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التعريف بالصحيفة

هذا العمل عبارة عن نشرة فصلية تصدر عن قسم احلاسب اآللي 
في إدارة اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم مبحافظة 
عام  مدير  سعادة  مبباركة  اجلهد  هذا  شرف  وقد  (بنني).  األحساء 

التربية والتعليم ودعمه منذ إصداره األول في عام ١٤٢٦هـ.
منسوبي  بني  احلاسوبية  الثقافة  نشر  إلى  النشرة  هذه  وتهدف 
التربوية  اخلبرات  ونقل  عموماً،  احملافظة  في  والتعليم  التربية 
واملتخصصة اإلثرائية ملعلمي احلاسب االلي على وجه اخلصوص.

يكون  أن  حرصنا  ونشرها  الفائدة  تعميم  من  مزيد  نحو  وسعياً 
النشر عبر الوسائل اإللكترونية، وفي هذا الصدد نشكر لسعادة 
مدير عام التربية والتعليم دعمه الكرمي املتمثل في توجيهه الكرمي 
بتخصيص رابط إلكتروني إلصدارات التشرة عبر املوقع اإللكتروني 

إلدارة التربية والتعليم على العنوان:
www.hasaedu.gov.sa/pc_magazine/?eservices

وتُقسم هذه النشرة إلى تبويبات عدة فيما يلي توضيحها:
احملور  هذا  في  احلاسب  قسم  رئيس  يطرح  إذ  االفتتاحية:   -  ١   
موضوعاً يتعلق غالباً ببعض األحداث املستجدة أو توضيح بعض 
الرؤى والتعليق عليها أو نقل بعض اإلرشادات، وغالباً ما تتصل تلك 
املوضوعات مبستجدات األحداث في االني التربوي والتخصصي .
  ٢ - من خبراتي :وفي هذا التبويب ننقل للقارئ عدداً من اخلبرات 
والتجارب واملهارات احلاسوبية في البرمجية والعتاد يتم انتقاؤها 

من جتاربنا الشخصية أو جتارب منقولة.
من  عدداً  للقارئ  ننتقي  التبويب  هذا  وفي  مختارة:  مواقع   -  ٣   
املواقع اإللكترونية التعليمية أو التثقيفية املتخصصة أو اخلدمية 

للتعريف بها وسبل االستفادة منها.
اجلديد  تتبع  نحاول  التبويب  هذا  خالل  من  التقنية:  -جديد   ٤   
على  واالتصاالت  واملعلومات  خصوصاً  احلاسبات  تقنية  في 
تقنية  في  بجديد  دائم  اطالع  على  القارئ  لنجعل  العموم،  وجه 

املعلومات واالتصاالت ما أمكن.
التبويب في كل إصدار واحداً من  يتناول هذا  تربوية:    ٥ - شؤون 
لتوضيح جوانبها بصورة مختصرة  التربوية  املفاهيم  أو  املهارات 
التربوية  العملية  عناصر  على  وأثرها  مباهيتها  املعلمني  وتذكير 

والتعليمية.
مجال  في  سؤاالً  نطرح  إصدار  كل  نهاية  في  العدد:  سؤال   -  ٦   
من  ملزيد  القارئ  حفز  إلى  خالله  من  نهدف  واملعلومات  احلاسب 
اإلصدار  في  إجابته  تتم  أن  على  املعلومات،  بتقنية  االهتمام 

التالي.



العدد هذا  في

لتطوير  الشامل املشروع ........ االقتتاحية في  - ١
في اململكة. نوعية للتعليم املناهج نقلة

إنشاء  مراحل الثالث من اجلزء ........ خبراتي - من ٢
جهازين. بني شبكة

ملساعدة  إلكتروني موقع ........ مختارة مواقع - ٣
االستذكار. على الطالب

يستخدم  حاسوبي برنامج ........ التقنية جديد - ٤  
احلشرات. لطرد

تكامل  والتعلم التعليم ........ تربوية شؤون - ٥  
ومفترقات.

التي األخرى واخلبرات املوضوعات من املزيد إلى إضافًة
. اإلصدار لهذا العدد سؤال وركن العدد، هذا يتضمنها

                     
املتعة والفائدة،،،، لكم نتمنى  



االفتتاحية

    
للقائكم،  شوق وكلنا ُقراءنا الكرام إليكم نعود ها نحن لعام دام انقطاع بعد  
البرامج بعددمن القسم خطة ازدحام أن إذ ذلك في العذر منكم ونلتمس
اإلصدارين نُرجيء جعلنا ما السابق ١٤٣١/١٤٣٠هـ هو العام خالل والتكليفات
من سابقة من اعداد إصداره مت ما ملراجعة وجدناها فرصة وقد موعدهما. عن
ونتيجًة للهدف املنشود، للوصول والتحسني التطوير بقصد الصحيفة هذه
بل وإخراجه حملتوياته التنظيم حيث من جديد ثوب في اإلصدار هذا يأتي لذلك
جتدوا وأن رضاكم على آملني أن يحوز إعداده. في املستخدمة البرمجيات وحتى

املأمولة. الفائدة فيه
والتعليم  التربية وزارة تدشني فهو العدد لهذا االفتتاحية موضوع أما 
١٤٣٢/١٤٣١هـ الدراسي العام مع مستهل املناهج لتطوير الشامل للمشروع
ومرنة ومتوازنة متكاملة مناهج تربوية تعليمية توفير رؤيته في يحمل والذي
سوق واحتياجات التنمية خطط ومتطلبات الطالب حاجات تلبي ومتطورة
واعياً تفاعالً وحتقق العاملية احمللية املتغيرات وتستوعب  املستقبلية العمل
واملبادئ القيم وترسخ احلديثة، التربوية واالجتاهات التقنية التطورات  مع
واالعتدال، الوسطية على وتؤكد  للوطن الوالء وروح السامية  اإلسالمية 
والتعلم للحياة الالزمة النافعة واالجتاهات واملهارات املعارف الطالب وتُكسب
املستمر والتعلم والتدبر والتأمل التفكير على وتُعود االجتماعي، والتعايش

اتلفة. التعلم ومصادر التقنيات واستخدام
احلديثة  التقنية التطورت مع تفاعله  املشروع هذا مالمح  أبرز من ولعل
كوسيلة ليست الرئيسة والتعلم التعليم مصادر من كواحدة واعتمادها
التعليم عمليتي في التقنية دمج خالل وإمنا من فحسب مساعدة تعليمية
لتحقيق وتوظيفها معها التعامل مهارات الطالب ميتلك بحيث والتعلم،

. التعليم أهداف لتحقيق املعلم من قبل جانب توظيفها إلى التعلم أهداف
أن تسير  نأمل اململكة في للتعليم النوعية النقالت من املرحلة تعد إن هذه   
عليه التأكيد يجدر ومما  منها. املامولة األهداف حتقق وأن لها  خطط ما وفق
وتوحيد تكاتف اجلهود املرحلة من تعليمنا يتطلب هذه جناح أن املقام هذا في
املشروع هذا ثمار حتى جنني مجاله في كل املسؤوليات وحتمل واألهداف الرؤى
ومهارات معارف العلوم ميتلكون أكفاء طلبة نتاجها التعليم في نوعيًة نقلًة

التعلم.
                                      ولكم حتياتي،،،،

                                                                                        عبدالرحمن احم



خبراتي من

(٣-٣) جهازين شبكة منزلية بني عمل - ٢
املصورة  اخلطوات وفق املنزلية وذلك بالشبكة اتصال ننشئ كيف سنتعلم املرحلة في هذه

التالية:                                                                                     
(٢)                                                                                                                                

(١)                           

(٣)                       
(٤)                                                                                                                                  

(٦)                                                                                         (٥)                           



خبراتي من

بني جهازين  منزلية شبكة لعمل املصورة اخلطوات يتبع
(٨)                                                                                       (٧)                             

(١٠)                                                                                    (٩)                             

(١٢)                                                                                       (١١)                       

اإلعدادات لتثبيت اجلهاز تشغيل بإعادة قم
                                                

                                                                              ((منقول من املنتديات للفائدة))



مختارة إلكترونية مواقع

اإللكتروني:  املوقع - ٢

    http://www.studygs.net/arabic/index.htm     
 

ُیعنى  الدراسیة واإلرشادات استراتیجیات المذاكرة بمسمى إلكتروني موقع
وبعض والتعلم لالستذكار الصحیحة بالطرق  وتعریفھم الطالب بمساعدة
جامعة من برجر لندز جوزیف الموقع ھذا یإنشاء قام وقد الدراسیة، المھارات
بین تعاون  نتیجة الموقع من ھذا العربیة النسخة  جاءت وقد توماس، سانت 

العربیة. والمدرسة المؤلف

اإللكتروني:  املوقع - ١

http://Kids.islamweb.net  
    

اآلداب  وبعض اإلسالمي بالدین األطفال بتعریف  موقع إلكتروني تفاعلي ُیعنى
اھتماماتھم. وتجذب لھم محببة بصورة بھ المتعلقة والسلوكیات



التقنية جديد

ترغبه: الذي باللون يكتب قلم

على  بالتعرف يقوم Sensor القلم قمة في يوجد  
احمليط)، الوسط من لون له (أي القلم توجه الذي اللون
يقوم الذي Scanner املسمى الثاني اجلزء يأتي ثم
املناسبة اخليارات حتديد ومن ثم امللتقط اللون بتحليل
األساسية املهيأ األلون باستخدام اللون نفس لتوليد

القلم. بها

احلشرات: يستخدم لطرد برنامج

حيث  Sea Anti_mosquitoes XP البرنامج اسم  
يسمعها ال صوتية فوق موجات الببرنامج يصدر
في جهازها بخلل وتصيبها احلشرات على وتؤثر االنسان

العصبي.



التعلم: هو عملية اكتساب الفرد للمعلومات واملعارف واالجتاهات من خالل 
تتفاعل  حيث  التعليم،  عمليات  نتيجة  أو  والدراسةواملمارسة  التفكير 
ظروفه الشخصية وقدراته مع مايحيط به من ظروف الستثمارها من أجل 

تطوير قدراته.
وللتعلم أنواع منها :

  ١ - التعلم باالستكشاف: وتعني قدرة الطالب على الوصول إلى حقائق 
طريق  عن  وخبرات  معارف  من  ميتلكه  ما  على  اعتماداً  جديدة  ومعلومات 
استخدام عمليات االستقصاء واالستنباط أو فرض الفروض واختبارها حلل 

املشكالت.
  ٢ - التعلم التعاوني: ويقوم على توزيع الطالب في مجموعات صغيرة غير 

متجانسة يتعاون أفرادها لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة>
  -٣ التعلم اجلماعي: ويتم في هذا األسلوب التفاعل املتبادل بني مجموعات 

صغيرة من املتعلمني أثناء ممارستهم لبعض األنشطة.
  ٤ - التعلم الذاتي: أي أن الفرد يعلم نفسه بنفسه، فالتعليم يتم نتيجة 
خبرات هيأها الطالب لنفسه ذاتياً أو هيأها له شخص آخر كاملعلم، ومن 

صوره التعليم املبرمج والتعلم باملديوالت ونحوهما.
التعليم: هو نشاط يهدف إلى إثارة التعلم وحتفيزه وتسهيل حصوله، وهو 
مجموعة  أو  شخص  قبل  من  توظيفها  يتم  ومنظمه  مقصودة  عمليات 
بطريقة  لألشخاص  والتفهيم  التلقني  على  يركز  ما  وغالباً  أشخاص، 

نظرية.
وللتعليم أشكال مختلفة منها:

وسائط  عبر  التعليمية  البرامج  تقدمي  ويعني  اإللكتروني:  التعليم   -  ١   
غير  أو  متزامن  بأسلوب  االنترنت  وشبكة  كاألقراص  متنوعة  إلكترونية 

متزامن.
  ٢ - التعليم عن بعد: وهي عملية يكون فيها الطالب مفصوالً عن املعلم 

مبسافة جغرافية وذلك باستخدام وسائل االتصال احلديثة.
ومن أساليب التعليم:

  ١ - أساليب معتمدة على عمل الطالب: كأن يقوم الطالب بتجارب عملية 
أو متثيل أدوار أو تنفيذ مشروعات معينة.

  ٢ - أساليب مبنية على املعلم: كاحملاضرة واإللقاء.
وخالصة القول:

التعلم مجهود شخصي ونشاط ذاتي، أما التعليم فهو مجهود ملساعدة 
شخص ما على التعلم.

عملية  واستثارة  وحفز  للتعلم  املالئمة  الظروف  تهيئة  هو  التعليم  دور 
في  وتطبيقه  التعلم  أثر  انتقال  يكفل  الذي  هو  اجليد  والتعليم  التعلم، 

مواقف مشابهة.
((منقول بتصرف))

شــــؤون تــــربوية



                 
االهتمام  ينبغي التي املواصفات ما

للكمبيوتر؟ شاشة شراء عند بها

الــعــدد ســــؤال

السابع) (العدد السابق العدد سؤال إجابة

ديو كور وسنترينو   (core due) ديو كور تقنية بني الفرق ما السؤال: 

(centrino)؟

اإلجابة:

انتل . تصنيع شركة فقط من أن املعالج تعني ديو كور تقنية  

وكرت  والرقاقات  املعالج  طقم أن فتعني سنترينو ديو كور تقنية أما

انتل. شركة تصنيع من جميعها الالسلكي

تصنيع شركة  من كانت ما متى والرقاقات والكروت املعالج املعلوم أن ومن

اجلهاز وتعريفاته. عمل في التعارضات مشكلة من يقلل فهذا واحدة


