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 الفصل الثاني –ملخص المنهاج للصف السادس االبتدائي 
 :ي: الحاسوب يعلمنالدرس األول

 األساسيات التي يجب على الطالب معرفتها طبقا لدرس )الحاسوب يعلمني(
 Central Processing Unit –CPU آلية عمل وحدة المعالجة المركزية

األوامر الموجودة في ذاكرة ، بمساعدة التي تصل من وحدات اإلدخال إلى ذاكرة الرام البيانات بمعالجةتقوم هذه الوحدة 
 بعد المعالجة( قبل إخراجها بواسطة وحدات اإلخراجسالها للرام بالشكل الجديد )د إر ، ثم تعيالروم

 Read Only Memory – ROMفائدة ذاكرة القراءة فقط 
، مثل أوامر التعرف على قطع الحاسوب ال يمكن تغيرها عبر الكتابة عليهاذاكرة تحتوي على أوامر ومعلومات ثابتة 

عند إغالق جهاز  وهي ال تفقد محتوياتهااعد وحدة المعالجة المركزية على تنفيذ األوامر. اإللكترونية والمعلومات التي تس
 الحاسوب.

 Random Access Memory – RAMفائدة ذاكرة الوصول العشوائي 
 وهي تفقد. أو وحدات اإلدخال أو اإلخراج تستخدم من قبل وحدة المعالجة المركزيةذاكرة تحتوي على بيانات أو معلومات 
 .محتوياتها عند إغالق جهاز الحاسوب

 Hard Disk – HDفائدة القرص الصلب 
 ، مثل الملفات النّصية، الصور، األفالم.قرص لتخزين البيانات أو المعلومات بشكل دائم

 آلية عمل لوحة المفاتيح
وحدة ما يسمح لوحدة تسمى ، مخاصة بهذا المفتاح دائرة مغلقةعند الضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح يتم وصل 

الخاص بالمفتاح إلى الحاسوب. يقوم  سكيرمز اآلعليه، والتي بدورها ترسل  بالتعرف المعالجة الدقيقة المايكرو بروسيسور
وحدة ، ثم ينبه وحدة المعالجة المركزية بواسطة ذاكرة الرامالحاسوب بتخزين الرمز أو الحرف الخاص بالمفتاح المضغوط في 

ى وجود الرمز أو الحرف في الرام. تقوم وحدة المعالجة المركزية باتخاذ اإلجراء المناسب حسب البرنامج الذي يعمل إل المنبه
 وقت الضغط على المفتاح، وقد يكون في الغالب طباعة الرمز أو الحرف على وحدة اإلخراج الرئيسة )الشاشة(.
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 :الدرس الثاني: منافذ جهاز الحاسوب

  وحدات اإلخراجمن الحاسوب من خالل  وتخرج المعلومات وحدات اإلدخالتدخل البيانات إلى الحاسوب من خالل. 
 الحاسوب.بوصل أدوات اإلدخال واإلخراج تستخدم لـ منافذ الحاسوب: •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنفذ م
 التصنيف

 إدخال وإخراج إخراج إدخال
   USBمنفذ المتسلسل العام  .1

 
 منفذ الشبكة .2

  
 

  منفذ الصوت )ميكروفون( .3
  

 منفذ الصوت )السماعات( .4
 

 
 

 منفذ نقل اإلشارة المرئية .5
 

 
 

   .لراوتر أو المودم(: يتم ربط الحاسوب باإلنترنت من خالل )اات هامةمالحظ   
  أحمرالميكروفون لونه  – أخضرمنفذ الصوت السماعات لونه. 
 يوجد نوعان من األقراص  –()االسطواناتالمدمجة تستخدم لقراءة محتويات األقراص  محركات األقراصCD وDVD. 
  2منفذ يتم وصل لوحة المفاتيح والفأرة فيPS/    ( أخضرالفأرة  – بنفسجي المفاتيحلوحة)  منفذ أوUSB. 
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 الدرس الثالث: أمن وحماية المعلومات )الخصوصية(:
 باء بها.الخصوصية: هي األشياء التي ينبغي أن نحافظ على سريتها وال نخبر الغر 

 ليست جميع المعلومات على االنترنت مفيدة، فبعضها مضر ومضلل. •
 هناك ايضًا العديد من البيانات يجب أن تكون سرية في جهاز الحاسب اآللي. يجب أن ال تخبر أحدًا بها في شبكة االنترنت. •
 قد تلتقي بأناس غرباء ال تخبرهم أية معلومات خاصة بك أو بأسرتك. •
 أنه صديق لك ولكنه شخصًا مخادعًا يسعى لإلضرار بك.قد يدعي الشخص ب •
 ال تنشر أي بيانات شخصية في المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي. •
 قد يتم استغالل هذه المعلومات المنشورة لهدف مضر بك. •

 ننصحك باستشارة أولياء أمرك قبل نشر أية معلومات عنك أو عن أسرتك •
 :هيصية وأمن المعلومات، ال بد من مراعاة ثالثة أمور ولضمان الحفاظ على خصو  •

 تحديد الهوية          -                المصادقة على الهوية-              نطاق الصالحيات •
 )اسم المستخدم( اسم فريد من نوعه )ال يتكرر( يحدد هوية المستخدم. أواًل: تحديد الهوية:

مة المرور( تستخدم للتأكد من هوية المستخدم، تعتبر إجراء أولي للسماح للمستخدم بالوصول إلى )كل ثانيًا: المصادقة على الهوية:
 موارد النظام أو الشبكة.

)الصالحيات( من خالل كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور يحدد النظام الموارد المتاحة وفق ما  ثالثًا: تحديد نطاق الصالحيات:
 نملك من صالحيات.

 

 
 

 لتحقق من الهوية:ا وسائل
 للتحقق من الهوية:  الوسائل التقنية

 مثال كلمة المرور شيء معروف للمستخدم 
 مثال البطاقة شيء يملكه المستخدم 
 التعرف على الوجه-بصمة اإلصبع -بصمة العين -مثال بصمة الصوت  الصفات الحيوية 

 
 .والشراء عبر اإلنترنت الدفع عمليات في تستخدم صغيرة بالستيكية بطاقةبطاقة االئتمان: 
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 كلمات المرور:

 اإللكترونية. هي كلمة تستخدم عند الدخول إلى أنظمة الحاسوب مثل البريد اإللكتروني وبعض المواقعكلمة المرور: 
 نصائح هامة للمحافظة على كلمة المرور من السرقة:

 مرور ال يمكن تخمينها بسهولة.اختيار كلمة -1
 . تاريخ الميالد – االرقام الخاصة مثل رقم الجوالومات و ال تستخدم المعل-2
 واحد( إلكتروني لموقع واحدة مرور)كلمة ال تكرر كلمة المرور في أكثر من موقع الكتروني -3
 ال تكشف الكلمة ألي شخص آخر. -4
 ال تسجل الكلمة في ورقة.-5
 . بانتظام تغيير الكلمة كل فترة وأخرى -6
 كلمة مرور واحدة لموقع إلكتروني واحد. 8   .أفضل فهذا طويلة، كمرور  كلمة كانت كلما-7

 مواصفات كلمة المرور القوية:
 . ال تحتوي معلومات شخصية.3    . تحتوي أحرف وأرقام وعالمات الترقيم )رموز(.2    ال يمكن تخمينها بسهولة. .1

 طرق إنشاء كلمة مرور قوية:
 ر صورة لتكون كلمة مرور )عن طريق تحديد نقاط على الصورة(.. اختيا2 تحويل جملة مفيدة إلى كلمة مرور .1

 
 :7إنشاء كلمة مرور لنظام ويندوز 

، لذلك يفضل بشدة إنشاء كلمة مرور حماية معلوماتك من المتطفلينيمكن من خالل كلمة المرور لنظام الويندوز  •
 مناسبة وتغييرها من وقت آلخر.

 ( 7ويندوز )  خطوات إنشاء حساب مستخدم جديد على نظام

 ثم نختار  اضغط على زر ابدأ  .1
 نضغط على أيقونة  .2
    من الخيارات المتاحة نضغط على أمر  .3
 سوف يظهر مربع. قم بكتابة اسم الحساب، ثم اختار نوع الحساب. .4

 أخيرًا اضغط على زر •
  7خطوات إنشاء كلمة المرور على نظام ويندوز 

 التحكملوحة ثم نختار  ابدأاضغط على زر  .1
  (حسابات المستخدميننضغط على أيقونة ) .2
 . نحدد الحساب المراد إنشاء كلمة مرور له .3
   (من الخيارات المتاحة نضغط على أمر ) .4
 سوف يظهر مربع حوار )قم بكتابة كلمة مرور(، ثم )أكد الكلمة(. .5
 (.أخيرًا اضغط على زر ) .6
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           أمام العبارة الخاطئة: × أمام العبارة الصحيحة وعالمة  الرابع / ضع عالمة  السؤال
 جودة على االنترنت مفيدة.و )     ( جميع المعلومات الم. 1
 رور كل فترة.)     ( يجب تغير كلمة الم. 2
 . )     ( كلما كانت كلمة المرور طويلة كانت أفضل .3
 . )     ( يمكن فتح البريد االلكتروني بدون كتابة كلمة المرور .4

   السؤال الخامس / عدد ثالث من النصائح التي يجب أن تتبع أثناء إنشاء كلمة مرور لحمايتها من السرقة: 
1 ........................................ 2 ........................   3............................... . 

 

   : 7نشاء كلمة مرور لنظام الويندوز إالسؤال السادس / رتب خطوات 

  اضغط على أيقونة حسابات المستخدمين )        (       
   اختر لوحة التحكم )        (        
 مة مرور)        ( اختر إنشاء كل.       
  اختر قائمة ابدأ )        ( 
         حدد الحساب )        ( 

 االنترنت والبريد اإللكتروني

 :التعامل مع المتصفح )متصفح انترنت اكسبلورر( 
 )االنترنت(. من الوصول إلى المعلومات على شبكة الويب كبرنامج تطبيقي يمكنالمتصفح: 

 .نت يمر عبر المتصفحالطريق لإلبحار في عالم اإلنتر 
  .المتصفح التلقائي الذي يوجد دائمًا في نظام ويندوز هو متصفح ويندوز المسمى إنترنت إكسبلورر

 خطوات فتح المتصفح 

 . ثم اضغط على أيقونة البرنامج 2  . ا. اضغط على زر ابدأ
 ح المكتبايقونة االنترنت الموجودة على سطالنقر المزدوج على طريقة ثانية: من خالل 

 مكونات متصفح إنترنت إكسبلورر 

  Google.comشريط العنوان: يستخدم لكتابة اسم الموقع مثل شريط العنوان   .1
   شريط القوائم. 2
 شريط األوامر.3
 شريط المعلومات. 4
 أزرار مهمة أثناء التصفح 

 ايقاف تحميل الصفحة  ةتحديث الصفح     االنتقال للصفحة التالية  االنتقال للصفحة السابقة
 مؤشر الفأرة: أشكال 

 كتابة نص   الوضع العادي  (صفحة فرعيةارتباط )فتح  
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 . Enter  ثم نضغط www.google.psالمحدد مثال  الموقع عنوان نكتب العنوان شريط في طريقة فتح موقع انترنت:
  كصفحة رئيسية للمتصفح؟وضع صفحة الجوجل خطوات 

 Google.com صفحة . فتح المتصفح والدخول إلى1
  (خيارات االنترنتنختار بند ) (أدوات. من قائمة )2
 )عـــام( . نضغط على تبويب3
 ة()استخدام الحالي . نختار4

 لجعل الصفحة الرئيسية صفحة فارغة. 
 .ةهي الصفحة االفتراضي الحاليةلجعل الصفحة  
 .الصفحة الرئيسية هي الصفحة المفتوحة حالياً لجعل  

 Gmail.comموقع  على إلكتروني:إنشاء حساب بريد 
 .هو عبارة عن طريقة تواصل ومراسلة بين األفراد على شبكة اإلنترنت البريد اإللكتروني:

 المجان.وب أسرع وأسهل ألنهإرسال الرسائل البريدية التقليدية مالحظة / يفضل البريد اإللكتروني عن 
 هوتميل –ياهوو  –جوجل بعض المواقع )الشركات( التي توفر خدمة بريد إلكتروني: 

  خطوات إنشاء حساب بريد إلكتروني على جيميل
 .mail.google.comفتح موقع  .1
 اضغط على )إنشاء حساب( .2
 تعبئة البيانات المطلوبة وكلمة المرور .3
 كلة(كتابة عنوان بريدي )للرجوع إليه في حال حدوث مش .4
 الموافقة على سياسة وخصوصية جوجل. .5
 الحصول على البريد االلكتروني الجديد )تهانينا لقد نجحت في إ نشاء بريد إلكتروني خاص بك(  .6

 _ خانات 8الحد األدنى لكلمة السر في جيميل هو _
 إرسال رسالة جديدة في بريد جيميل:

 الدخول إلى البريد اإللكتروني 
 .Gmail.comفتح موقع  .1
 ابة اسم المستخدم وكلمة المرور.كت .2
 اضغط على )تسجيل الدخول(. .3

 
 إنشاء رسالة جديدة في بريد جيميل 

 تأكد من دخولك للبريد. .1
 اضغط أمر إنشاء. .2
 اكتب عنوان البريد المرسل إليه والموضوع.  .3
 قم بكتابة نص الرسالة. .4
 اضغط أمر إرسال.  .5

http://www.google.ps/


 14                                                               األونروا – والتعليم بيةالتر  دائرة – التقييم وحدة

 
 فق بين العمود أ والعمود ب:السؤال الثالث / و 

 ب أ
 )     ( االنتقال للخلف -1

 
 )     ( متصفح انترنت إكسبلورر -2

 
  )     ( إيقاف التحميل -3
  )     ( االنتقال لألمام -4
 )     ( تحديث -5

 
  )     ( لفتح صفحة فرعية في الموقع -6

 
                                                            :السؤال الرابع / اكتب المصطلح الدال على العبارات التالية

 
   السؤال الخامس / رتب خطوات إنشاء وإرسال رسالة عبر بريد جيميل: 

 ( اكتب عنوان البريد في مربع إلي وعنوان الرسالة في مربع الموضوع           )     .1
 )        ( اضغط على أمر إرسال          .2
 )        ( اضغط على أمر إنشاء       .3
        )        ( قم بكتابة نص الرسالة .4

 
 :نصائح حول استخدام شبكة اإلنترنت

 ك مواقع تنشر مواد ذات طبيعة عدائية أو غير أخالقية(هنا) . ابتعد عن المواقع المشبوهة.1
 )سواء بواسطة الرسائل اإللكترونية أو من خالل مواقع اإلنترنت(  . ال تنشر أو ترسل محتوى مسيء لآلخرين.2
 . ال تقم بالرد حين يرسل لك شخصًا ما رسالة مزعجة أو ذات مضمون سيء. 3

 خبر والديك حاال(.)ال تجعل هذا األمر خاصًا بك فقط، بل أ
 )فهناك أشخاص قد يستخدمون هذه المعلومات لإلضرار بك(. . ال تنشر أية معلومات خاصة عنك أو عن أسرتك.4
 . لنستخدم الحاسوب اآللي بطريقة مفيدة.5

 )                           ( الوصول للمعلومات على شبكة الويب برنامج يتم من خالله -1
 )                           ( مجموعة صفحات مرتبطة مع بعضها البعض ومخزنة على الخادم  -2
 )                           ( تبادل الرسائل عبر شبكة االنترنت اخدمة يتم من خالله -3
 )                           ( شركة جوجل خدمة بريد توفرها -4
 )                           ( الرئيسي لنظام الويندوز حالمتصف -5
 )                           ( شريط يستخدم لكتابة عنوان الموقع المراد فتحه  -6


