤها في صنف �ل�أب، 

ثّم �أكتب د�خل �لصنف ما �أريد من دو�ل، �أو �أّي شيء �آخر.

: Businessman ،Footballer سابعًا: �أكّرر �لخطوة �لسابقة مع �لصنفين 

 ثامنًا: �أفتح �لملّف �لرئيسّي، و�أكتب ما ياأتي:

آتية: �أنشاأت ثلاثة كائنات من كّل صنف، و�ستدعيت �لد�لّة �لتي في د�خل كّل صنف، وعند عمل تشغيل للبرنامج ظهرت �لنتائج �ل�
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  نشاط نظري )1(:

�أناقش مع زملائي فائدة �لور�ثة من �لمثال �لسابق. 

 
:)Overriding( اإعادة ال�ستخدام

في �لور�ثة عندما يرث صنف صنفاً �آخر، �أحتاج �أحيانا لد�لّة موجودة في صنف �ل�أب، ولكن �أريد �ستخد�مها بطريقة 
مختلفه عن صنف �ل�أب.

مثال:
 اأول�ً: �أنشئ صنفاً �أسّميه Car، و�أكتب �لكود �ل�آتي:

 open أنشاأت د�خل �لصنف د�لّة تستقبل ثلاث قيم، وهي: �سم �لسيّارة، ولونها، و طر�زها، وكتبت قبلها كلمة�
حتى �أستطيع �إعادة �ستخد�م �لد�لّة في مكان �آخر.
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 ثانيًا: �أنشئ صنفاً �آخر �أسّميه CarX، و�أجعله يرث �لصنف Car، ثّم �أستدعي �لد�لّة �لموجودة في �لصنف 
 Generate ثّم �أختار ،CarX عادة �ستخد�مها في هذ� �لصنف، �أضغط بزر �لفارة �ليمين د�خل �لصنف Car ل�إ

كما ياأتي:

ومن �لقائمة �لتي تظهر �أختار  Override Methods كما ياأتي:

ثّم �أختار �لد�لّة �لتي �أنشاأتها في صنف Car ثم ok كما ياأتي:
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يصبح شكل �لصنف كما ياأتي:

هنا �ستخدمت �للون فقط ، وكتبت جمل طباعة تختلف عّما هو مكتوب في صنف �ل�أب.

وفي �لبرنامج �لرئيسّي �أنشئ كائناً من �لصنف CarX، ثّم �أستدعي �لد�لّة و�أعطيها ِقيماً للمتغّير�ت كما ياأتي:

آتية: �أشّغل �لبرنامج فتظهر �لنتيجة �ل�

ظهر ما تّمت كتابته في صنف �ل�بن وليس �ل�أب، وهنا تكمن فكرة �إعادة �ستخد�م �لد�لّة؛ �أي �أستطيع �ستخد�م 
�لد�لّة بالشكل �لذي يناسبني، و�أستطيع �ستخد�م �أو عدم �ستخد�م �لمتغّير�ت �لتي في �لد�لّة �لرئيسّية.
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:)Overloading( التحميل الزائد

وجود �أكثر من د�لّة بال�سم نفسه، ولكن كّل د�لة تحتوي على خصائص وعملّيات مختلفة.
مثال:

حساب مساحة عدة �أشكال.

شرح الكود:

�أنشاأت صنفاً سّميته )(Area، وكتبت بد�خله �أربع دو�ل متشابهة بال�سم، ولكنّها تختلف بالخصاص)�لمتغّير�ت( . 1
�لتي تستقبلها �لدو�ل:

د�لّة حساب مساحة �لمستطيل: تستقبل قيمتين من نوع Int ، وترجع قيمة Int �أيضاً وهي حاصل ضرب �لطول 	 
في �لعرض.

د�لّة حساب مساحة �لمربّع: تستقبل قيمة من نوع Int، وترجع قيمة Int �أيضاً وهي حاصل ضرب �لطول بنفسه.	 
د�لّة حساب مساحة �لد�ئرة : تستقبل قيمة من نوع Float، وترجع قيمة Float �أيضاً وهي حاصل ضرب نصف 	 

.)Float بعد �لقيمة لتوضيح �أّن �لقيمه من نوع f 0.5 )وضع حرفf ِلقطر بنفسه مضروباً بـ�
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د�لّة حساب مساحة �لمثلّث: تستقبل قيمتين من نوع Float، وترجع قيمة Float �أيضاً وهي حاصل ضرب 	 
.0.5f لقاعدة في �ل�رتفاع في�

في �لد�لّة �لرئيسّية �أنشاأت كائناً من صنف )(Area لحساب مساحة �لمستطيل و�لمربّع و�لد�ئرة و�لمثلّث، وطباعة . 2
�لنتيجة.

�أل�حظ عند �ستدعاء �لد�لّة )….( area في كّل مّرة يعطي عّدة خيار�ت وفق نوع �لمتغّير�ت �لمدخلة وعددها . 3
�أختار من �لقائمة �أيّة د�لّة �أريد �ستخد�مها كما ياأتي: 

آتية:. 4 أربع �أشّغل �لبرنامج، و�أحصل على �لنتائج �ل� بعد كتابة جمل �لطباعة �ل�

  نشاط عملي )2(:

�كتب برنامج يعمل على طباعة �ل�سم �لثنائي و�لثلاثي و�لرباعي لثلاثة �أشخاص.
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خاصّية الوصول لعناصر الصنف )الخصائص"المتغّيرات" والدوال(  في الوراثة:

مثال:

 شرح المثال:

اأنشاأت صنفًا سّميته Base وكتبت بداخله ثلاثة متغّيرات ودالّة:. 1
�لمتغّير a �أعطيته خاصّية public ول� يشترط كتابة �لكلمه قبل تعريف �لمتغّير.	 
 	.private أعطيته خاصّية� b لمتغّير�
 	.open في صنف �ل�بن  بوضع كلمة )override( وسماحّية �إعادة �ستخد�مه protected أعطيته خاصّية� c لمتغّير�
 	.protected أعطيتها خاصّية� d لد�لّة�

اأنشاأت صنفًا سّميته D يرث الصنف Base، اأستطيع استخدام داخل هذا الصنف المتغّيرات والدوال . 2
.d ،c ،a :وهي public ،protected التي تحمل خاصّية

في الدالّة الرئيسّية :. 3
�أستطيع 	  ل�   b,c,d أّما�  ،public أنّه ل�  a  لمتغّير� �إلى  �لوصول  �أستطيع فقط   ،Base لصنف� من  �أنشاأت كائناً 

�لوصول �إليها، لماذ�؟
أنّها تحمل خاصّية protected في �لصنف 	  �أنشات كائناً من �لصنف D، لكن ل� �ستطيع �لوصول �إلى �لد�لّة c ؛ل�

�لرئيسّي.
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  نشاط عملي )3(:

.D من �لد�لّة �لرئيسّية بو�سطة �لكائن �لمنشاأ من �لصنف c أعّدل على �لمثال �لسابق بحيث �أستطيع �لوصول �إلى �لد�لّة�

.private، public، protected استنتج مّما سبق الفرق بين 

:)interface( الواجهة

جاءت فكرة �لو�جهة )interface( من �إمكانية تصنيف �ل�أشياء �لمختلفة وفق صفة �أو خاصية مشتركة بينها، ويمكن 
تعريف �لو�جهة �أنها �لصنف �لذي يحتوي على خصائص رئيسية تُمثل برمجياً بدو�ٍل )functions( فارغة، حتى يتم 

�إعادة �ستخد�مها تلقائياً في �لصنف �لذي يرث �لو�جهة )interface(، و�إعطاء �لدو�ل �لقيم �لمناسبة.
مثلاً: �لتفاح فاكهة قابلة للاأكل، و�لفلفل خضار قابل للاأكل، و�لدجاج حيو�ن قابل للاأكل، �أل�حظ �أن خاصية )قابل 

للاأكل( مشتركة بين �لحيو�نات و�لنباتات.

مثال: تحويل الشكل )43-3( اإلى كود برمجي.

�لشكل 3-34



١٣٧

�أسميه  جديد�ً  ملفاً  �أنشُئ  ثم   ،)New Kotlin File(ً�جديد مشروعاً  و�أنشئ   InteliJ IDEA برنامج �أفتُح  اأول�ً: 
Eatble و�أختار interface كال�آتي:

�أكتب ثلاث دو�ل فارغة كل د�لة تستقبل وتعيد قيمة من نوع String كال�آتي:

آتي: ثانيًا:�أنشئ ملفاً جديد�ً �أسميه main و�أكتُب فيه كال�
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شرح الكود:

1 .:Eatble ويرث Person أنشئ صنف باسم�
a .:كما ياأتي Eatble جميع �لدو�ل �لغير معرفة د�خل �لو�جهة)overriding(يطلب �إعادة �ستخد�م

b .:نارة �لحمر�ء و�أختار كال�آتي �أضغط على �ل�إ

c .:كما ياأتي ok أختار جميع �لدو�ل �لتي تظهر في �لنافذة و�أضغط�
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d ..تظهر جميع �لدو�ل فارغة حتى يتم �إعادة �ستخد�مها بالشكل �لمناسب
كل د�لة من �لدو�ل تستقبل وتعيد قيمة؛ لذلك �أكتب بد�خل كل د�لة return و�أجعلها تعيد نفس �ل�سم �لذي . 2

تم �ستقباله.
في �لد�لة �لرئيسية main �أنشئ كائن من �لصنف Person ثم �أكتب جمل طباعة توضح �لوصول للدو�ل �لتي . 3

تم �إعادة �ستخد�مها.
وتسمى مجردة  عملية،  �أي  على  تحتوي  لم  ما   interface �لو�جهة  من  �لد�لة   )overriding(ستخد�م� �إعادة  يتم 

)abstract(، فاإذ� �حتوت �لد�لة على قيمة ل� يطلب �لبرنامج �إعادة �ستخد�مها كال�آتي:
fun animal{
print)"lion"(
}

عادة �ستخد�مها �أكتب كلمة open كما تعلمت سابقا. ول�إ

)abstract( التجريد

يشبه �لتجريد)abstract( ، �لو�جهة )interface( من حيث �لمبد�أ، ويستخدم عادة لحفظ بيانات سرية، مثل رقم 
�لفيز� وغيرها من �ل�أمور �لحساسة.

  )abstract(:والصنف المجرد )interface(اأهم الخصائص المشتركة بين صنف الواجهة 

1 ..abstract أو من �لصنف �لمجرد� interface من �لو�جهة object ل� يمكن �إنشاء كائن
يجب �أن تكون �لدو�ل)functions( �لمر�د �إعادة �ستخد�مها فارغة ل� تحتوي على �أي قيم.. 2

اأما ال�ختلاف بينهما فهو كتابة كلمة abstract قبل الدالة في الصنف المجرد.

مثال: 
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شرح المثال:
�أنشئ صنف مجرد �أسميه Person يستقبل قيمة من نوع String يتضمن ما يلي:. 1
a ..جملة طباعة تطبع �ل�سم
b ..وتحتوي على جملة طباعة تطبع هذ� �لرقم int أنشئ د�لة تستقبل قيمة من نوع�
c ..String أنشئ د�لة مجردة تستقبل قيمة من نوع�
�أنشئ صنف �آخر Teacher يستقبل قيمة من نوع String يرث �لصنف �لمجرد Person، في هذه �لخطوة . 2

�لتي  �لقيمة  تطبع  طباعة  جملة  �أكتب  �ستدعائها  وبعد  فقط،  �لمجردة  �لد�لة  �ستخد�م  �إعادة  �لبرنامج  يطلب 
تستقبلها �لد�لة.

في �لد�لة �لرئيسية main �أنشئ كائن Monthir من �لصنف Techer �لذي يسقبل قيمة من نوع String، ثم . 3
من خلال �لكائن �أصل للد�لة �لمعاد �ستخد�مها د�خل �لصنف Teacher و�إلى �لد�لة displaySSN �لموجودة 

.Person د�خل �لصنف

  ) packaging ( التحزيم

يمكن   تحزيم   عّدة   ملفات   كوحدة   و�حدة (  حيث   يمكن   �عتبار   �لحزمة   كمجلد   يحتوي   هذه   �لملفات  ) باستخد�م  
أّول   في   �لملف،   وعند   �لتحزيم   يتمّ    �لكلمة   �لمحجوزة  ) package (  تتبع   باسم   �لحزمة،   ويجب   كتابتها   في   �لسطر   �ل�
آتية   ، ) يكون    �لتعامل   مع   عدة   ملفات   كوحدة   و�حدة،   وعند   �إنشاء   تطبيقات   للاأندرويد (  وهو   ما   سنقوم   به   في   �لوحدة   �ل�
 �إعطاء   حزمة   للتطبيق   �إلز�مّياً،   حيث   �إنّ   من   شروط   تحميل   تطبيق   على   متجر   جوجل   –  ) google   play store (  وهو   �أكبر  
أندرويد   تشرف   عليه   شركة   جوجل  -  �أن   يكون   للتطبيق   حزمة   فريدة،   فلا   ُيقبل   �أن   يشترك   تطبيقان    متجر   لتطبيقات   �ل�

  ) example (. باسم   �لحزمة   نفسها،   و�أيضاً   ل�   يتمّ   قبول   تطبيق   �إذ�   كان   �سم   �لحزمة   له   تحتوي   على 
وفي   �لعادة   يكون   �سم   �لحزمة   �سم   نطاق   �لموقع (  عنو�ن   صفحة   �لويب  ) �لخاصّ   بالشركة   �لمنتجة   معكوساً   يتلوهُ   �سم  
  ) www.medicine.لتطبيق،   مع   مر�عاة   عدم   وجود   فر�غات  . فمثلاً   لو   �أنّ   شركة   �أدوية   عنو�ن   موقعها   على   �لويب� 
   ) com.medicine.aspirin ( ، فالطريقة   �لتقليديّة   �لمتّبعة   لتسمية   �لحزمة   هي  ) aspirin ( ،   أنشاأت   تطبيقاً   باسم�com (  
 مع   �إمكانّية   �إعطاء   تسمية   ثانية   للحزمة   لكنّ   هذ�   قد   ُيعّرضُ   �لتطبيق   لخطر   وجود   تطبيق   باسم   �لحزمة   نفسها   في   متجر  

 جوجل . 

ال�أسئلة

ما هي �لور�ثة؟. 1
ما �لفرق بين: �أ- �إعادة �ل�ستخد�م )override( و�لتحميل �لز�ئد )overload(؟. 2

                   ب- �لو�جهة )interface( و�لتجريد )abstract(؟
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اأسئــلة الوحــدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أّول:اأضْع دائرًة حول رمز ال�إ
اأّي من ال�آتية ل� يجوز اتّباعها عند تسمية المتغّير؟ أ. 

1. �أن يبد�أ �سم �لمتغّير بحرف.    2. �أن يبد�أ �سم �لمتغّير برقم.    3. ل� يحتوي على فر�غ.   4. ل� يحتوي على رموز خاّصة.
كم مرة على ال�أقّل يتّم تنفيذ حلقة الدوران for ؟ب. 

1. مرتين.              2. مرة و�حدة.      3. ل� تُنّفذ.            4. ٣ مر�ت.  
ماذا استخدم لطباعة جملة وال�نتقال لسطر جديد في لغة كوتلين؟ج. 

  print .4            println .3      write .2              writeln .1
ماذا استخدم لتعريف متغّير في لغة كوتلين؟د. 

  dim .4            store .3      variable .2              var .1
اأّي من الجمل ال�آتية ل� تُستخدم في حلقات التكرار في لغة كوتلين؟ه. 

  when .4            for .3      while .2              do .1
عند توريث صنف، ما الكلمة الواجب كتابتها قبل اسم الصنف ال�أب؟و. 

  inherit .4            Parent .3      open .2              derived .1

السؤال الثاني:
اأعرف: 

لغة البرمجة.	 
 	)Overloading ( التحميل الزائد
 	)Object Oriented Programing OOP( البرمجة الكينونية

السؤال الثالث:
اأمّيز بين المصطلحات ال�آتية في لغة كوتلين :

 	 override & overload
 	class & object
 	private & protected & public
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السؤال الرابع:
باستخدام لغة كوتلن اكتب البرامج ال�آتية:

�أكتب برنامجاً بلغة كوتلن يقوم بقر�ءة ٠٢ رقماً صحيحاً، وتخزين �لقيم في مصفوفة وطباعة ما ياأتي:1. 
أرقام �لزوجّية �لمدخلة.	  قائمة بال�
أرقام �لفرديّة �لمدخلة.	  قائمة بال�
قر�ءة �أسماء طلاب �لصّف �لتاسع ومعدلهم �لفصلّي، وطباعة ما ياأتي :2. 
معدل علامات �لطلاب.	 
عدد �لناجحين.	 
عدد �لرسوب.	 
�سم �لطالب صاحب �أعلى علامة ومعدله.	 
 قر�ءة رقمين صحيحين وطباعة ما ياأتي)باستخد�م �لدو�ل(:3. 
حاصل جمعهما.	 
حاصل ضربهما.	 
�لقيمة �ل�أكبر.	 
�لقيمة �ل�أصغر.	 
قر�ءة عدد ثّم طباعة �أول عشرة مضاعفات للرقم �لمدخل، مثال �لعدد ٥ ، يظهر لنا �ل�أعد�د من ١٠ �إلى ٥٥.	 
أرقام �لمدخلة حتى �أول عدد سالب.	  حساب مربّعات �ل�
حساب مجموع ن من �لعلامات.	 
حساب معدل ٤ علامات لمئة طالب.	 

آتية:. 4 حّل �لمساألة �ل�

    1 + 2
4

 + 3
9

 + 4
16

 + 5
25

 + ..... + 
10
100

آتية:. 5 �إيجاد مجموع  �لمتسلسلة �ل�

m<n حيث �إّن
حساب حاصل ضرب �ل�أعد�د من ١ �إلى ١٠. 6
أرقام �لسالبة.. 7 أرقام �لموجبة ومتوسط �ل� قر�ءة ١٠ �أرقام، ومن ثّم طباعة متوسط �ل�

nmmmm +
++

+
+

+
+

+

1...
3

1
2

1
1

1
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السؤال الخامس:
باستخدام لغة كوتلن اأنشئ الدوال ال�آتية:

أرقام �لمحصورة بينهما.	  د�لّة تستقبل رقمين صحيحين )�لحد �ل�أدنى و�لحد �ل�أعلى( وطباعة �ل�
د�لّة ترجع �لقيمة �ل�أكبر من بين ثلاث قيم.	 
د�لّة تحسب مكعب �أّي رقم	 
د�لّة تقوم بطباعة �لشكل �ل�آتي:	 

*
**

***
****

*****
 د�لّة تقوم بطباعة جدول �لضرب للرقم ن.	 
د�لّة ترجع  �لمضروب ل�أّي رقم مدخل )ن!=ن×)ن1-(×)ن2-(×)ن3-(...×1(	 

مثال : ن=5 ، 5!=5 ×4×3×2×1 
ملحوظة: مضرب الصفر يساوي )0!=1( 

مشروع الوحــدة

لدى مطعم قائمة بال�أطباق التي يقّدمها، ويوّد اإنشاء برنامج ُيمّكن الزبائن من عرض ما ياأتي:

قائمة بال�أطباق �لمتوفرة.	 
مكّونات كّل طبق.	 
سعر �لطبق.	 

يجب مراعاة ما ياأتي اأثناء اإنشاء البرنامج:

كّل نوع  طبق عبارة عن كائن من �لصنف �أطباق.	 

الصنف اأطباق يحتوي على :

�لخصائص )�سم �لطبق،�لمكّونات،�لسعر(.	 
�لدو�ل �لخاّصة بتخصيص قيم �لخصائص لكّل كائن و�سترجاعها.	 

البرنامج الرئيسّي:

يتّم �إنشاء كائنات من �ل�أصناف �لمنشاأة سابقاً.	 
�إسناد �لمعلومات �لمتعلّقة بكّل طبق.	 
عرض �ل�أطباق �لمتوفرة للزبون مع �إمكانّية �ختيار �لطبق، وبالتالي عرض مكّوناته وسعره.	 
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اأساسّياُت تطبيقاِت ال�أندرويد
الَوْحَدُة
الرابعة

تشغيــٍل  نظـاُم  ال�أنــدرويــد 
مفتوُح الَمْصدرِ

اأناقُش:
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 َتعرُّف كيفّية تنزيل البرامج اللازمة وتثبيتها.

 َتعرُّف كيفّية تصميم التطبيق.

 توظيف )ال�أكواد( البرمجّية وطريقة َدْمِجها مع التصميم. 

ُيتوقَُّع من �لطّلبِة بعد در�سِة هذِه �لَوْحدِة، و�لتّفاُعِل مَع �أنشطتها �أْن يكونو� قادرين على 
آتي: تاأهيِل تطبيٍق بسيٍط من خلال �ل�
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الكفاياُت الِمْهنّيُة

�لكفاياُت �لِمْهنّيُة �لُمتوقَُّع من �لطّلبة �متلاكُها بعد �نتهاء در�سة هذه �لَوْحدِة و�لتّفاُعل مع �أنشطتها:
اأّول�ً: الكفاياُت الحرفّيُة.

 �متلاك مهارة تنزيل �لبر�مج �للازمة وتثبيتها
 �لقدرة على تصميم و�جهٍة للتطبيق.

 �لقدرة على َرْبِط �لو�جهة بـِ)�لكود( �لبرمجّي.
 �لقدرة على تاأهيل تطبيٍق بسيط.

 
ثانيًا: الكفاياُت ال�جتماعّيُة والشخصّية.

 �لعمل ضمن فريق.
 تقبُّل �لتغذية �لر�جعة.
 �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.

 مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون.
 ِحْفُظ خصوصّية �لزبون.

 �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون.
 �لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل.

 �لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل.

 �ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.
 �ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال.

 �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة.
فادة من مقترحات �ل�آخرين.  �ل�إ

 �متلاك مهارة �لتاأمُّل �لذ�تّي.
 �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�تهم.

قناع.  �لقدرة على �ل�إ

ثالثًا: الكفاياُت المنهجّية:

 توظيف �لتعلم �لتعاونّي.
 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

 �متلاك مهارة �لبحث �لعلمّي، و�لقدرة على 
 توظيف �أساليبه.

 �لقدرة على �لتخطيط.
 �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار.

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة.

 توثيق نتائج �لعمل وعرضها.
 تقويم �لنتائج وعرضها. 

حصائّية  �ل�إ و�لبر�مج  �لتكنولوجيا  توظيف   
وتمثيل �لبيانات. 

 جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها.
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 قواعد ال�أمن والسلامة:

 �ل�لتز�م بالجلسة �لصحّية �أمام �لحاسوب.
 �إر�حة �لعينين كّل ربع ساعة.

 �لجلوس في غرفة فيها �إضاءة مناسبة وتهوية جّيدة.
 �ل�بتعاد عن �لحاسوب كّل ساعة، �أو �لقيام ببعض �لتمارين �لرياضّية.
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الموقف التعليمّي التعلّمّيّ )4 - 1(:

تجهيز بيئة صناعة تطبيقات ال�أندرويد
 وصف الموقف التعليمّي: ز�ر خالٌد مشغلاً لتطبيقات �لهاتف �لمحمول في مدرسة يافا �لِمْهنّية، لمساعدته في 

أندرويد.  تهيئة جهازه للبدء في تطوير تطبيقات �ل�

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلّم(

الموارد

�لبيانات  �أجمع 
و�أحلّلها

اأجمع البيانات من خالد عن:

مو�صفات جهاز �لحاسوب �لذي 	 
يستخدمه)ذ�كرة �لتخزين، نظام �لتشغيل، 

�لذ�كرة �لعشو�ئّية، وحدة �لمعالجة �لمركزيّه، 
ذ�كرة �لرسوم(.

اأجمع البيانات عن :

 	. java jdk برنامج
أندرويد ستوديو.	  برنامج �ل�
 	.Sdk
�لمحاكي )�لجهاز �ل�فتر�ضّي(.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي.	 

وثائق )طلب 	 
خالد، نشر�ت، كتب 

ومصادر متنوعة(. 
�لتكنولوجيا )رو�بط 	 

�إلكترونية متنوعة 
من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت(

�أصنّف �لبيانات )�لحاسوب، حجم 	 �أخطّط و�أقّرر
�لذ�كرة، ونظام �لتشغيل، ووحدة �لمعالجة 

�لمركزية، و�لبر�مج �لمستخدمة(.
�أحّدُد �لمعطيات )�لبر�مج �لمستخدمة(.	 
�أختار برنامج java jdk �لملائم مع نظام 	 

�لتشغيل.
أندرويد ستوديو �لمتو�فق مع 	  �أحّدُد برنامج �ل�

نظام �لتشغيل.
�أحّدُد sdk �لمناسبة.	 
�أحّدُد �لمحاكي )�لجهاز �ل�فتر�ضي(	 

�لمناسب.
�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة .	 

وثائق )نشر�ت، 	 
كتب ومصادر متنوعة(

�لشبكة �لعنكبوتّية.	 
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اأنّفذ
�أتّفق مع خالد على تنزيل �لبر�مج �لمطلوبة 	 

وتثبيتها، لتهيئة جهاز �لحاسوب �لخاص به. 
 	.java jdk أنّزل و�أثّبت برنامج�
أندرويد ستوديو.	  �أنّزل و�أثّبت برنامج �ل�
 	.sdk أثّبت�
�أنشئ �لمحاكي)�لجهاز �ل�فتر�ضي(. 	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

حاسوب.	 
�إنترنت.	 

�أتحّقق من تنزيل �لبر�مج �لمطلوبة وتثبيتها.	 �أتحّقق
�أتاأكّد من ملاءمة �لبر�مج مع �لحاسوب.	 
أندرويد ستوديو 	  �أتحّقق من عمل برنامج �ل�

دون وجود �أي خلل في تشغيلها.
�أختبر �لمحاكي )�لجهاز �ل�فتر�ضي(.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة سابقاً	 
�لطلب �لخاص 	 

بخالد.
حاسوب.	 

اأوثّق البيانات التي تتعلّق بـ:�أوثّق و�أقّدم 

 	. java jdk برنامج
أندرويد ستوديو.	  برنامج �ل�
 	.Sdk
�لمحاكي )�لجهاز �ل�فتر�ضي(.	 
�أقّدُم عرضاً تقديمّياً.	 
فتح ملف بالحالة)تهيئة جهاز خالد للبدء 	 

أندرويد(. في تطوير تطبيقات �ل�

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
عمل.	 

حاسوب.	 
شاشة عرض.	 

م أندرويد 	 �أقوِّ مدى فعالّية بيئة عمل تطبيقات �ل�
على جهاز �لحاسوب �لخاص بخالد، ورضاه 

عن ذلك.
ملاءمة �لخدمة للمعايير و�لمو�صفات 	 

أندرويد. �لخاصة بتطوير تطبيقات �ل�

نماذج للتقويم معّدة 	 حو�ر ومناقشة.	 
سابقاً.

طلب خالد. 	 
شروط تطوير 	 

أندرويد  تطبيقات �ل�

 اأناقش: مراحل تطوُّر نظام ال�أندرويد.



١٥٠

 تجهيز بيئة صناعة تطبيقات ال�أندرويد
               

 اأتعلّم :

    نشاط نظري )1(:
أندرويد ستوديو عليه. �أبحُث عن �لمو�صفات �لمفّضلة لجهاز �لحاسوب �لقادر على تثبيت برنامج �ل�

 البرامج وال�أدوات اللازمة للبدء في عمل تطبيقات ال�أندرويد:

	 Java JDK
	 Android Studio
	 SDK
)Emulater( محاكي �أندرويد 	

  نشاط للاطلاع )2(:

�أناقش مع زملائي طريقة تنزيل وتثبيت Java JDK، كما مّر معنا في �لَوْحدة �لسابقة.

Android Studio

أندرويد وتثبيتها. هو برنامج نقوم من خلاله تصميم تطبيقات �ل�

طريقة التنزيل:

آتية: �أبحث في جوجل عن Android Studio، ثم �أختار، كما في �لصورة �ل�
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طريقة التثبيت:

آتية: بعد �كتمال تنزيل �لبرنامج �أفتح �لملف �لتنفيذّي للبرنامج، و�أتتبع �لخطو�ت �ل�

�أحياناً فى بعض نسخ �لويندوز �أثناء �لتثبيت ل� يتعّرف �لبرنامج على مكان ملفات �لجافا jdk على �لجهاز، وتظهر 
آتية: شاشة كما في �لصورة ، ولحّل هذه �لمشكلة �أتّبُع �لخطوة �ل�
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آتية: �أضيف مسار ملف �لجافا يدويّاً بعد �لضغط على زر �ستعر�ض )Browse( ، كما هو موّضح في �لصورة �ل�

�لتّاأكّد من �ختيار Android sdk, Android Virtual Device ثم �ضغط Next، كال�آتي:
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أّول مّرة يطلب تنزيل ملفات sdk �لضروريّة لعمل �لبرنامج. بعد �لضغط على Finish، يفتح �لبرنامج ل�

اأناقُش:

 تُعدُّ sdk ُمهّمة في عمل برنامج �أندرويد ستوديو.



١٥٤

: sdk ما هي

    حزمة )Android Software Development Kit( وهي عبارة عن مجموعة �أدو�ت ُمتنّوعة تُساعد في تطوير 
أو�مر بسهولة  �لتطبيقات وكتابة �ل�أكو�د �ل�أساسية و�كتشاف �لمشاكل وتملك نظاماً مرناً لتطوير �لتطبيقات وتنفيذ �ل�
 Android( حتى �تمكّن من �إنشاء تطبيق بجودة عالية. على سبيل �لمثال لتطوير تطبيقات تعمل على نظام �لتشغيل

7.1.1(، وهو نظام )Nougat( يجب تنزيل )sdk( �لخاّصة بهذ� �لنظام.

: sdk طريقة تنزيل

.   sdk manager من شريط �ل�أدو�ت �أختار 
أندرويد �لذي �أريد تنزيل sdk �لخاّصة به، ثم �أضغط على Apply، كلاآتي.  �أختار �إصد�ر �ل�

�أنتظر حتى يتّم �لتنزيل و�لتثبيت بشكل تلقائّي، وبعد ذلك يكون �لبرنامج جاهز�ً للاستخد�م.

ملحوظـة:

نترنت وسرعة �لجهاز. تعتمد فترة �لتنزيل و�لتثبيت على سرعة �ل�إ

  نشاط نظري )3(:

أندرويد.  �أبحث عن وظائف محاكي �ل�
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محاكي اأندرويد:

     هو برنامج يعمل بنظام �أندرويد على نظام تشغيل �آخر مثل ويندوز �أو ماكنتوش ....، يمتلك خصائص �ل�أجهزة 
أندرويد، مثل: �لهاتف �لذكّي، و�لساعة �لذكية، وغيرها، ويقوم بوظائف عديدة، منها  �لذكّية �لتي تعمل بنظام �ل�

أندرويد. تشغيل تطبيقات �ل�

طريقة اإعداد الحاكي:

أندرويد ستوديو.. 1 عن طريق برنامج �ل�
نترنت.. 2 عن طريق تنزيل محاكي خارجي من �ل�إ

محاكي اأندرويد ستوديو:

 	.  AVD manager بعد فتح برنامج �أندرويد ستوديو، �أضغط على �أيقونة
 	. تظهر نافذه �أختار    
آتية:	  �أختار نوع �لجهاز، ثم �أضغط next، كما هو موّضح في �لصورة �ل�

 	 ،Download ملحوظة: �إذ� لم يكن نظام �لتشغيل متوفّر�ً �أضغط على كلمة(.next أختار �إصد�ر نظام �لتشغيل و�أضغط�
آتي: ثم �أنتظر حتى يكتمل �لتنزيل، و�أضغط next(، كال�
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في �لنافذه �ل�أخيرة �أضغط finish، و�أنتظر حتى يكتمل �إنشاء �لمحاكي وسوف يعمل تلقائّياً فقط في �أّول مرة.	 

طريقة تشغيل  المحاكي:

�أضغط على AVD manager، تظهر نافذه بقائمة �ل�أجهزة �لتي قمت باإنشائها، �أشغل �لمحاكي �لذي �أريده بالضغط 
آتية: على زر �لتشغيل �ل�أخضر �لمجاور للمحاكي، كما هو موّضح في هذه �لصورة �ل�
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  نشاط للاطلاع )4(:

�بحْث عن �أسماء )محاكيات( خارجّية، تثبت بشكل منفصل.
 بعض المحاكيات التي تثبت بشكل منفصل:

	 Genymotion
	 Xamarin

بيئة العمل ونظام الملفات:

خطوات اإنشاء مشروعي ال�أول في عالم ال�أندرويد، موّضح في الصور ال�آتية:
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)Start a new Android Studio project( أختار �لخيار �ل�ول�
ثم تاأتي �لنافذة كما في �لصورة �لتالية:

اأكتب هنا اسم التطبيق باللغة ال�نجليزية، يبداأ ال�سم بحرف كبير

example يرجى ال�نتباه اأن يكون هذا ال�سم ل� يحتوي على كلمة

أندرويد �ل�أقل منه ل� يعمل عليه هذ�  من �لصورة �لتالية �ختار �أقّل  �إصد�ر �أندرويد، وهذ� �ل�ختيار يعني �أّن �إصد�ر�ت �ل�
صد�ر�ت �لمساوية له �أو �أعلى منه يتو�فق معها �لتطبيق.  �لتطبيق، و�أّن �ل�إ
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ملاحظة: مكان تخزين �لمشروع يجب �أن ل� يحتوي على �أحرف وكلمات عربية مثال:
/User/Admin AndroidProject/MyApp

�أختار نوع بيئة �لعمل كما هو موّضح في �لصورة �أعلاه. 

�أضغط finish ثّم يبد�أ �لبرنامج بفتح مشروعي، �نتظر حتى ينتهي �لبرنامج من جميع �إجر�ء�ت �لتشغيل �للازمة، قد 
يستغرق بعض �لوقت.
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�لتعرُّف على بيئة العمل :

مساحة �لعمل �لخاصة في كتاب �لكود

مساحة �لعمل �لخاّصة في تصميم �لو�جهات.

اأناقُش:

ملف AndroidManifest.xml ُيعدُّ �أهّم ملف في �لمشروع.
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ال�أنواع الرئيسّية للملفات في المشروع:

د�رة �لعاّمة في �لمشروع، تُعّرُف  	 مجلد Manifests : �لذي يحتوي على ملف AndroidManifest.xml وُيعدُّ �ل�إ
فيه جميع �لنشاطات )Activities( �لمستخدمة في �لمشروع، مكتوب بلغة xml، �أهّم �لمهام �لتي يقوم بها �إعطاء 

أندرويد. صلاحّيات وصول مكّونات �لبرمجة للمكّونات �لماديّة لجهاز �ل�
مجلد �ل�أكو�د )java(: يحتوي على �لكود �لبرمجّي �لخاّص بالمشروع.	 
مجلد �لمصادر )res(: �لمجلد �لذي يحتوي على �لملفات �لخاّصة في تصميم �لو�جهات، �أهّمها:	 
مجلد drawable: مجلد خاص في �لصور، �لتي يجب �أْن تحمل خصائص معّينة، �أهّمها: - 

ل� يحتوي �سم �لصوره على �أحرف كبيرة ورموز« 
أرقام في �لتسمية حتى ل� يحدث مشاكل �أثناء �لتنفيذ «   تجنُّب �ستخد�م �ل�
حجم �لصورة.« 
 ».png ل �أن تكون �لصورة من نوع يفضَّ

مجلد layout:  مجلد تصميم �لو�جهات و�لتعامل مع ملفات xml، بعض �ل�أمور �لتي يجب مر�عاتها : ل� يحتوي �سم - 
أرقام في �لتسمية، و�ستخد�م )ـ( �لسفلّية �إذ� �أردُت �لفصل  ملف xml على �أحرف كبيرة ورموز، تجنُّب �ستخد�م �ل�

في �لتسمية بين كلمتين.

ال�أسئلة

أندرويد؟ 1- ما هي �لبر�مج و�ل�أدو�ت �للازمة للبدء في عمل تطبيقات �ل�

أندرويد ستوديو؟ 2- �أشرح باختصار طريقة �عد�د محاكي �لخاص بال�



١٦٢

الموقف التعليمّي التعلُّمّي )4 - 2(:

تصميم تطبيق اأندرويد )1(

عسقلان  مدرسة  في  �لمحمول  �لهاتف  لتطبيقات  مشغل  من  حصاء  �ل�إ د�ئرة  طلبت  التعليمي:  الموقف  وصف 
حصاء عدد �لسكان.  �لِمْهنّية، تصميم و�جهة تطبيق �أندرويد بسيطة ل�إ

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

حصاء عن: اأجمع البيانات من دائرة ال�إ

�لبيانات �لشخصّية �لمطلوب �إدخالها عن كّل 	 
فرد.
أندرويد �لمعتمد �ستخد�مه في 	  �إصد�ر نظام �ل�

�لد�ئرة.

اأجمع البيانات عن :

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي 	 

وثائق )طلب د�ئرة 	 
حصاء ، نشر�ت،  �ل�إ

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت، 
هاتف يعمل بنظام 

أندرويد(. �ل�

�أصنّف �لبيانات ) �ل�سم �لرباعي، �لعمر، 	 �أخطّط و�أقّرر
أندرويد �لمستخدم(. �لحالة �ل�جتماعّية، نظام �ل�

�أحّدُد �لمعطيات)�ل�سم �لرباعي، �لعمر، �لحالة 	 
�ل�جتماعّية(.

عد�د 	  �أحّدُد �لعناصر)views( �لمستخدمة ل�إ
�لو�جهة.

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة .	 

وثائق )نشر�ت، 
كتب ومصادر 

متنوعة(
�لشبكة �لعنكبوتّية.

اأنّفذ
�ختيار عدد من �لو�جهات �لمقترحة قابلة 	 

أندرويد. للاستخد�م في تطبيق �ل�
حصاء على �ختيار و�جهة 	  �أتّفق مع د�ئرة �ل�إ

�لتطبيق �لمناسبة.
�أصّمم و�جهة �لتطبيق.	 
�أعمل �ختبار للمشروع على جهاز �فتر�ضي، �أو 	 

على جهاز يعمل بنظام �أندرويد.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.
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�أتحّقق من ملاءمة �ختيار �لو�جهة �لمقترحة 	 �أتحّقق
للتطبيق.

�أتاأكّد من ملاءمة تصميم و�جهة �لتطبيق.	 
�أتحّقق من تنفيذ �لتطبيق وظهوره على �لجهاز	 

  بشكل مناسب.

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً.

�لطلب �لخاص 	 
حصاء. بد�ئرة �ل�إ

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
أندرويد. �ل�

اأوثق البيانات التي تتعلق بـ:�أوثّق و�أقّدم 

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
و�ل�خر�ج.

�أقّدم عرضاً تقديمّياً.	 
�إعد�د ملف بالحالة )تصميم و�جهة تطبيق 	 

حصاء عدد �لسكان(. �أندرويد بسيطة ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات.	 

حاسوب	 
شاشة عرض	 
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام
�أندرويد.	 

م حصاء عن تصميم �لتطبيق.	 �أقوِّ رضا د�ئرة �ل�إ
ملاءمة �لتصميم للمعايير و�لمو�صفات.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
معّدة سابقاً

طلب د�ئرة 	 
حصاء.   �ل�إ

.png اأبحث عن مّيزات صور 
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 اأتعلّم :

تصميم تطبيق اأندرويد)1(

  نشاط نظري )1(:

أندرويد. �أبحث عن دور xml في برمجة تطبيقات �ل�

xml في ال�أندرويد:

أندرويد، �أهّمها تصميم و�جهات �لتطبيق، وهي �للغة �لمستخدمة في ملف       لغة ترميز، لها مهّمات ِعّدة في �ل�
.res وفي ملفات مجلد ،AndroidManifest.xml

:xml طريقة الكتابة في ملفات

�لوسم. 1

     كلمة مفتاحّية تصنّف معلومات معّينة، مثل )صورة، نص،.....(، يكتب هذ� �لوسم بين <> ، كما ياأتي:
<ScrollView> وسم �بتد�ئي  
</ScrollView> وسم �إغلاقي 

�لعنصر:. 2

�لكلمات بين  �لوسم �لبد�ئّي و�لنهائّي، وتُسّمى محتوى �لعنصر.
�لبيانات �لمكتوبة ضمن وسم �لبد�ية تُسّمى خصائص �لعنصر.

<string name="app_name"> My App</string>
تكون )name( هي �لخاصّية، وقيمتها )app_name( بينما )My App( هي �لمحتوى في هذ� �لمثال.

:xml تعريف ملف

.xml لتعريف �أّن هذ� هو ملف xml هذ� �لسطر �أجده في بد�ية كّل ملف
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>   
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:)views, viewGroup( عناصر الواجهات وخصائصها

1 .:views العناصر
عناصر لها خصائص ووظائف مختلفه تختلف وفقاً لنوع �لعنصر، كال�آتي:

اأهّم العناصر التي اأستخدمها:

button: عبارة عن زر)كبسة( عند �لضغط عليه ُينّفذ �أمر�ً ما.	 
TextView: تُستخدم لعرض نصٍّ معّين.	 
دخال رقم سرّي، �أو 	  دخال نّص �أو قيمة، وتكون باأشكاٍل ِعّدة، منها ما ُيستخدم ل�إ Plain Text: تُستخدم ل�إ

�إيميل، �أو .....، ويقرؤها �لبرنامج على شكل نّص.
imageView: تُستخدم لعرض صورة.	 
 

في . 2 كما  اأمثلة   ،layout تُسّمى   views عناصر  عدة  على  تحتوي  حاوية   :viewGroup
الصورة:

اأناقُش:

لكّل view خصائص تختلف عن غيره، لكن هناك خصائص مشتركة.
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  نشاط نظري + عملي )2(:

�أضيف Button و�أحاول �أْن �أكتشف قائمة �لخصائص.

  نشاط عملي )3(:

�أفتح مشروع جديد و�أسّميه باْسمي كما تعلّمنا سابقاً و�نتقل لملف layout، تلقائّياً تكون Textview مضافة في 
آتية: وسط layout �أختارها، ومن قائمة �لبرنامج �ليمنى تكون �لخصائص موجودة ، كما في �لصورة �ل�

:)views( الخصائص الرئيسّية للعناصر

1 . :layout_width لعرض� /layout_Height ل�رتفاع�
 	.match_parent لرئيسّية� layout يكون مساوياً ل
 	.wrap_content تلقائّياً وُيسّمى view يكون ملائماً لما في د�خل
 	.dp أو� px )نستطيع �أْن نحّدده بقياس رقمّي وحدته )بيكسل

�لنّص Text: بعض �ل views تحتوي على نص يمكن تغييره من �لخاصية )text(، وله عدة خصائص، مثل:. 2
 	. textColor لون �لخّط
 	.sp ويقاس بوحدة textSize  حجم �لخّط
 	.textStyle شكل �لخّط
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3 ..background لخلفّية�
أربعة )�أعلى، �أسفل، يمين، يسار(.. 4 Padding: تُحّدد ُبعَد ما في د�خل �لعنصر عن حدود �لعنصر �ل�
Layout_Margin: تُحّدد ُبعد �لعنصر عن محيطه.. 5
ID: �أهّم خاصّية، ويجب �أن تكون قيمته فريدة، بو�سطته يرتبط �لعنصر بالكود �لبرمجّي.. 6

 
  نشاط عملي )4(:

�أطبق �لخصائص �لسابقة على �لعنصر textView �لموجود في نشاط )3(.

:layout تصميم الواجهات

 اأكثر الواجهات استخدامًا:
1. ConstraintLayout:
     هذه �لو�جهة تسمح بوضع �لعناصر في �أّي مكان، لكن يجب �ل�نتباه عند �ستخد�م هذه �لو�جهة، يجب ربط 

�لعنصر من جميع �لجهات.
2. linearLayout:
    لها نوعان، نوع �أفقّي يرتّب �لعناصر بشكل �أفقّي  Horizontal، ونوع عمودّي يرتّب �لعناصر بشكٍل عمودّي 

.vertical

�أفقيعمودي
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  نشاط  عملي )5(:

�أعمل و�جهة تفيد في عمل تطبيق لحساب �لوزن �لمثالّي.

اأحّضرالمعطيات:

قانون �لوزن �لمثالّي )�لوزن �لمثالّي=�لوزن �لحالي÷)�لطول(٢(، مؤّشر �لنحافة �أقّل من ١٨,٥، مؤشر �لوزن �لمثالي 
يتر�وح بين ١٨,٥-٢٤,٩، مؤّشر �لزيادة بالوزن يتر�وح بين ٢٥-٢٩,٥، مؤّشر �لسمنة �أكثر من ٣٠.

 

اأفتح ال�أندرويد ستوديو، ثّم اأنشئ مشروعًا جديدًا واأسّميه Weight App، بعد اأن يفتح البرنامج بشكل 
كامل، استنادًا اإلى المعطيات اأختار العناصر التي اأريد استخدامها، وهي كما ياأتي :

دخال �لوزن �لحالي، و�لطول.	  عنصر�ن من نوع plain text: ل�إ
ظهار �لنتيجة �لقانون، و�إظهار هل �لوزن مثالّي �أم ل�.	  عنصر�ن من نوع text view: ل�إ
عنصر من نوع button: عند �لضغط عليه ُينّفذ �لعملّيات �لبرمجّية �لخاّصة لحساب �لوزن �لمثالّي.	 

 ال�آن اأبداأ بالعمل :
�ُضيُف �لعناصر �إلى �لو�جهة �لرئيسّية من خلال �لسحب و�ل�سقاط في �لمكان �لمناسب، �أتاأكّد من �أّن لكّل عنصر 

آتية: ID خاّص به، كما هو موّضح في �لصورة �ل�
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ملحوظـة:

عند تسمية plain text �أنتقل �إلى خانة hint  و�أكتب وظيفة �لعنصر.

.hint أكتشف مع زملائي فائدة� 
اأناقُش:

�أّن �لو�جهة �لمستخدمة هي ConstraintLayout، �إذن يجب ربط �لعناصر، عند �لضغط على �لعنصر تظهر  بما 
دو�ئر في منتصف �ل�أضلاع، يتم توصيل هذه �لنقاط بالشكل �لمناسب، �أو من قائمة �لخصائص يوجد �لشكل �ل�آتي:

�أضغط على �إشارة )+( يقوم بربط �لعصر تلقائّياً، وبعد ربط جميع �لعناصر ينتج معي كال�آتي:

ملحوظـة:

عند ربط عنصر باآخر من �حدى �لجهات، ل� يجب �عادة ربط �لعنصر �لثاني بال�أول من نفس �لجهة.
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  run لخطوة �ل�أخيرة �أشّغل �لجهاز �ل�فتر�ضي، ثّم �أعمُل �ختبار�ً للبرنامج من خلال �لضغط على زر �لتشغيل�
�لموجود في شريط �ل�أدو�ت في �ل�أعلى، ويظهر �لتطبيق كال�آتي: 

ال�أسئلة

أفقية و�لعمودية بالرسم؟ 1- �أوضح �لفرق بين linearLayout �ل�
2- ما هي �لخصائص �لرئيسية للعناصر؟

3- ما هي طريقة �لكتابة في ملفات xml؟
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )4 - 3(:

تصميم تطبيق اأندرويد )٢(
 وصف �لموقف �لتعليمّي: ذهب محسن �إلى مشغٍل لتطبيقات �لهاتف �لمحمول في مدرسة حيفا �لمهنّية، لمساعدته 

يجاد �لفروق بين صورتين.  في تصميم و�جهة تطبيق �أندرويد بسيطة ل�إ

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

اأجمع البيانات من محسن عن:

�لصور �لتي يريد �إضافتها.	 
أندرويد �لذي يستخدمه.	  �إصد�ر نظام �ل�

اأجمع البيانات عن :

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

 )viewGroup( �لو�جهة �لرئيسية �لتي تحوي 	 
�لعناصر.

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب 	 
محسن(. 

�لتكنولوجيا )رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت، 
هاتف يعمل بنظام 

أندرويد(. �ل�

�أصنّف �لبيانات ) �لصور �لمستخدمة، نظام 	 �أخطّط و�أقّرر
أندرويد �لمستخدم(. �ل�

�أحّدُد �لمعطيات)�لصور �لمستخدمة(.	 
�أحّدُد نوع)viewGroup( �لو�جهة �لرئيسّية 	 

�لمستخدمة.
عد�د 	  �أحّدُد �لعناصر)views( �لمستخدمة ل�إ

�لو�جهة.
�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة .	 

�لشبكة �لعنكبوتّية.	 

�أنّفذ
�ختيار عدد من �لو�جهات �لمقترحة قابلة 	 

أندرويد. للاستخد�م في تطبيق �ل�
�أتّفُق مع محسن على �ختيار و�جهة �لتطبيق 	 

�لمناسبة.
�أصّمم و�جهة �لتطبيق.	 
�أعمل �ختبار�ً للمشروع على جهاز �فتر�ضي، 	 

�أو على جهاز يعمل بنظام �أندرويد.

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي، 	 

�أو جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.
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�أتحّقق من ملاءمة �ختيار �لو�جهة �لمقترحة 	 �أتحّقق
للتطبيق.

�أتاأكّد من ملاءمة تصميم و�جهة �لتطبيق.	 
�أتحّقق من تنفيذ �لتطبيق وظهوره على �لجهاز	 

بشكل مناسب.

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً

�لطلب �لخاص 	 
بمحسن.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
أندرويد. �ل�

�أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بـِ:�أوثّق و�أقّدم 
دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ

خر�ج. و�ل�إ
�أقّدم عرضاً تقديمّياً.	 
�إعد�د ملف بالحالة)تصميم و�جهة تطبيق 	 

يجاد �لفروق بين صورتين(. �أندرويد بسيطة ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب	 
شاشة عرض	 
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام
�أندرويد.	 

م رضا محسن عن تصميم �لتطبيق.	 �أقوِّ
ملاءمة �لتصميم للمعايير و�لمو�صفات.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
معّدة سابقاً

طلب محسن.  	 

 اأناقش: اأفّضُل استخدام linearLayout ال�أفقّية لتطبيق الموقف التعليمّي السابق.
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 اأتعلّم :

تصميم تطبيقات ال�أندرويد)٢(

  نشاط عملي:

�أعمل و�جهة لتطبيق يعمل على �لتبديل بين صورتين، وتغيير �سم �لصوره في كّل مّرة.

اأحّضر المعطيات: الصور المراد عرضها، واسم كّل صورة.

أندرويد ستوديو، ثم �أنشُئ مشروعاً جديد�ً و�أسّميه My images، بعد �أن يفتح �لبرنامج بشكل كامل، �ستناد�ً  �أفتح �ل�
�إلى �لمعطيات �أختار �لعناصر �لتي �أريد �ستخد�مها، وهي كما ياأتي :

عنصر من نوع image view: لعرض �لصور.	 
ظهار �سم �لصورة.	  عنصر من نوع text view: ل�إ
عنصر من نوع button: عند �لضغط عليه ينّفذ �لعملّيات �لبرمجّية �لخاّصة لتغيير �لصور.	 

 ال�آن اأبداأ بالعمل :
أفقّية، لتغيير نوع �لو�جهة �أدخل على كود xml و�أتتبع  �أستخدم linearLayout �ل� �أّن �لعناصر ترتيبها عموديّاً  بما 

آتية: �لخطو�ت �ل�
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عند �لدخول على كود xml �أستبدل �لمظلّل بال�زرق بـِ linearLayout، كما يلي:

بعد �لتاأكُّد من تغيير �ل�سم �أكون قد �ستبدلت �لو�جهة، ويتبقى �إضافة نوع �لو�جهة �أفقّية �أم عموديّة، كما في �لصورة 
آتيه في �لنّص �لمظلّل: �ل�

اأعود لواجهة التصميم :
تو�جدها)سطح  مكان  من  نسخها  من خلال   drawable مجلد  في  �أريدها  �لتي  �لصور  �أبد�أ يجب وضع  �أن  قبل 
�لمكتب،ملف �لصور، �لمستند�ت،....(، و�ألصقها في �لملف، مع مر�عاة �لخصائص �لتي ذكرتها سابقاً، كما ياأتي:
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:)Paste( بالنقر على زر �لفاأرة �ليمين تظهر نافذه كما ياأتي، �أختار �أمر �للصق
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فلات، ستظهر نافذه ل�أختار �لصورة �ل�فتر�ضّية �لتي �أريد وضعها، �أختار  �أضيف imageView من خلال �لسحب و�ل�إ
من �لقائمة �لجانبّية في �لنافذة �لتي تظهر مجلد Drawable كما في �لشكل �ل�آتي:

أندرويد، و�أضيف id للعنصر، كما يلي:   �أغير بعض خصائص �لصورة لكي تلائم جهاز �ل�
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وبذلك تكون �لصورة جاهزة، �أنتقل للعناصر �لمتبّقية،و�أضيف textView، و button، �أضيف �لخصائص �للازمة.

عند �إضافة  button ،textView �أل�حظ �أّن �لنص غير منّسق، �أذهب �إلى �لخيار�ت، ومن خيار gravity �أختار
center لوضع �لنص في منتصف �لعنصر،كما يلي:

 �أيضاً من خيار�ت Layout_Margin من �أعلى �أبعد 20dp، كما يلي:
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:textView لصورة �لتالية توضح بعض �لخصائص �لتي �عطيتها ل�

اأشغل المشروع وال�حظ النتائج:

 

ال�أسئلة

1- كيف يتم �ضافة صور في مجلد drawable؟
2- كيف يتم توسيط �لنص �لموجود د�خل �لعنصر؟ 
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي )4 - 4(:

تاأهيل تطبيق اأندرويد )1(
وصف الموقف التعليمّي: ز�ر معلّم رياضة مشغلاً لتطبيقات �لهاتف �لمحمول في مدرسة يافا �لِمْهنّية، لمساعدته 

في �إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط لحساب �لوزن �لمثالّي. 

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

اأجمع البيانات من معلّم الرياضة عن:

قانون حساب �لوزن �لمثالّي.	 
�لمعطيات لحساب �لوزن.	 
أندرويد �لمثّبت على جهازه 	  �إصد�ر نظام �ل�

ونوعه.

اأجمع البيانات عن :

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.- 
�لجمل �لشرطّية �لمستخدمه.- 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق )طلب معلّم 	 
�لرياضة، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

�لتكنولوجيا )رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت، 
هاتف يعمل بنظام 

أندرويد(. �ل�

أندرويد 	 �أخطّط و�أقّرر �أصنّف �لبيانات)�لطول، �لوزن، نظام �ل�
�لمستخدم(.

�أحّدُد �لمعطيات )�لطول، �لوزن(.	 
�أحّدُد صيغة قانون حساب �لوزن �لمثالي.	 
�أحّدُد �لمتغير�ت.	 
�أحّدُد �لجمل �لشرطّية �لمناسبة.	 
�أحّدُد و�جهات �لتصميم �لمستخدمة.	 
�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة .	 

وثائق )نشر�ت، 	 
كتب ومصادر 

متنوعة(
�لشبكة �لعنكبوتّية.	 
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�أنّفذ
�أتّفق مع �لمعلّم على �ختيار و�جهة �لتطبيق 	 

�لمناسبة. 
�أصّمم و�جهة �لتطبيق.	 
�أكتب �لكود �لبرمجّي لحساب �لوزن �لمثالّي، 	 

وربطه مع عناصر �لو�جهة.
�أعمل �ختبار�ً للمشروع على جهاز �فتر�ضي، 	 

�أو على جهاز يعمل بنظام �أندرويد.

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.

�أتحّقق من �ختيار و�جهة �لتطبيق �لملائمة.	 �أتحّقق
�أتاأكّد من ملاءمة تصميم و�جهة �لتطبيق.	 
�أتحّقق من تنفيذ �لتطبيق وظهوره على �لجهاز 	 

بشكل صحيح.
�أختبر �لتطبيق بعد �إدخال �لمعطيات و�لضغط 	 

على زر �لتنفيذ، لحساب �لوزن �لمثالّي.
�أتاأكّد من عدم ظهور �أّي خطاأ برمجّي.	 
�أتحّقق من ظهور نتائج صحيحة.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً

�لطلب �لخاص 	 
بمعلّم �لرياضة.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد

�أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بِـ:	 �أوثّق و�أقّدم 
دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ

خر�ج. و�ل�إ
نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.- 
�لجمل �لشرطية �لمستخدمة.- 
�أقّدم عرضاً تقديمّياً.	 
�أقّدم �لتطبيق �لمطلوب للعروسين.	 
فتح ملف بالحالة)�إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط 	 

لحساب �لوزن �لمثالّي(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب	 
شاشة عرض	 
جهاز �فتر�ضي �و 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.

م مدى فعالّية �لتطبيق في حساب �لوزن �لمثالّي.	 �أقوِّ
رضا �لمعلّم عن �لتطبيق.	 
ملاءمة �لتطبيق للمعايير و�لمو�صفات.	 

نماذج للتقويم. 	 حو�ر ومناقشة.	 
معّدة سابقاً

طلب �لمعلّم.  	 

 اأناقش: اأستطيع اأْن اأعّدل على الكود البرمجّي من خلال استخدام التطبيق. 
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 اأتعلّم :

تاأهيل تطبيق اأندرويد)1(

الكود البرمجي:

أندرويد �لتحكُّم في  أو�مر و�لتعليمات �لتي يكتبها مطّورو �لبر�مج باإحدى لغات �لبرمجة، وظيفتها في �ل�      هو �ل�
و�جهات �لتطبيق، وبجميع �لعملّيات �لمطلوب �إجر�ؤها، ول� يستطيع �لُمستخِدم �إجر�ء �لتعديلات عليها من خلال 

�ستخد�مه للتطبيق .
   

  لكي �أتمكّن من �لوصول �إلى �لكود �لبرمجّي �أذهُب �إلى مجلد جافا ثّم �إلى ملف �لكود �لرئيسي، كما في �لشكل 
�ل�آتي:

يوّضح الشكل اأعلاه الكود البرمجّي للمشروع، يتكوّن الكود من اأمور عّدة:

�سم �لحزمة للتطبيق ككل، وهي �أّول سطر في �لكود.	 
قائمة import، تستخدم ل�ستير�د �لمكتبات �لضروريّة لكتابة �ل�أكو�د.	 
�لسطر �لسادس �سم �لكلاس ويرث كلاس )(AppComatActivity وهو معّد مسبقاً من قبل �لشركة.	 
عند ور�ثة كلاس )(AppComatActivity يجب �ستدعاء �لد�لّة  )..( onCreate، هذه �لد�لّة تعني �أنّها �أّول 	 

د�لّه يتّم �ستدعاؤها عند بدء �لتطبيق على �لهاتف.
)setContentView)R.layout.activity_main هذه جمله ربط ملف و�جهة �لتصميم بالكود �لبرمجي.	 
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  نشاط عملي:
 

�أكمل �لنشاط )5( �لموجود ضمن �لموقف �لتعليمّي �لثاني، و�أكتب �ل�أكو�د �للازمة لعمل �لتطبيق بشكل صحيح.
�أبحث عن �لعملّيات �للازمة، ومعرفة وقت تنفيذ هذه �لعملّيات، �أجُد �أّن هذه �لعملّيات جميعها تُنّفذ عند �لضغط 	 

على عنصر �لحساب؛ لذلك تكون �لعملّيات د�خل هذ� �لعنصر، كما هو موّضح في �لشكل �ل�تي:

id : Calculate �لخاص بعنصر �أحسب.                id : result �لخاص بعنصر �لنتيجة.             
id : Length �لخاص بعنصر �لطول.                    id : resolution �لخاص بعنصر �لقر�ر.             

id :weight  �لخاص بعنصر �لوزن.
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Calculate.setOnClickListener{  
أو�مر �لتي يتّم تنفيذها عند �لضغط على هذ� �لعنصر	  كتابه �ل�

} 

	 w.text.toString)(
تعني هذه �لعباره �إّما جلب بيانات، �أو �إدخال بيانات وفَق �ستخد�مها في �لكود، وعند �إدخال �لبيانات �أو �إخر�جها يجب 

.toString)( أن تكون سلسله نصّية بغّض �لنظر عن نوع �لبيانات؛ لهذ� �لسبب �أستخدم عبارة�

اأعمل تشغيل للمشروع، ثم اختبر التطبيق وافحص النتائج:

ال�أسئلة

1- ما فائدة )(toString؟
2- ما هي �لجملة �لبرمجية �لخاصة بربط �لكود �لبرمجي بملف و�جهة �لتصميم؟
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )4 - 5(: 

تاأهيل تطبيق اأندرويد )٢(
�لِمهنّية،  يافا  مدرسة  في  �لمحمول  �لهاتف  لتطبيقات  مشغٍل  �إلى  عروسان  تّوجه  التعليمّي:  الموقف  وصف   

لمساعدتهما في �إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط لعرض صور حفل �لزفاف �لخاّص بهم. 

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

اأجمع البيانات من العروسين عن:

صور حفل �لزفاف.	 
أندرويد �لمثّبت على جهازه 	  �إصد�ر نظام �ل�

ونوعه.

اأجمع البيانات عن :

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.	 
�لجمل �لشرطّية �لمستخدمه.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق)طلب 	 
�لعروسين، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت، 
هاتف يعمل بنظام 

أندرويد(. �ل�

�أصنّف �لبيانات)صور حفل �لزفاف ، نظام 	 �أخطّط و�أقّرر
أندرويد �لمستخدم(. �ل�

�أحّدُد �لمعطيات)صور حفل �لزفاف(.	 
�أحّدُد �لمتغير�ت.	 
�أحّدُد �لجمل �لشرطّية �لمناسبة.	 
�أحّدُد و�جهات �لتصميم �لمستخدمة.	 
�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.	 

وثائق )نشر�ت، 	 
كتب ومصادر 

متنوعة(
�لشبكة �لعنكبوتّية.	 

اأنّفذ
�أتّفق مع �لعروسين على �ختيار و�جهة �لتطبيق 	 

�لمناسبة. 
�أصّمم و�جهة �لتطبيق.	 
�أكتب �لكود �لبرمجّي �لخاص بمعرض �لصور، 	 

وربطه مع عناصر �لو�جهة.
�أعمل �ختبار�ً للمشروع على جهاز �فتر�ضي، 	 

�أو على جهاز يعمل بنظام �أندرويد.

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.
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�أتحّقق من �ختيار و�جهة �لتطبيق �لملائمة.	 �أضبط
�أتاأكّد من ملاءمة تصميم و�جهة �لتطبيق.	 
�أتحّقق من تنفيذ �لتطبيق وظهوره على �لجهاز 	 

بشكل صحيح.
�أختبر �لتطبيق عند �لضغط على �أزر�ر �لتنقل 	 

بين �لصور.
�أتاأكّد من عدم ظهور �أّي خطاأ برمجّي.	 
�أتحّقق من ظهور نتائج صحيحة.	 

تعلم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً.

�لطلب �لخاص 	 
بالعروسين.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.

�أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بـِ:�أوثّق و�أقّدم 
دخال 	  �لعناصر)views( �لًمستخدمة للاإ

خر�ج. و�ل�إ
نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.	 
�لجمل �لشرطّية �لمستخدمة.	 
�أقّدم عرضاً تقديمّياً.	 
�أقّدم �لتطبيق �لمطلوب للمعلّم.	 
فتح ملف بالحالة)�إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط 	 

لعرض صور حفل �لزفاف(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب	 
شاشة عرض	 
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.

م مدى فعالّية �لتطبيق في عرض �لصور.	 �أقوِّ
رضا �لعروسين عن �لتطبيق.	 
ملاءمة �لتطبيق للمعايير و�لمو�صفات.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
معّدة سابقاً

طلب �لعروسين.  	 

 اأناقش: من ال�أفضل اأن يكون id العنصر يعّبر عن عمل العنصر. 
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 اأتعلّم :

تاأهيل تطبيق اأندرويد)٢(

  نشاط عملي:

�أكمل �لنشاط �لموجود ضمن �لموقف �لتعليمّي �لثالث، و�أكتب �ل�أكو�د �للازمة لعمل �لتطبيق بشكل صحيح.	 
ذ عند �لضغط 	  �أبحث عن �لعملّيات �للازمة، ومعرفة وقت تنفيذ هذه �لعملّيات، �أجد �أّن هذه �لعملّيات جميعها تُنفَّ

على عنصر تبديل �لصورة؛ لذلك تكون �لعملّيات د�خل هذ� �لعنصر.
val image = arrayOf)R.drawable.istanbul,R.drawable.antalia(
   يفيد �لسطر �لسابق عمل مصفوفة من �لصور �لمستخدمة، حتى يتّم �لتبديل بينهما، ل�ستدعاء �لصور من �لملف 
 ،resources ثّم نقطه حتى �أتمكّن من �لوصول لما في د�خل  resources لتي تشير �إلى ملف� R  لخاص فيها �كتب�

وهنا �أريد �لوصول �إلى ملف drawable ثم �إلى �لصورة.
val text = arrayOf)"نطاليا","�سطنبول�"(

يفيد �لسطر �لسابق عمل مصفوفة باأسماء �لصور بترتيب �لصور نفسها في مصفوفة �لصور.

في الشكل السابق:
 عرفت coutn من نوع Int يعمل كعّداد حتى يتم التبديل بين الصور.. 1
2 ..onCreate لعملّية النقر على الزر، عند كتابة الدالة يجب اأن توَضُع خارج )function( استخدمت طريقة الدالة
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3 ..setImageResource لتعيين صوره من داخل الكود اأستخدمت
لربط ال�قتران بالرز )button( اأنتقل اإلى تصميم الواجهة واأظلُّل الزّر )button(  ومن قائمة الخصائص . 4

عند كلمة onClick اأختار الدالة الذي اأنشاأتها كما ياأتي:

اأعمل تشغيل للمشروع، ثم اختبر التطبيق وافحص التائج:

   

ال�أسئلة

 1- ما هو �لكود �لمسؤول عن تغيير �لصورة في imageView من �لكود �لبرمجي؟

 2- كيف يتم �لوصول �لى صورة موجودة في مجلد drawable من �لكود �لبرمجي؟
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )4 - 6(: 

تاأهيل تطبيق اأندرويد )٣(
وصف الموقف التعليمّي: ذهبت معلّمة رياض �ل�أطفال �إلى مشغل لتطبيقات �لهاتف �لمحمول في مدرسة يافا 

ألو�ن.  �لمهنّية، لمساعدتها في �إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط لتعليم �ل�أطفال على �ل�

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي 
التّعلم(

الموارد

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

اأجمع البيانات من المعلّمة عن:

ألو�ن �لتي تريد تعليمها للاطفال.	  مجموعة �ل�
أندرويد �لمثّبت على جهازه ونوعه.	  �إصد�ر نظام �ل�

اأجمع البيانات عن :

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي.	 

وثائق )طلب 	 
�لمعلّمة ، نشر�ت، 

كتب ومصادر 
متنوعة(. 

�لتكنولوجيا)رو�بط 	 
�إلكترونية متنوعة 

من مصادر موثوقة، 
حاسوب، �إنترنت، 
هاتف يعمل بنظام 

أندرويد( �ل�

ألو�ن، نظام 	 �أخطّط و�أقّرر �أصنّف �لبيانات)مجموعة �ل�
أندرويد �لمستخدم(. �ل�

ألو�ن(.	  �أحّدُد �لمعطيات)مجموعة �ل�
�أحّدُد �لمتغيّر�ت.	 
�أحّدُد و�جهات �لتصميم �لمستخدمة.	 
�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	 

تعلّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.	 

وثائق )نشر�ت، 	 
كتب ومصادر 

متنوعة(
�لشبكة �لعنكبوتّية.	 

اأنّفذ
�أتّفق مع �لمعلّمة على �ختيار و�جهة �لتطبيق 	 

�لمناسبة. 
�أصّمم و�جهة �لتطبيق.	 
ألو�ن 	  �أكتب �لكود �لبرمجّي �لخاص بعرض �ل�

وربطه مع عناصر �لو�جهة.
�أعمل �ختبار�ً للمشروع على جهاز �فتر�ضي، 	 

�أو على جهاز يعمل بنظام �أندرويد.

تعلّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة.   	 
عصف ذهنّي/�ستمطار 	 

�ل�أفكار.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.
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�أتحّقق من �ختيار و�جهة �لتطبيق �لملائمة.	 �أتحّقق
�أتاأكّد من ملاءمة تصميم و�جهة �لتطبيق.	 
�أتحّقق من تنفيذ �لتطبيق وظهوره على �لجهاز 	 

بشكل صحيح.
ألو�ن 	  �أختبر �لتطبيق عند �لضغط على �أزر�ر �ل�

يعطي نتائج صحيحة.
�أتاأكّد من عدم ظهور �أي خطاأ برمجّي.	 
�أتحّقق من ظهور نتائج صحيحة.	 

تعلّم تعاونّي/مجموعات	 
حو�ر ومناقشة. 	 

�لخطة �لمعّدة 	 
سابقاً.

�لطلب �لخاص 	 
بالمعلّمة.

حاسوب.	 
 	 Android برنامج

.Studio
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد

اأوثّق البيانات التي تتعلّق بـ:�أوثّق و�أقّدم 

دخال 	  �لعناصر)views( �لمستخدمة للاإ
خر�ج. و�ل�إ

نوع �لمتغّير�ت �لمستخدمة.	 
�أقّدم عرضاً تقديمّياً.	 
�أقّدم �لتطبيق �لمطلوب للمعلّمة.	 
فتح ملف بالحالة)�إنشاء تطبيق �أندرويد بسيط 	 

ألو�ن �ل�أساسّية(. لتعليم �ل�أطفال على �ل�

حو�ر ومناقشة.	 
تعلم تعاونّي/ مجموعات 	 

عمل.

حاسوب.	 
شاشة عرض	 
جهاز �فتر�ضي �أو 	 

جهاز يعمل بنظام 
�أندرويد.

م ألو�ن.	 �أقوِّ مدى فعالّية �لتطبيق في عرض �ل�
رضا �لمعلّمة عن �لتطبيق.	 
ملاءمة �لتطبيق للمعايير و�لمو�صفات.	 

نماذج للتقويم 	 حو�ر ومناقشة.	 
معّدة سابقاً.

طلب �لمعلّمة.  	 

 .viewgroup داخل viewgroup اأناقش: اأستطيع وضع 
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 اأتعلّم :

تاأهيل تطبيق اأندرويد)٣(

  نشاط عملي:

ألو�ن  من خلال �لضغط على �سم �للون. �أعمل تطبيقاً لعرض �ل�
ألو�َن �ل�أساسّيَة وعدَدها و�أسماَءها. �أحضر �لمعطياِت: �ل�

أندرويد ستوديو و�أنشئ مشروعاً جديد�ً و�أسّميه Color، بعد �أْن يفتح �لبرنامج بشكل كامل، �ستناد�ً  ثم �أفتح برنامج �ل�
�إلى �لمعطيات �أختاُر �لعناصر �لتي �أريد �ستخد�مها، وهي كما ياأتي :

أزر�ر في د�خلها.	  ألو�ن، و�إضافة �ل� �أربعة عناصر من نوع linearLayout: لتغيير �ل�
ظهار �سم �ألّون د�خل �للون.	  عنصر من نوع text view: ل�إ
ُذ �لعملّيات �لبرمجّية �لخاّصة لتغيير �للون، وفَق �سم �لزر.	  تسعة عناصر من نوع button: عند �لضغط عليه ُينفَّ

�إضافة ٣ عناصر من نوع  linearLayout، و  �أول�ً  �أضيُف  �لتطبيق،  �لمناسبة لعمل  �لو�جهة  اأبداأ بالعمل: �أصّمم 
button في كّل horizontal linearLayout، ومن خصائص linearLayout �أجعل �ل�رتفاع ملائماً لما في د�خله 
�أيضا د�خلها  ألو�ن في د�خلها، و�أضيف  من عناصر كما تعلّمُت سابقاً، و�أضيف  linearLayout لكي تعرض �ل�

textview لعرض �سم �للون، كما يلي:

�أستطيع  حتى   id عليها  ألو�ن  �ل� عرض  �أريد  �لتي   linearLayout و�أعطي  عمله،  على  يدل   id عنصر  كّل  �أعطي 
�ستدعاؤها في �لكود �لبرمجّي.
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اأنتقل اإلى الكود البرمجّي:
�أبحث عن �لعملّيات �للازمة، ومعرفة وقت تنفيذ هذه �لعملّيات، �أجُد �أّن هذه �لعملّيات جميعها تُنّفذ عند �لضغط 

آتي: على �لعناصر �لتي تحمل �أسماء �ل�لو�ن؛ لذلك تكون �لعملّيات د�خل هذه �لعناصر عند �لضغط عليها كال�
white.setOnClickListener{ 
color.setBackgroundColor)Color.WHITE( //تغيير �للون
colorName.text= white.text.toString)(// textView في button لعرض �لنص �لموجود على

}
عطائها لوناً للخلفّيه، ومن �لمتوقَّع  أبيض، �أل�حظ �ستخد�م id �لخاص بـِ linearLayout ل�إ أو�مر في زر �للون �ل� هذه �ل�

�أْن تتغّير صيغه �لكود مستقبلاً، وتصبح كما ياأتي: 
color.backgroundColor = Color.WHITE

ألو�ن. Color هو صنف )class( جاهز يحتوي على �ل�
ألو�ن بالطريقة نفسها، وينتج �لكود �ل�آتي: أو�مر لباقي �أزر�ر �ل� �أكمل �ل�
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ضافة لوٍن خارجّي �أجلب رقم �للون، �أو ما ُيسمى كود  ألو�ن، ول�إ ألو�ن ل� تحتوي على جميع �ل� �أل�حظ �أّن مكتبة �ل�
آتية: لون html، و�أستخدم �لجمله �ل�

color.setBackgroundColor)Color.parseColor)"#5c	033"((
ظهاره على �لجهاز  وهكذ� �أكون قد �أنهيت �لكود �لبرمجّي، وبقَي �ختبار �لتطبيق، �أعمل على تشغيل �لمشروع ل�إ

�ل�فتر�ضّي، و�أتحّقق من �لنتائج.

ملحوظـة:

.https://html-color-codes.info : أستطيع جلب كود �للون من �لموقع �ل�آتي�

ال�أسئلة

1- ما �لكود �لبرمجي �لمسؤول عن تغيير �لخلفية؟
أمر �لبرمجي �لمسؤول عن �ضافة نص على textView؟  2- ما �ل�
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اأسئــلة الوحــدة

السؤال ال�أول:

جابة �لصحيحة فيما ياأتي : �ختْر رمز �ل�إ
أندرويد بلغة كوتلن؟ 1- ما �سم �لبرنامج �لمستخدم في برمجة تطبيقات �ل�

photo shop.٤   Net beans .٣  Android studio .٢  visual studio.١
2- ما �لمجلّد �لذي يحتوي على �لملفات �لخاص في تصميم �لو�جهات؟

    libs.٤            manifests.٣                    java.٢                    res.١
أندرويد ستوديو؟  آتي ُيعدُّ وحدة قياس �لخّط �لمعتمدة في �ل� 3-  �أّي من �ل�

sp.٤                    cm.٣                      dp.٢                     px.١
4- ما �لخاصّية �لتي يتّم ربط �لعنصر )view( مع �لكود �لبرمجي بو�سطتها؟

manifest .٤                   hint.٣                     text.٢                     id.١
5- ما �لمجلد �لذي يحتوي �لصور �لخاصة بالمشروع ؟ 

manifest -٤                 Java -٣                values -٢              drawble -١

السؤال الثاني:

.viewgroup و view وّضح �لفرق بين

السؤال الثّالث:

آتية: sdk ، xml، �لكود �لبرمجّي. عّرف �لمصطلحات �ل�

السؤال الرابع:

أندرويد. وّضْح طريقة �إعد�د محاكي �ل�

مشروع الوحــدة

عمل تطبيق بسيط لحساب العمر .
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Activity برمجة الواجهات الَوْحَدُة

الخامسة

الواجهة   Activity تُــعــدُّ 
التي تظهر للُمستخِدم

اأناقُش:
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.Avtivity التعرف على دورة حياة 

.Gestures معرفة الايماءات 

 انشاء القوائم Menus والتعامل معها.

.Intent والتنقل بينها باستخدام )Activities( انشاء الواجهات 

.Activity – Intent نقل بيانات بين الواجهات 

ُيتوقَُّع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع انشطتها ان يكونوا قادرين 

على برمجة الواجهات Activities من خلال تحقيق الاتي:
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اأولاً: الكفايات الحرفّية.
يماءات.••	• امتلاك•مهارة•التعامل•مع•activity••وال�إ
التعامل•مع•القوائم•واإنشاؤها.	•
التعامل•مع•ال�أخطاء.	•
ل•بينها.	• اإنشاء•اأكثر•من•واجهة•activity•والتنقُّ
• 	.activities•نقل•بيانات•بين••الواجهات
التخاطب•بين•التطبيقات•واستخدام•الكاميرا.	•
تقويم•النتائج.	•

ثانيًا: الكفايات الاجتماعّية والشخصّية.
العمل•ضمن•فريق.	•
تقبُّل•التغذية•الراجعة.	•
احترام•راأي•ال�آخرين.•	•
القدرة•على•اإدارة•الحوار•وتنظيم•النقاشز	•
مصداقّية•التعامل•مع•الزبون.	•
حفظ•خصوصّية•الزبون.	•
ال�ستعداد•للاستجابة•لطلبات•الزبون.	•
التحلّي•باأخلاقّيات•المهنة•اأثناء•العمل.	•
التمتُّع•بالِفكر•الريادّي•اأثناء•العمل.	•
استخلاص•النتائج•ودقّة•الملاحظة	•
ال�تصال•والتواصل•الفّعال.	•
ال�ستعداد•للاستفسار•وال�ستفادة•من•ذوي•الخبرة.	•
فادة•من•مقترحات•ال�آخرينز	• ال�إ
• امتلاك•مهارة•التاأمُّل•الذاتّي.•	

ال�ستعداد•التام•لتقبُّل•ملحوظات•الزبون•وانتقاداته.	•
قناع.	• القدرة•على•ال�إ

ثالثًا: الكفايات المنهجّية.
توظيف•التعلُّم•التعاونّي.	•
توظيف•	• على• والقدرة• العلمّي،• البحث• مهارة• امتلاك•

اأساليبه.
• القدرة•على•التخطيط.	
القدرة•على•استمطار•ال�أفكار.	•
استخدام•المصادر•والمراجع•المختلفة.	•
توثيق•نتائج•العمل•وعرضها.	•
تقويم•النتائج•وعرضها.•	•
• حصائّية•وتمثيل•البيانات.•	 توظيف•التكنولوجيا•والبرامج•ال�إ
•جمع•البيانات•وتحليلها•وتبويبها.	•

قواعد الاأمن والسلامة:
ال�لتزام•بالجلسة•الصحّية•اأمام•الحاسوب.	•
اإراحة•العينين•كّل•ربع•ساعة.	•
• الجلوس•في•غرفة•فيها•اإضاءة•مناسبة•وتهوية•جّيدة.	
ببعض•	• والقيام• ساعة،• كّل• الحاسوب• عن• ال�بتعاد•

التمارين•الرياضّية.

الكفايات المهنّية الُمتوقّع من الطلبة امتلاكها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها:

الكفايات الِمْهنّية
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي

.activity التعرُّف اإلى دورة حياة الواجهة
1-5

•زار•سعد•مشغلاً•لتطبيقات•الهاتف•المحمول•في•مدرسة•سعد•صايل•الِمْهنّية؛•لمساعدته• وصف الموقف التعليمّي:

 .activity•في•اإنشاء•تطبيق•اأندرويد•للتعرُّف•على•دورة•حياة•الواجهة

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية

)استراتيجّية التّعلّم( 
الموارد

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

• اأجمع•البيانات•من•سعد•عن:	
على•	  المثّبت• أندرويد• ال� نظام• اإصدار•

جهازه•ونوعه.
 	.activity•ما•يريد•معرفته•عن
• اأجمع•البيانات•عن:	

دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ
خراج. وال�إ

حياة•	  بدورة• الخاصة• البرمجّية• الجمل•
.activity

• حوار•ومناقشة.•	
• التعلم•التعاونّي/•مجموعات.	
• البحث•العلمّي.•	

• وثائق•)طلب•سعد،•نشرات،•	
كتب•ومصادر•متنوعة(.•

• التكنولوجيا•)روابط•اإلكترونية•	
متنوعة•من•مصادر•موثوقة،•

حاسوب،•اإنترنت(.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

• أندرويد•المستخدم	 اأصنّف•البيانات•)نظام•ال�
 onCreate• ،onStart• ،onResume
  onPause،• onStop• ،onRestart• ،

.)onDestroy
• اأحّدد•ما•ياأتي:	

 	 onCreate• ،onStart( المعطيات:•
 onResume•،onPause•،onStop•،

.)onRestart•،onDestroy
واجهة•التطبيق•المستخدمة.	 
دورة•	  في• المستخدمة• البرمجّية• الجمل•

.activity•حياة
اإعداد•خطّة•للتنفيذ.	 

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة•.	

• وثائق•)نشرات،•كتب•	
ومصادر•متنوعة(.

• التكنولوجيا•)روابط•اإلكترونية•	
متنوعة•من•مصادر•موثوقة،•
عن•كيفية•تطوير•تطبيق•

اأندرويد(.
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ّفذ
أن ا

• اتّفق•مع•سعد•على•الواجهة•المستخدمة.•	
• اأصّمم•واجهة•التطبيق.	
• اأكتب•الكود•البرمجي.	
• اأعمل•اختباراً•للمشروع•على•جهاز•افتراضي،•	

اأو•على•جهاز•يعمل•بنظام•اأندرويد.

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•••	
• عصف•ذهنّي/استمطار•ال�أفكار.	

• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

ّقق
ح

أت ا

• اأتحّقق•من•اختيار•واجهة•التطبيق•الملائمة.	
• اأتاكّد•من•ملاءمة•تصميم•واجهة•التطبيق.	
• على•	 وظهوره• التطبيق• تنفيذ• من• اأتحّقق•

الجهاز•بشكل•صحيح.
• اأختبر•التطبيق.	
• اأتاأكّد•من•عدم•ظهور•اأّي•خطاأ•برمجّي.	

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•	

• الخطة•الُمعّدة•سابقاً.	
• الطلب•الخاص•بسعد.	
• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

اأوثّق•البيانات•التي•تتعلّق•بـ:
• دخال•	 للاإ المستخدمة• •)views( العناصر•

وال�خراج.
• حياة•	 بدورة• الخاصة• البرمجّية• الجمل•

.activity
• اإعداد•عرض•تقديمّي.	
• اأندرويد•	 تطبيق• )اإنشاء• بالحالة• ملف• فتح•

.)activity•للتعرُّف•اإلى

• حوار•ومناقشة.	
• تعلُّم•تعاونّي/•مجموعات.	

• حاسوب.	
• شاشة•عرض	
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م وِّ
أق ا

• مدى•فعالّية•التطبيق•في•اإظهار••دورة•حياة•	
.activity

• رضا•سعد•عن•التطبيق.	
• ملاءمة•التطبيق•للمعايير•والمواصفات.	

• •حوار•ومناقشة.	 طلب•سعد،•وثائق•	
نشرات،•كتب•ومصادر•
متنوعة،•وروابط•اإلكترونية•
متنوعة•من•مصادر•موثوقة،•
عن•كيفية•تطوير•تطبيق•

اأندرويد.
• نشرات•عن•المعايير•	

والمواصفات•الخاصة•بتطوير•
تطبيق•اأندرويد.•

اأناقش:•اأهمّية•وجود•activity•في•التطبيق.•
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activity اأتعلّم: دورة حياة الواجهة

 :activity 
هي•الواجهة•التي•تظهر•للمستخدم،•وتتكّون•من•كود•برمجّي،•وملف•واجهة•التصميم•)layout(،•ويجب•اأن•يحتوي•

أقّل. التطبيق•على•activity•واحدة•على•ال�

 :activity دورة حياة
عند•تشغيل•اأّي•تطبيق•على•الجهاز•وظهور•activity،•فاإّن•هذه•الواجهة•تمّر•بمراحل•عّدة،•وهي:

1 .  Activity•يتّم•استدعاؤها•عند•اإنشاء•:onCreate)(
اأّول•مّرة.

2 .  Activity ظهور• قبل• استدعاؤها• يتّم• •:onStart)(
على•الشاشة.

)(onResume:•يتّم•استدعاؤها•عند•ظهور•الشاشة•. 3
أّول•مّرة،•اأو•عند•استعادة•الواجهة• اأمام•المستخدم•ل�

.)onPause(•بعد•استدعاء

4 . activity•يتّم•استدعاؤها•عندما•تكون•:onPause)(
في• قبلها• التي• •activity وتكون• •pause حالة• في•
حالة•onResume،•ويتّم•استدعاء•هذه•الدالة•غالباً•
عندما•اأضغط•على•زر•Back•في•جهاز•الهاتف.

5 . Activity••يتّم•استدعاؤها•عندما•تكون•:onStop)(
مخفّية؛•اأي•غير•ظاهرة•للمستخدم،•وتتّم•عندما•اأضغط•

على•زر•الهوم.

6 . Activity•يتّم•استدعاؤها•عندما•تكون•:onRestart)(
في•حالة•stop،•ثّم•تعود•للظهور•مّرة•اأخرى.

7 . Activity•يتّم•استدعاؤها•عند•تدمير•:onDestory)(
بواسطة•النظام،•وهنا•تتّم•اإزالة•activity•من•الذاكرة،•

وتتّم•العملّيه•عند•اإغلاق•التطبيق•بشكل•نهائّي.

activity•دورة•حياة
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 :Toast 
عباره•عن•تعليمات•تظهر•لبضع•ثواٍن•ثّم•تختفي،•عادة•تظهر•في•اأسفل•الواجهة،•وطريقة•كتابتها•في•الكود•كال�آتي:

Toast.makeText)this,"النّص•المراد•عرضه",Toast.LENGTH_LONG(.show)(

:toast مكوّنات

• كلمة•this•تشير•اإلى•الصنف•الذي•نكتب•بداخله.	

• النّص•المراد•عرضه•ويعرض•بين•علامَتي•التنصيص•"•".	

• 	Toast.•مّدة•طويلة•تقريباً•تصل•اإلى•7•ثواٍن،•وتُكتب•هكذا•:toast•المدة•الزمنّية:•هناك•مّدتان•نستخدمهما•لعرض
Toast.LENGTH_ وتُكَتب• الطويلة،• المّدة• نصف• تقريباً• تصل• مّدتها• قصيرة• ومّدة• •،LENGTH_LONG

.SHORT

• )(show.:•تُستخَدم•ليتّم•عرض•toast،•وبدونها•ل�•يتّم•عرضه.•	

•اأنشئ•تطبيقاً•يقوم•يوضح•دورة•حياة•الواجهة•activity،•واإظهار•الحال�ت•في•toast.نشاط عملي:

اأفتُح•برنامج•android•studio•ثّم•اأنشئ•مشروعاً•جديداً،•وعندما•يفتح•البرنامج•بشكل•كامل،•اأنتقُل•اإلى•الكود•
البرمجّي:

اأضغط•برز•الفاأرة•اليمين•في•منطقه•خالية،•واأكمل•كما•ياأتي:

-1- -2-
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-3-

عند•ظهور•الشاشة•رقم•٣•اأبحث•عن•مراحل•الواجهة•activity•عن•طريق•كتابة•ال�سم،•واأختار•ما•اأريد•استخدامه،•واأضيف•
باقي•المراحل•بالطريقة•نفسها،•ويصبح•الكود•كال�آتي:                                          

اأفّكر: 
اأحاول•اإدراج•جميع•المراحل•مّرة•واحدة.
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بعد•اإضافة•الحال�ت•اأضيف•toast،•واأضع•النّص•باسم•الحاله•كما•ياأتي:

اأشّغل•المشروع،•واأختبر•التطبيق،•واأفحص•النتائج:

الاأسئلة
اأذكر•مراحل•دورة•حياة•activity،•مع•شرٍح•موَجز.. 1
ما•طريقة•كتابة•toast؟. 2
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي

.Gestures يماءات التعرُّف اإلى الاإ
2-5

•زار•جاسر•مشغلاً•لتطبيقات•الهاتف•المحمول•في•مدرسة•غّزة•الِمْهنّية؛•لمساعدته•في•اإنشاء• وصف الموقف التعليمّي:

 .Gestures•يماءات تطبيق•اأندرويد•للتعرُّف•اإلى•ال�إ

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية )استراتيجّية 

التّعلُّم(
الموارد

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

• اأجمع•البيانات•من•محمود•عن:	
على•	  المثّبت• أندرويد• ال� نظام• اإصدار•

جهازه•ونوعه.
يماءات.	  ما•يريد•معرفته•عن•ال�إ
• اأجمع•البيانات•عن:	

دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ
خراج. وال�إ

يماءات.	  الجمل•البرمجّية•الخاّصة•بال�إ

• حوار•ومناقشة.•	
• التعلم•التعاونّي/•مجموعات.	
• البحث•العلمّي.•	

• وثائق•)طلب•جاسر،•نشرات،•	
كتب•ومصادر•متنوعة(.•

• اإلكترونية•	 )روابط• التكنولوجيا•
موثوقة،• مصادر• من• متنوعة•

حاسوب،•اإنترنت(.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

• أندرويد•المستخدم،••	 اأصنّف•البيانات•)نظام•ال�
.)..•onDown•،onTouchEvent•،onFling

• اأحّدد:	
المعطيات:	 

.)..onTouchEvent•،OnDown(
واجهة•التطبيق•المستخدمة.	 
يماءات.	  الجمل•البرمجّية•المستخدمة•في•ال�إ
• اإعداد•خطة•للتنفيذ.	

• تعلّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•	

• وثائق•)نشرات،•كتب•	
ومصادر•متنوعة(.

• التكنولوجيا•)روابط•	
اإلكترونية•متنوعة•من•
مصادر•موثوقة(.
ّفذ

أن ا

• اأتّفق•مع•جاسر•على•الواجهة•المستخدمة.•	
• اأصّمم•واجهة•التطبيق.	
• اأكتب•الكود•البرمجي.	
• اأعمل•اختباراً•للمشروع•على•جهاز•افتراضّي،•	

اأو•على•جهاز•يعمل•بنظام•اأندرويد.

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•••	
• استمطار•	 •/ ذهنّي• عصف•

ال�أفكار.

• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.
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ّقق
ح

أت ا

• اأتحّقق•من•اختيار•واجهة•التطبيق•الملائمة.	
• اأتاكّد•من•ملاءمة•تصميم•واجهة•التطبيق.	
• على•	 وظهوره• التطبيق• تنفيذ• من• اأتحّقق•

الجهاز•بشكل•صحيح.
• اأختبر•التطبيق.	
• اأتاأكّد•من•عدم•ظهور•اأي•خطاأ•برمجّي.	

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•	

• الخطّة•المعّدة•سابقاً.	
• الطلب•الخاص•بجاسر.	
• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

• اأوثّق•البيانات•التي•تتعلّق•بـ:	
دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ

خراج. وال�إ
يماءات.	  الجمل•البرمجّية•الخاّصة•بال�إ
• اإعداد•عرض•تقديمّي.	
• اأندرويد•	 تطبيق• )اإنشاء• بالحالة• ملف• فتح•

.)activity•للتعرُّف•اإلى

• حوار•ومناقشة.	
• تعلُّم•تعاونّي/•مجموعات.	

• حاسوب.	
• شاشة•عرض.	
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م وِّ
أق ا

• مدى•فعالّية•التطبيق•في•اإظهار••دورة•حياة•	
.activity

• رضا•جاسر•عن•التطبيق.	
• ملاءمة•التطبيق•للمعايير•والمواصفات.	

• •حوار•ومناقشة.	 طلب•جاسر،•وثائق•	
نشرات،•كتب•ومصادر•
متنوعة،•وروابط•اإلكترونية•
متنوعة•من•مصادر•موثوقة،•
عن•كيفية•تطوير•تطبيق•
اأندرويد•للتعرف•اإلى•

يماءات. ال�إ
• نشرات•عن•المعايير•	

والمواصفات•الخاصة•
بتطوير•تطبيق•اأندرويد.

يماءات.نشاط للاطلاع )1(: •اأبحُث•مع•زملائي•عن•عمل•كّل•اإيماء•من•ال�إ
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Gestures يماءات اأتعلّم: الاإ

 :Gestures يماءات  الاإ

يماءات••كما•ياأتي: التفاعلات•التي•يستطيع•المستخدم•عملها•على•شاشة•الهاتف•الذكّي،•وهذه•ال�إ

.onDoubleTap•يماءات•ما•عدا الدالّة•onTouchEvent•هي•الدالّة•المسؤولة•عن•اإظهار•نتائج•ال�إ

يماءات•ويظهرها•في•textView.نشاط عملي )2(: اأنشئ•تطبيقاً•يوّضح•ال�إ

اأنشئ•مشروعاً•جديداً،•عندما•يفتح•البرنامج•بشكل•كامل،•اأذهُب•اإلى•ملف•layout،•ويكون•موجود•تلقائّياً•
textView،•اأعطيها•id•لكي•اأستخدمها•في•الكود•البرمجّي،•ثّم•اأنتقل•اإلى•الكود.

 OnGestureListener,OnDoubleTapListener•:اثنين،•وهما •Interfaces•اأجعل•الصنف•يرث الكود• في•
كما•ياأتي:•

ملحوظة:•يتّم•وراثة•اأكثر•من•صنف•من•خلال•وضع•فاصلة•),(•بعد•الصنف•الموروث•اأّول�ً.

.Interfaces•اإظهار•البرنامج•علامة•خطاأ•،•تعني•ال�لتزام•باستدعاء•دوال•موجودة•في
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:Implement•members•واأختار• •اأضغط•على•اإشارة•الضوء•الحمراء•

اأحدد جميع الدوال ثم اأضغط ok، بعد ذلك اأكتب 

في الدوال كما في الصورة التالية.
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اأستدعي•الدالّه•)(onTouchEvent،•بالضغط•من•لوحة•المفاتيح•على••ctrl+o•تظهر•قائمة•الدوال،•واأبحث•عن•الدالة•
المطلوبة،•اأو•اقوم•باستدعائها•كما•تعلمت•سابقاً.•اأناقش•ذلك•مع•زملائي.

في•الكود•السابق•عرفت•متغّيراً•من•نوع•GestureDetectorCompat،•واأعطيته•خاصّية•private؛•اأي•اأّن•استخدامه•فقط•
في•هذا•الصنف،•اأيضا•قمت•باإضافة•lateinit،•هذه•الخاصّية•تُستخَدم•لتوضيح•اأّن•المتغّير•سُيعاد•تعريفه•في•وقت•ل�حق.
آتي•اأعّرف•المتغّير•الذي•انشاأته•سابقاً•GestureDetectorCompat،••وهذا•المتغّير•يستقبل•قيمتين:•ال�أولى• في•السطرالبرمجّي•ال�
يماءات•فيه،•وهو•الصنف•الحالي•لذلك•اأكتب•this،•اأّما•القيمه•الثانيه•وهي•قيمة•المستمع• هي•الصنف•الذي•اأريد•اأن•اأطّبق•ال�إ
ت•يتّم•في•الصنف•الحالي. يماءات،•واأكتُب•اأيضاً•this،•وتعني•اأّن•التنصُّ )listener(؛•اأي•اأين•سيتّم•التنّصت•على•وجود•ال�إ

this.g =•GestureDetectorCompat)this,this(

اأستطيع•ال�ستغناء•عن•this•في•this.g،•ولكّن•ال�أفضل•وجودها.

ت•على•النقر•المزدوج،•ويعني•اأّن•المتغّير•g•سياأخذ•قيمة•onDoubleTap•من•هذا• هذا•السطر•البرمجّي•خاّص•بالتنصُّ
الصنف،•وُيظهر•نتيجته:

g.setOnDoubleTapListener)this(

اأضغط•على•ctrl+o،•واأبحث•عن•onTouchEvent•،•واأستخدمها•كما•ياأتي:

override•fun•onTouchEvent)event:•MotionEvent?(:•Boolean•{
     this.g.onTouchEvent)event(
    return•super.onTouchEvent)event(
}
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يماء•الذي•يحدث•على•الشاشة:• آتي•ياأخذ•قيمة•ال�إ السطر•البرمجّي•ال�

this.g.onTouchEvent)event(

.Gesture•يماءات اأشّغل•المشروع،•واأختبر•ال�إ

 

الاأسئلة
1 ..Gesture•يماءات اأعرف•ال�إ
2 ..Gesture•يماءات اأذكر•ثلاث•اأنواع•من•ال�إ
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي

.Menus القوائم
3-5

•زار•حّسان•مشغل•تطبيقات•الهاتف•المحمول•في•مدرسة•عسقلان•الِمْهنّية؛•لمساعدته•في• وصف الموقف التعليمّي:

اإنشاء•تطبيق•اأندرويد•يحتوي•على•بياناته•الشخصّية،•ويستطيع•التحكُّم•بلون•الخلفّية.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية )استراتيجّية 

التّعلُّم(
الموارد

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

• اأجمع•البيانات•من•حّسان•عن:	
على•	  المثّبت• أندرويد• ال� نظام• اإصدار•

جهازه•ونوعه.
المعلومات•الشخصّية.	 
ألوان•التي•يريد•اإضافتها•للخلفّية.	  ال�
• اأجمع•البيانات•عن:	

دخال•	  للاإ المستخدمة• •)views(العناصر
خراج. وال�إ

القائمة•المستخدمة•لتغيير•اللون.	 
الجمل•الشرطّية•المستخدمة.	 

• حوار•ومناقشة.•	
• التعلُّم•التعاونّي/•مجموعات.	
• البحث•العلمّي.•	

• وثائق•)طلب•حّسان،•نشرات،•	
كتب•ومصادر•متنوعة(.•

• التكنولوجيا•)روابط•اإلكترونية•	
موثوقة،•• مصادر• من• متنوعة•

اإنترنت،•حاسوب(.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

• أندرويد•المستخدم،•	 اأصنّف•البيانات:•)نظام•ال�
ال�سم،•العمر،•تاريخ•الميلاد،•درجة•التعليم،•

المهارات،•المواهب،•الخبرات(.
• اأحّدد:	

المعطيات:•)ال�سم،•العمر،•تاريخ•الميلاد،•	 
المواهب،• المهارات،• التعليم،• درجة•

الخبرات(.
العناصر•المستخدمة.	 
الجمل•البرمجّية•الشرطّية.	 
القائمة•المستخدمة.	 
• اإعداد•خطّة•للتنفيذ.	

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.	

• وثائق•)نشرات،•كتب•	
ومصادر•متنوعة(.

• التكنولوجيا•)روابط•	
اإلكترونية•متنوعة•من•
مصادر•موثوقة(.
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ّفذ
أن ا

• اأتّفق•مع•حّسان•على•الواجهة•المستخدمة•	
ألوان. وال�

• اأصّمم•واجهة•التطبيق.	
• اأضيف•قائمة•علويّة.	
• اأكتب•الكود•البرمجّي.	
• اأعمل•اختباراً•للمشروع•على•جهاز•افتراضّي،•	

اأو•على•جهاز•يعمل•بنظام•اأندرويد.

• تعلُّم•تعاونّي/•مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•••	
• ذهنّي/استمطار•	 عصف•

ال�أفكار.

• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

ّقق
ح

أت ا

• اأتحّقق•من•اختيار•واجهة•التطبيق•الملائمة.	
• اأتاكّد•من•ملاءمة•تصميم•واجهة•التطبيق.	
• على•	 وظهوره• التطبيق• تنفيذ• من• اأتحّقق•

الجهاز•بشكل•صحيح.
• اأختبر•التطبيق.	
• اأتاأكّد•من•عدم•ظهور•اأي•خطاأ•برمجّي.	

• تعلُّم•تعاونّي/•مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•	

• الخطّة•المعّدة•سابقاً.	
• الطلب•الخاّص•بحسان.	
• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

• اأوثّق•البيانات•التي•تتعلّق•بـ:	
دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ

خراج. وال�إ
الجمل•البرمجّية•المستخدمة.	 
القائمة•المستخدمة.	 
• اإعداد•عرض•تقديمّي.	
• اأندرويد•	 تطبيق• )اإنشاء• بالحالة• ملف• فتح•

.)activity•للتعرُّف•اإلى

• حوار•ومناقشة.	
• مجموعات•	 تعاونّي/• تعلُّم•

عمل.

• حاسوب.	
• شاشة•عرض.	
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

م وِّ
أق ا

• البيانات•	 عرض• في• التطبيق• فعالّية• مدى•
والتحكُّم•بالخلفّية.

• رضا•حّسان•عن•التطبيق.	
• ملاءمة•التطبيق•للمعايير•والمواصفات.	

• •حوار•ومناقشة.	 طلب•حّسان،•وثائق•	
نشرات،•كتب•ومصادر•
متنوعة،•وروابط•اإلكترونية•
متنوعة•من•مصادر•موثوقة،•
خاصة•بعرض•البيانات•
والتحكم•بالخلفية.

• نشرات•عن•المعايير•	
والمواصفات•الخاصة•
بتطوير•تطبيق•اأندرويد.

عدادات•التطبيق. اأناقش:•تُستخَدم•قوائم•menus•فقط•ل�إ
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menus اأتعلّم: القوائم

:menus القوائم 

القائمة العلوّية:•هي•القائمة•التي•تكون•في•اأعلى•التطبيق•وعادة•تكون•قائمة•اإعدادات،•وُيرَمز•لها•في•التطبيق•بثلاث•
نقاط•عموديّة•تدّل•عليها.

أربعة،•وعندما•اأضغط•نشاط عملي )1(: اأنشئ•تطبيقاً•يحتوي•على•قائمة•علويّة•بداخلها•اأسماء•الفصول•ال�
.toast•على•اأي•خيار•يظهر•اسم•الفصل•بـ

اأمسح•جميع• كامل• بشكل• البرنامج• يفتح• وعندما• واأسّميه،• جديداً• مشروعاً• واأنشئ• ستوديو• أندرويد• ال� اأفتح•
العناصر•التي•بداخل•ملف•layout•الرئيسّي.

ال�آن•بزر•الفاأرة•اليمين•اأضغط•على•ملف•app،•واأختار•)Android•Resource•Directory(،•كما•في•الصورة•
آتية: ال�
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ثّم•اأختار•)menu(•من•)Resource•type(،•واأضغط•على•زر•)OK(،•كما•ياأتي:

بعد•اإنشاء•المجلّد•)menu(•الخاّص•بالقائمة،•اأضغط•على•مجلّد•menu•بزر•الفاأرة•اليمين•ل�أنشئ•ملف•xml•خاّصاً•
بالقائمة،•اختار•)New•->•Menu•resource•file(،•كما•ياأتي:
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اأكتب•اسم•لملف•xml•الخاّص•بالقائمة،•في•خانة•file•name،•ثّم•تظهر•لي•نافذة•كال�آتي:
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فلات•في•ال�أسفل•عند•كلمة•menu،•حتى• اأبداأ•باإضافة•العناصر•للقائمة•من•خلال•السحب•menu•item،•وال�إ ال�آن•
تصبح•كما•ياأتي:

 

اأضغط•على•كّل•عنصر•في•القائمة،•واأغّير•ال�سم•)title(•والمعّرف•)ID(،•وفي•المثال•هنا•اأغّير•ال�سم•باسم•الفصل،•
واأعطيه•id•مناسباً.•
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onCreateOptionsMenu،•onOptionsItemSelected•اأنتقل•اإلى•الكود•البرمجّي،•واأعمل•استدعاء•للدالّتين
كما•تعلّمت•سابقاً.

• onCreatOptionsMenu:•اأكتب•بداخل•هذه•الدالّه•كوداً•لربط•ملف•xml•الخاّص•بالقائمة•مع•الكود•البرمجّي.	
• أوامر•اللازمة•عند•الضغط•على•عنصر•في•القائمة.	 onOptionsItemSelected:•اأكتب•بداخل•هذه•الدالّة•ال�
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 menuInflater.inflate•)R.menu.main_menu,•menu(•بالكود•xml•آتي•يقوم•بربط•ملف السطر•ال�
menuInflater:•هي•دالّه•جاهزة•استخدمتها•لعملّيه•الربط،•وتستقبل•قيمتين:•ال�أولى•هي•مكان•ملف•xml•واأحصل•
.)menu:•Menu?(•والقيمة•الثانية•اسم•القائمة•وفق•تعريفها•في•الدالّة•الرئيسّية•،R.menu.main_menu•عليه•بكتابة

• استخدمت•الجمله•الشرطّية•when•لمعرفه•اأي•خيار•)item(•تّم•الضغط•عليه•عن•طريق•مقارنة•id•الخاّص•بكّل•خيار•	
.)item(

• 	•،when•المخّزنة،•واأضعها•في•الجملة•الشرطّية•)item(•الخاّصة•بالعنصر•id•للوصول•لجميع•item.itemId•اأكتب
 R.id.winter•في•الجملة•الشرطّية•اأكتب•)item(•الخاّص•بكّل•عنصر•id•ول�أستخدم•الـ

• 	.)item(•لعرض•النّص•الموجود•في•العنصر•item.title•اأكتب

• اأشّغل•المشروع،•واأتاكّد•من•عمل•التطبيق•بالشكل•الصحيح.	
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 القائمة الجانبّية: 

هي•القائمة•التي•تظهر•من•جانب•الواجهة،•اإّما•بالسحب،•اأو•عن•طريق•الضغط•على•اأيقونة•القائمة،•وهي•عبارة•عن•ثلاثة•
خطوط•اأفقّية.•

اأبحث•مع•زملائي•عن•اأسماء•تطبيقات•تستخدم•القائمة•الجانبّية.نشاط للاطلاع )2(:

اأختار• المشروع• اإنشاء• عند• جديداً،• مشروعاً• واأنشئ• ستوديو،• أندرويد• ال� اأفتح• جانبّية• قائمة• على• يحتوي• تطبيق• لعمل•
آتية: )Navigation•Drawer•Activity(،•كما•في•الصورة•ال�

أتعامل•معها•برمجّياً• عندما•يفتح•البرنامج•بشكل•كامل،•يظهر•ملف•xml•الرئيسي•يحتوي•على•textView،•اأضع•لها•id•ل�
في•وقٍت•ل�حق.

مكوّنات مشروع القائمة الجانبّية: 
• ملف•كود•واحد.	
• 	 .layout•داخل•مجلّد•xml•اأربعة•ملّفات
• 	.menu•ملّفان•في•مجلّد
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 :menu ملّفات

الملف activity_main_drawable.xml يحتوي على عناصر القائمة الجانبّية:. 1

القائمة•اليسرى•هي•العناصر•التي•اأريد•اإضافتها•للقائمة،•سوف•اأستخدم•منها•group•و•menu•item،•اأّما•ال�أولى•فُتستخَدم•
 item•لتجميع•عّدة•عناصر•مع•بعضها•ل�أغراض•الترتيب•والتنظيم،•كما•يمكن•ال�ستغناء•عنها،•وتتّم•اإضافتها•ثّم•اإضافة

فلات.• بداخلها•عن•طريق•السحب•وال�إ
استخدمت•item•وبداخلها•menu•جديدة:

كلمة•communicate•هي•اسم•item•واأستطيع•تغييرها،•وفائدة•وجود•menu••داخل•item•لتوّضح•اأّن•هذا•القسم•جديد•
داخل•القائمة•الرئيسّية،•ويكون•عنوان•القسم•اسم•item•مع•عدم•اإمكانّية•الضغط•على•اسم•القسم•في•التطبيق.

•،)icon(•أيقونة القائمة•اليمنى•تحتوي•على•خصائص•العناصر،•واأهم•العناصر•التي•سوف•اأستخدمها•هي:•id،•ال�
. •،)title(•ال�سم
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• Id:•هو•اسم•فريد•اأستخدمه•لربط•العنصر•في•الكود•البرمجّي.	

• Icon:•هي•اأيقونة•العنصر•التي•تعّبر•عن•اسم•العنصر•وتُْؤَخُذ•من•ملف•drawable،•ومن•الضرورّي•اأن•تكون•اأبعادها•	
أبيض•وال�أسود. قليلة،•مثلاً:•50••طول•*•50•عرض،•وتظهر•باللونين•ال�

• Title:•هو•اسم•لـ•item•الذي•سوف•يظهر•للمستخدم.	

• Chekable:•تظلّل•العنصر•في•القائمة•الذي•تّم•الضغط•عليه،•وتّم•اختياره.	

ملف main.xml: هذا ملف للقائمة العلوّية التي تّم شرحها سابقًا.. 2

مجلّد layout:•األ�حظ•وجود•اأربعة•ملّفات•بداخله•كما•ياأتي:

• 	 textView•اأترك اأريد•عرضها،•هنا• التي• العناصر•وال�أمور• التي•تحتوي•على• ملف•content_main:•للواجهة•
موجودة•واأعطيها•id؛•لكي•اأعرض•فيها•ما•تّم•اختياره•من•القائمه.
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• ملف•app_bar_main:•يتحكّم•بشريط•ال�أدوات•الموجود•فوق•الواجهة،•ويحتوي•على•اسم•التطبيق•والقائمة•	
العلويّة،•واأعمل•في•هذا•الملف•include•لملف•content_main؛•اأي•اأّن•هذا•الملف•المسؤول•عن•اإظهار•ملف•

content_main

• ملف•nav_header_main:•يتحكّم•بالشكل•الذي•يكون•اأعلى•القائمة•الجانبّية،•ويمكن•تغيير•الخلفّيه•والصورة•	
والنصوص،•واإضافة•الطابع•الخاّص•الذي•اأريده.
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• اأضيف•	 اأّول�ً• الذكر،• سابقة• الملفات• فيه•جميع• اأجمع• الذي•سوف• الرئيسي• الملف• •:activity_main ملف•
القائمة• الذي•يحتوي•على• اأضيف•ملف•nav_header_main،•والملف• navigationsView،•وفي•داخلها•

آتية: الجانبّية،•كما•في•الصورة•ال�

اضيف•include•يحتوي•على•ملف•app_bar_main•وهكذا•اأكون•قد•انهيت•ملفات•الواجهة.

ملف main_activity الكود البرمجّي:
ما•اأريد•معرفته•والتعامل•معه•في•الكود•البرمجّي•الجزء•ال�آتي:
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عطاء•اأوامر•الضغط،•واأريد•اإظهار•النّص•الموجود•في•عناصر•القائمة•على•textView•عند• الكود•خاّص•بالقائمة•الجانبّية•ل�إ
الضغط•على•عنصر•محّدد،•فيصبح•الكود•كال�آتي:

اأشّغل•المشروع،•واأختبر•التطبيق،•واأل�حظ•النتائج:
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اأنشئ•تطبيق•يحتوي•على•قائمة•جانبّية،•بداخلها•اأسماء•زملائي،•وعند•الضغط•على•اسم•نشاط عملي )3(:
اأي•شخص•تظهر•معلومات•عن•هذا•الشخص•في•الشاشة•الرئيسّية.

الاأسئلة
اأذكر•نوعين•من•القوائم؟. 1
ما•مكّونات•القائمة•الجانبّية؟. 2
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي

التنّقل ونقل بيانات بين الواجهات. 
4-5

•استضافت•معلّمة•رياضّيات•خبيراً•مشغل•تطبيقات•الهاتف•المحمول•في•مدرسة•عسقلان• وصف الموقف التعليمّي:

البيانات•في• اإدخال• الهندسّية•ومحيطها•)يكون• ال�أشكال• اإنشاء•تطبيق•يقوم•بحساب•مساحة• الِمْهنّية؛•لمساعدتها•في•

واجهة•والنتائج•في•واجهة•اأخرى(.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية )استراتيجّية 

التّعلم(
الموارد

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

• اأجمع•البيانات•من•المعلّمة•عن:	
ال�أشكال•الهندسّية.	 
قوانين•المساحة•والمحيط.	 
أندرويد.	  اإصدار•نظام•ال�
• اأجمع•البيانات•عن:	

دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ
خراج. وال�إ

عدد•الواجهات.	 
ربط•	  في• المستخدمة• البرمجّية• الجمل•

ونقل•البيانات•بين•الواجهات.

• حوار•ومناقشة.•	
• التعلّم•التعاونّي/•مجموعات.	
• البحث•العلمّي.•	

• المعلّمة،•	 )طلب• وثائق•
ومصادر• كتب• نشرات،•

متنوعة(.•
• التكنولوجيا	
• )روابط•اإلكترونية•متنوعة•من•	

حاسوب،• موثوقة،• مصادر•
بنظام• يعمل• هاتف• اإنترنت،•

أندرويد(. ال�

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

• أندرويد•المستخدم،•	 اأصنّف•البيانات:•)نظام•ال�
قانون• •،.... المستطيل،• الدائرة،• المربّع،•

المساحة،•قانون•المحيط•(.
• اأحّدد:	

المعطيات•)المربّع،•الدائرة،•المستطيل،•	 
...،•قانون•المساحة،•قانون•المحيط(.

العناصر•)views(•المستخدمة.	 
عدد•الواجهات.	 
الجمل•البرمجية.	 
• اإعداد•خطّة•للتنفيذ.	

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة•.	

• وثائق)نشرات،•كتب•	
ومصادر•متنوعة(

• التكنولوجيا•)روابط•	
اإلكترونية•متنوعة•من•
مصادر•موثوقة(.
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ّفذ
أن ا

• المقترحة•قابلة•	 الواجهات• اختيار•عدد•من•
أندرويد. للاستخدام•في•تطبيق•ال�

• واجهات•	 اختيار• على• المعلمة• مع• اأتّفق•
التطبيق•المناسبة.

• بينها،•	 واأربط• التطبيق• واجهات• اأصّمم•
واأنشئه.

• اأعمل•اختباراً•للمشروع•على•جهاز•افتراضّي،•	
اأو•على•جهاز•يعمل•بنظام•اأندرويد.

• تعلم•تعاوني/مجموعات	
• حوار•ومناقشة.•••	
• استمطار•	 •/ ذهني• عصف•

ال�أفكار

• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

ّقق
ح

أت ا

• الواجهات•	 اختيار• ملاءمة• من• اأتحّقق•
المقترحة

• للتطبيق.	
• اأتاكّد•من•ملاءمة•التطبيق.	
• على•	 وظهوره• التطبيق• تنفيذ• من• اأتحّقق•

الجهاز
• بشكل•مناسب.	

• تعلم•تعاوني/مجموعات	
• حوار•ومناقشة.•	

• الخطّة•المعّدة•سابقاً.	
• الطلب•الخاص•بالمعلمة.	
• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

أندرويد. يعمل•بنظام•ال�

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

• اأوثّق•البيانات•التي•تتعلّق•بـ:	
دخال•	  للاإ المستخدمة• •)views(العناصر

خراج. وال�إ
عدد•الواجهات.	 
ربط•	  في• المستخدمة• البرمجّية• الجمل•

ونقل•البيانات•بين•الواجهات.
• اإعداد•عرض•تقديمّي.	
• يقوم•	 تطبيق• )اإنشاء• بالحالة• ملف• اإعداد•

بحساب•مساحة•ال�شكال•الهندسّية•ومحيطها(.

• حوار•ومناقشة.	
• مجموعات•	 تعاونّي/• تعلّم•

عمل.

• حاسوب.	
• شاشة•عرض.	
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام
• اأندرويد.	

م وِّ
أق ا

• رضا•المعلّمة•عن•التطبيق.	
• ملاءمة•التطبيق•للمعايير•والمواصفات.	

• •حوار•ومناقشة.	 طلب•المعلّمة،•وثائق•	
نشرات،•كتب•ومصادر،•
وروابط•اإلكترونية•متنوعة•
من•مصادر•موثوقة،•
ونشرات•عن•المعايير•
والمواصفات•الخاصة•
بتطوير•تطبيق•اأندرويد.
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اأناقش:•يمكن•نقل•اأي•نوع•من•البيانات•بين•الواجهات•دون•ال�أخذ•بال�عتبار•نوعها.

ل بين الواجهات اأتعلّم: التنقُّ

 اإنشاء activity جديدة في المشروع نفسه:  

.empty•activity•واأختار•،activity•ثّم•new•ثّم•،app•جديدة،•اأضغط•بزر•الفاأرة•اليمين•على•كلمة•activity•نشاء ل�إ

•عند•اإنشاء•activity،•يتّم•تسجيلها•بملف•manifest•تلقائّياً.
<activity android:name=".Main2Activity"></activity>
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في•الصورة•اأعلاه•اأستطيع•تغيير•اسم•activity•بال�سم•الذي•اأريده.
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أندرويد•ستوديو،•واأنتظر•حتى•يعمل•بشكل•كامل،•ثم•اأنشئ•activity•جديدة،•واأضع•في•كّل•واجهة• اأفتح•ال�
button،•ثّم•اأعطي•كّل•button•id•مختلفاً،•واأغّير•لون•كّل•واجهة•بلون•مختلف،•كما•ياأتي:

اأنتقل•اإلى•الكود•البرمجّي•الخاّص•بـ•activity•ال�أولى،•واأكتب•كما•ياأتي:

ل• اأنشئ•كائناً•من•الصنف•Intent،•من•وظائف•intent•التنقُّ •button1.setOnClickListener•في•داخل
الواجهة• ال�أولى•هي• انّه•يستقبل•قيمتين:• األ�حظ•• اإشارة•المساواه• اأخرى،•وعند•تعريفه•بعد• اإلى• من•واجهة•
)activity(•الحالّية•واأشير•اإليها•بـ•this،•اأّما•الثانيه•فهي•الواجهة•)activity(•التي•اأريد•اأن•انتقل•اإليها،•اأكتب•

.)::class.java(•من•خلال•كتابة•class•اسمها،•وبعدها•اأؤكّد•اأنّها•من•نوع

•منهما•لون•مختلف،•وتحتوي•كّل•واحدة•على•نشاط عملي )1(: اأنشئ•تطبيقاً•يحتوي•على•واجهتين،•لكلٍّ
ل•بين•الواجهتين. button،•للتنقُّ
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اأكتب•جملة•startActivity،•وهي•الدالّة•الخاّصه•لبدء•عمل•intent•تستقبل•قيمة•من•نوع•intent•وهي•الكائن•
الذي•عرفته•سابقاً.

اأنتقل•اإلى•ملف•كود•الواجهة•)activity(•الثانية،•واأكتب•كما•كتبت•في•ملف•كود•الواجهة•ال�أولى•لكن•بالعكس،•
كما•ياأتي:

المشروع•جاهز•للتنفيذ،•اأعمل•تشغيلاً•للمشروع،•واأل�حظ•النتائج.
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  نقل•البيانات•بين•الواجهات:••

دخال•بيانات• (•في•الواجهة•ال�أولى•ل�إ ( planText•نقل•بيانات•بين•الواجهات،•اأضيف•)اإذا•اأردت•في•نشاط•)1
ظهار•البيانات•المرسلة•من•الواجهة•ال�أولى،•كما•ياأتي: معّينه،•واضيف•textView•في•الواجهة•الثانية•ل�إ

بعد•اإضافة•العناصر•اأنتقل•اإلى•الكود•البرمجّي•للواجهة•ال�أولى،•اأضيف•السطر•ال�آتي:

intent.putExtra)"massage",editText.text.toString)((

intent•هذا•الكائن•الذي•عرفته•سابقاً•من•كلاس•Intent،•من•خواّص•intent•هي•putExtra•الدالّة•التي•تقوم•بنقل•
•،)name(•أولـى•هي•اسم•البيانات البيانات،•للوصول•اإليها•اأضع•نقطًة•ثّم•putExtra،•تستقبل•putExtra••قيمتين:•ال�
وهو•عبارة•عن•مفتاح••للقيمة•الذي•سيتّم•اإرساله،•اأّما•القيمة•الثانيه•فهي•البيانات•التي•اأريد•نقلها،•هنا•اأريد•جلب•البيانات•

.string•أّن•البيانات•المنقولة•من•نوع المدخلة•من•editText؛•لذلك•استخدم•التحويلة•toString؛•ل�
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اأّما•في•الواجهة•الثانية•فيكون•الكود•كال�آتي:

الحالية•على•شكل• الواجهة• اإلى• الممّررة• البيانات• باستقبال•وتخزين•جميع• يقوم• •،bundle•متغّيراً•من•نوع هنا•عّرفت•
•،bundle•؛•ليتم•تخزين•البيانات•فيintent.extras•اأكتب•بعد•اإشارة•المساواة•،)name/data(•البيانات/)المفتاح•)ال�سم

ولجلب•البيانات•المراد•استخدامها•اأكتب•المفتاح•الذي•وضعته•عند•اإرسال•البيانات،•كما•في•السطر•ال�آتي:

textView.text•=•bundle["massage"].toString)(

استخدم• لذلك• •string نوعها• البيانات• اأّن• بما• •،bundle من• •["massage"] بالمفتاح• المرتبطة• البيانات• اأجلب•
.textView•واأخيراً•تظهر•البيانات•في•،string•لتحويلها•اإلى•).toString(

ونشاط عملي )2(: •textView•في واإظهارها• الثانية،• اإلى• أولى• ال� الواجهة• من• البيانات• ينقل• تطبيقاً• اأنشئ•
toast،•ثّم•نقل•بيانات•اأخرى•من•الواجهة•الثانية•اإلى•ال�أولى•واإظهارها•في•textView•و

.toast

الاأسئلة

ما•الدالّة•المسؤولة•عن•نقل•البيانات•بين•activity•واأخرى؟•. 1
كيف•يتّم•الوصول•اإلى•البيانات؟. 2
ما•الجملة•الخاّصة•لبدء•عمل•Intent؟. 3
ما•طريقة•اإنشاء•activity•جديدة؟. 4
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الموقف التعليمّي التعلُّمّي

التخاطب بين التطبيقات. 
5-5

•استعان•ليث•بمشغل•تطبيقات•الهاتف•المحمول•في•مدرسة•جنين•المهنّية؛•لمساعدته•في• وصف الموقف التعليمّي:

اإنشاء•تطبيقين،•يقوم•ال�أول•بالتقاط•صورة•وعرضها•على•التطبيق،•ثّم•نقلها•مع•معلومات•عنها•اإلى•التطبيق•الثاني.

العمل الكامل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية )استراتيجّية 

التّعلّم(
الموارد

ها
حلّل

أ  وا
ت

انا
لبي

ع ا
جم

أ ا

• اأجمع•البيانات•من•ليث•عن:	
أندرويد.	  اإصدار•نظام•ال�
اأبعاد•الصورة.	 
المعلومات•عن•الصورة.	 
• اأجمع•البيانات•عن:	

دخال•	  العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ
خراج. وال�إ

عدد•الواجهات.	 
عدد•التطبيقات.	 

الجمل•البرمجّية•المستخدمة.

• حوار•ومناقشة.•	
• التعلّم•التعاونّي/•مجموعات.	
• البحث•العلمّي.•	

• وثائق•)طلب•ليث،•نشرات،•	
كتب•ومصادر•متنوعة(.•

• التكنولوجيا:•)روابط•	
اإلكترونية•متنوعة•من•مصادر•
موثوقة،•هاتف،•حاسوب،•

اإنترنت،•يعمل•بنظام•
أندرويد(. ال�

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

• أندرويد•المستخدم(.	 اأصنّف•البيانات•)نظام•ال�
• اأحّدد:	

المعطيات:•)اأبعاد•الصورة،•معلومات•عن•	 
الصورة(.

العناصر)views(•المستخدمة.	 
عدد•الواجهات.	 
عدد•التطبيقات.	 
الجمل•البرمجّية.	 
• اإعداد•خطّة•للتنفيذ.	

• تعلّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.	

• وثائق•)نشرات،•كتب•	
ومصادر•متنوعة(.

• التكنولوجيا•)روابط•	
اإلكترونية•متنوعة•من•
مصادر•موثوقة(.
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ّفذ
أن ا

• المقترحة•قابلة•	 الواجهات• اختيار•عدد•من•
أندرويد. للاستخدام•في•تطبيق•ال�

• اأتّفق•مع•ليث•على•اختيار•واجهات•التطبيق•المناسبة.	
• اأصّمم•واأبرمج•واجهة•التطبيقين•ال�أول•والثاني.•	
• اأعمل•اختباراً•للمشروع•على•جهاز•افتراضّي،•	

اأو•على•جهاز•يعمل•بنظام•اأندرويد.

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•••	
• استمطار•	 •/ ذهنّي• عصف•

ال�أفكار.

• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام•اأندرويد.

ّقق
ح

أت ا

• اأتحّقق•من•ملاءمة•اختيار•الواجهة•المقترحة•	
للتطبيقين.

• اأتاأكّد•من•ملاءمة•التطبيقين.	
• اأتحّقق•من•تنفيذ•التطبيقين•وظهورهما•على•	

الجهاز•بشكل•مناسب.

• تعلُّم•تعاونّي/مجموعات.	
• حوار•ومناقشة.•	

• الخطّة•المعّدة•سابقاً.	
• الطلب•الخاّص•بليث.	
• حاسوب.	
• 	.Android•Studio•برنامج
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

أندرويد. يعمل•بنظام•ال�

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

• اأوثّق•البيانات•التي•تتعلّق•بـ:	
خراج.	  دخال•وال�إ العناصر•)views(•المستخدمة•للاإ
عدد•الواجهات.	 
عدد•التطبيقات	 
الجمل•البرمجّية•المستخدمة.	 
• اإعداد•عرض•تقديمّي.	
• بالتقاط•	 يقوم• )اإنشاء• بالحالة• ملف• اإعداد•

صورة•وعرضها•على•التطبيق(.

• حوار•ومناقشة.	
• مجموعات•	 تعاوني/• تعلم•

عمل.

• حاسوب.	
• شاشة•عرض.	
• جهاز•	 اأو• افتراضّي،• جهاز•

يعمل•بنظام
• اأندرويد.	

م وِّ
أق ا

• رضا•ليث•عن•التطبيقين.	
• ملاءمة•التطبيقين•للمعايير•والمواصفات.	

• •حوار•ومناقشة.	 طلب•ليث،•وثائق•نشرات،•	
كتب•ومصادر،•وروابط•

اإلكترونية•متنوعة•من•مصادر•
موثوقة•عن•كيفية•تطوير•
تطبيق•اأندرويد،••تختص•
لتقاط•الصور•وعرضها•ثم• باإ
نقلها•مع•معلومات•عنها•

اإلى•التطبيق•الثاني.
• نشرات•عن•المعايير•	

والمواصفات•الخاصة•
بتطوير•تطبيق•اأندرويد•خاص•

بالتنقل•بين•التطبيقات.

أندرويد. اأناقش:•اأستطيع•الوصول•اإلى•اأي•تطبيق•موجود•على•جهاز•ال�
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ل بين التطبيقات اأتعلّم: التنقُّ

ل بين تطبيقين منشاآت على الجهاز نفسه:     التنقُّ

اأنشئ•تطبيقين•يرسل•كل•منهما•بيانات•للاأخر•ويعرضها.نشاط  عملي )1(:

اأنشئ•المشروع•ال�أول•واأسّميه•App1،•ثّم•اأنتظر•حتى•يفتح•البرنامج•بشكل•كامل،•ثّم•اأنشئ•المشروع•الثاني•واأسّميه•
App2•من•خلال:

File->New->New•Project

 
أندرويد•ستوديو. بعد•اأن•يفتح•البرنامج•بشكل•كامل،•يصبح•لدّي•مشروعان•َقْيد•التشغيل•في•ال�
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آتية: اأصّمم•واجهة•التطبيقين•ال�أول•والثاني،•كما•في•الصورة•ال�

دخال•البيانات•التي•اأريد•اإرسالها،• ظهار•البيانات•الُمستقَبلة•من•التطبيق•ال�آخر،•و•planText•ل�إ استخدمُت•textView•ل�إ
رسال•البيانات•وال�نتقال•اإلى•التطبيق•ال�آخر. اأّما•button•فُيستخَدم•ل�إ

اأفتُح•الكود•البرمجّي•الخاّص•بواجهة•التطبيق•ال�أول،•ثّم•اأكتب•كما•ياأتي:

أوامر•في•داخل•sendButton،•اأعّرف•متغّيراً•لتخزين•البيانات•الُمدخله•في•planText•بعد• في•الكود•السابق،•اأكتُب•ال�
جلبها•من•خلال•هذا•السطر:••

val massage•=•sendText.text.toString)(

.launchIntent•واأسّميه•،Intent•ثّم•اأنشئ•كائناً•من•صنف
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packageManager•هي•دالّة•رئيسّية•تتعامل•مع•اإدارة•حزمة•التطبيق،•واستخدمتها•هنا•لكي•اأستطيع•الوصول•اإلى•دالّة•
getLaunchIntentForPackage•التي•تحتوي•على•اسم•حزمة•التطبيق•الذي•اأريد•ال�نتقال•اإليه،•ووظيفة•هذه•الدالّة•هي•

ال�نتقال•من•تطبيق•اإلى•اآخر.

آتيين: اأناقش:•فائدة•السطرين•البرمجّيين•ال�

launchIntent.putExtra)"app1",massage(
startActivity)launchIntent(

اأكتُب•الكود•البرمجّي•الذي•يستقبل•البيانات•من•التطبيق•ال�آخر•ويظهرها•في•textView•كما•ياأتي:

val b=intent.extras
if )b!=null({
••••resText.text =•b["app2"].toString)(
}

اأناقش:•فائدة•الجملة•الشرطّية•في•الكود•السابق.

اأنشئ•كائناً•من•الصنف•bundle،•واأسّميه•b•يقوم•بخزِّن•جميع•البيانات•التي•تصل•اإلى•activity•الحالّية•كما•تعلمت•
على• يظهرها• بيانات• وجد• فاإْن• ل�،• اأم• •b المتغّير• داخل• بيانات• وجود• بفحص• تقوم• شرطّية• جملة• اأكتب• ثّم• سابقاً،•

textView•كما•ياأتي:

resText.text =•b["app2"].toString)(

اأناقش:•عمل•السطر•البرمجّي•السابق.
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أّول،•ثّم•بعد•ذلك•اأنتقل•اإلى•المشروع•الثاني•واأكتب•الكود•البرمجّي•نفسه،•مع•اإجراء•بعض• بعد•ال�نتهاء•اأشّغل•المشروع•ال�
التغييرات•البسيطه•كما•ياأتي:

اأناقش•مع•زملائي•عمل•الكود•البرمجّي•السابق،•واأكتشف•ال�ختلاف•عن•الكود•البرمجّي•نشاط نظري )2(:
لمشروع•التطبيق•ال�أول.

أندرويد•نفسه،•ثّم•اأختبر•عمل•التطبيقين. اأخيراً•اأشّغل•المشروع•الثاني•على•جهاز•ال�
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  التنقل بين تطبيق تم اأنشاؤه واستخدام الكاميرا:   

اأنشئ•تطبيقاً•يلتقط•صورة•ويظهرها•داخل•التطبيق.نشاط عملي )3(:

باإضافة• الواجهة• بتصميم• اأبداأ• كامل• بشكل• البرنامج• يفتح• اأن• وبعد• •،Mycamera واأسّميه• جديداً• مشروعاً• اأنشئ•
:id•لفتح•الكاميرا•والتقاط•الصورة•واأعطيه•buttonو•،id•لعرض•الصورة•الملتقطة•واأعطيها•imageView
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اأفتح•الكود•البرمجّي،•واأبداأ•بكتابة•ال�أكواد•كما•ياأتي:

اأبداأ•اأّول�ً•بالكتابة•داخل•button،•اأعّرف•intent•واأعطيها•اأمراً•لفتح•الكاميرا•وهو:
 MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE.•لبدء•عمل•intent•الخاّصة•اأكتب:

startActivityForResult)intent,•REQUEST_IMAGE(

وتاأخذ•قيمتين:•ال�أولى•هي•intent•التي•عرفتها،•والثانية•هي•رقم•activity•التي•اأريد•ال�نتقال•اإليها،•وهنا•عّرفت•قيمة•ثابته•
واأسميُتها•REQUEST_IMAGE،•واأعطيتها•قيمة•1،•واأستطيع•اأن•اأعطيها•قيمة•اأخرى•بشرط•اأن•تكون•موجبة،•وقد•

عّرفُت•القيمة•في•البداية•لكي•اأستخدمها•في•اأكثر•من•مكان•في•الكود.
لكي•يتّم•استقبال•الصورة•اأعمل•استدعاء•لدالّة•اسمها•onActivityResult•الخاّصة•بفحص•التغيُّرات•التي•تحصل•على•

الواجهة•)activity(•الحالّية•ل�ستقبال•بيانات•من•وجهات•)activites(•اأخرى،•كما•ياأتي:
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اأحذف•الكود•الموجود•داخل•الدالّة،•واأكتب•الكود•البرمجّي•ال�آتي:

if )requestCode•==•REQUEST_IMAGE•&&•resultCode•==•Activity.RESULT_OK(•{
    val exstras•=•data!!.extras
    val photo•=•exstras["data"] as Bitmap
••••imageView.setImageBitmap)photo(
}

• اأكتب•جملة•شرطّية•بداخلها•requestCode•==•REQUEST_IMAGE•تفحص•القيمة•المطلوبه•هل•هي•مساوية•	
لرقم•activity•التي•اأريد•جلب•البيانات•منها••اأم•ل�.•

• اأيضاً•resultCode•==•Activity.RESULT_OK•تفحص•وجود•نتائج•في•الواجهة؛•اأي•هل•يوجد•قيم•تّم•استقبالها•	
في•الواجهة•)هنا•القيم•هي•صور(،•وهذا•ما•تعنيه•هذه•الجملة•Activity.RESULT_OK؛•اأي•اأنّه•يوجد•نتائج.

• داخل•الجملة•الشرطّية•اأنشئ•كائناً•من•الصنف•Intent•اأسّميه•exstras•لتخزين•البيانات•التي•تّم•اسقبالها.•كلمة•	
.onActivityResult•معّرف•في•الدالّه•الرئيسّية•Intent•هي•متغّير•من•نوع•data

• 	•."data"•التي•تحمل•مفتاحاً•اسمه•exstras •واأخّزن•القيم•الموجودة•في•،•photo•ثّم•اأعّرف•متغّيراً•اأسّميه
• 	.bitmap•وتعني•اأّن•البيانات•هي•من•نوع•as•Bitmap
• اأخيراً•تّم•تخزين•الصوره•التي•تّم•التقاطها•من•الكاميرا•في•imageView•التي•اأضفتها•في•الواجهة•باستخدام:	

imageView.setImageBitmap)photo(
السماح• اإضافة•طلب• يلزم• التطبيق،• اإدارة• مادّي•وخارجة•عن• مكّون• الكاميرا• اأّن• وبما• الكود،• كتابة• من• ال�نتهاء• بعد•

للوصول،•واستخدام•الكاميرا•في•ملف•manifest•،•وبدونه•ل�•يعمل•التطبيق•ويعطي•خطاأ.•كما•ياأتي:
<uses-feature•android:name="android.hardware.camera"•android:required="true"/>
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اأشّغل•المشروع،•ثّم•اختبر•التطبيق•واأفحص•النتائج.

الاأسئلة
آتية:•getLaunchIntentForPackage؟•. 1 ما•وظيفة•الدالّة•ال�
ما•هو•طلب•السماح•للوصول•واستخدام•الكاميرا•الذي•ُيضاف•في•ملف•manifest؟. 2
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اأسئلة الوحدة

جابة•الصحيحة•فيما•ياأتي: السؤال الاأول:•اأضع•دائرة•حول•رمز•ال�إ

آتية•ل�•ُيعّد•من•دورة•حياة•الواجهة•activity؟. 1 اأّي•من•ال�

onStart•.د • •onPause•.ج • •onTouchEvent•.ب •onCreate•.اأ

ماذا•تفيد•كلمة•lateinit؟. 2

ب.•استخدام•المتغّير•في•اأكثر•من•موضع. • • اأ.•اإعادة•تعريف•المتغّير•في•وقت•ل�حق.•

د.•ل�•يمكن•استخدام•المتغّير•اإل�•مّرة•واحدة•فقط. • • • • ل�•يوجد•لها•فائدة.•

ما•وظيفة•show.•في•كتابة•toast؟. 3

 .toast•ب.•اإخفاء • • • •.toast•اأ.•تُكمل•تركيب

.toast•د.•تُستخَدم•توقيتاً•زمنّياً•لـ • • • • •.toast•ج.•عرض

ما•الدالّة•التي•تُستخدم•لربط•الكود•البرمجّي•بملف•xml•الخاّص•بالقوائم؟. 4

.onItemSelect•.ب • • • • •.onCreateMenu•.اأ

.onCreateOptionsMenu•.د • • •.onOptionsItemSelected•.ج

أمر•الذي•اأكتبه•لكي•يبداأ•عمل•intent؟. 5 ما•ال�

.start)intent(•.ب • • • • •.show)intent(•.اأ

.shoeActivity)intent(•.د • • • •.startActivity)intent(•.ج

ماذا•اأستخدم•لنقل•بيانات•من•واجهة•اإلى•اأخرى؟. 6

.intent.putExtra•.ب • • • • •.intent.extras•.اأ

intent.putString•.د • • • •.intent.getExsta•.ج

ما•وظيفة•bundle•في•الواجهة•activity•التي•تستقبل•البيانات؟. 7

ب.•يخّزن•فقط•البيانات•التي•تحمل•مفتاحاً•محّدداً. • اأ.•تخزين•البيانات•المرسلة•من•واجهة•اأخرى.•

د.•يتعامل•مع•البيانات•من•نوع•string•فقط. • • ج.•ُيستخَدم•وسيلًة•لنقل•البيانات.•
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السؤال الثاني:•ما•وظائف•intent؟

.activity•السؤال الثالث:•اأوّضح•باختصار•دورة•حياة•الواجهة

يماءات؟•اأذكر•ثلاثة•من•اأنواعها. السؤال الرابع:•ما•المقصود•بال�إ

السؤال الخامس:•ما•مكّونات•toast؟

  

اأنشي•تطبيقاً•من•عّدة•واجهات•يعرض•سيرتي•الذاتّية،•بحيث•تحتوي•الواجهة•ال�أولى•على•اسم•نشاط  الوحدة:
مستخدم•وكلمة•مرور،•ول�•يمكن•فتح•التطبيق•اإلّ�•بواسطتهما.
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 لجنة المناهج الوزارية: 

•••اأ.•ثروت•زيد • •••د.•بصري•صالح• • د.•صبري•صيدم•

م.•وسام•نخلة••••••••••••••••د.•سمية•النخالة     

 المشاركون في ورشات تطبيقات الهواتف الذكية للصف الحادي عشر: 

عاصم•شراب      جمال•جودة       • محمد•الجوراني••••••••••

محمد•قباجة    سماح•بعلوشة           

تمَّ بحمد اللّه وتوفيقه


