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ةــالنظيفة ــا الطاقـوجيـولــنتك ى:ــدة األولــالوح   

  
 

  

 الدرس األول
 الطاقة النظيفة
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ةــة النظيفــا الطاقـوجيـولــنتكى: ــدة األولــالوح  الدرس األول 

   

 األهداف السلوكية
 

 أن يعّرف الطاقة. -1

 . الطاقة مصادر عددي أن -2
 .األحفوري  للوقود بديلة طاقة مصادر عن اإلنسان بحث سبب يفّسر أن -3
 الطاقة النظيفة.أن يعّرف  -4
 .وحديثا قديما والمتجددة النظيفة الطاقة استخدامات بين يقارن  أن -5
 .الهوائية بالعنفات المقصود يوضح أن -6
 .صغير مصباح تشغيل في هوائية عنفة تستخدم بسيطة كهربيةدارة  يركب أن -7
 .الشمسية بالخاليا المقصود يوضح أن -8
 . كهربائي محرك تشغيل في الشمسية الخاليا تستخدم بسيطة كهربائية دارة يركب أن -9
 . صحيحة بطريقة الجهد وفرق  التيار شدة لقياس DMM القياس ساعة يستخدم أن -10
 أن يعّرف الملصق. -11
 .scribusأن يصمم ملصقًا باستخدام برنامج  -12
 .الماء توربين فيعرّ  أن -13
 . كهربائي جرس لتشغيل  مائي توربين تستخدم بسيطة كهربية داره يركب أن -14
 . التوربين يولدها التي الكهرباء كمية على المائي التيار قوة تأثير يوضح أن -15

 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
 .القدرة على انجاز عمل معّين لطاقةا -1
 .والرياح الشمسية الطاقة مثل للبيئة تلوثاً  تسبب ال التي الطاقة أشكال إحدى  النظيفة الطاقة -2

 الهوائية العنفات -3
 المحول من تنتج كهربائية طاقة إلى للرياح الحركية الطاقة يحول جهاز

 .التوربين بمروحة الموصول
 .كهربائية طاقة إلى مباشرة الشمسية الطاقة يحول جهاز الشمسية الخاليا -4
 .كهربائية طاقة إلى للمياه الحركية الطاقة يحول جهاز الماء توربينات -5
 .باطنها في الصهارة عن والناتجة األرض في المخزنة الحرارية الطاقة باطن األرضطاقة حرارة  -6
 جهاز متعدد القياس يحتوي على عدد من أجهزة القياس ضمن جهاز واحد. جهاز الملتيميتر -7

 الملصق -8
عبارة عن صفحة مطبوعة من الورق تعرض في مكان عام ، أو الصاقها 

 أو تجارية أو سياسية... على الحائط بهدف إيصال رسالة علمية
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 العلم الذي يهتم بدراسة المادة في المقياس الذري والجزيئي. تقنية النانو -9
 

 

 

 الحقائق العلمية
 .الشمس مصدر طاقة نظيف  

 

 المبادئ والتعميمات
 .نظيفة ال تلوث للبيئة جميع مصادر الطاقة المتجددة -1

 .يتناسب فرق الجهد مع شدة التيار تناسب طردي -2
 

 المهارات والتطبيقات
 .تركيب دارة كهربائية بسيطة تستخدم أشكال الطاقة النظيفة في تشغيلها -1

 .لقياس فرق الجهد وشدة التيار بطريقة صحيحة  DMMاستخدم جهاز متعدد القياس  -2

 .scribusتصميم ملصق باستخدام برنامج  -3
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ةــة النظيفــا الطاقـوجيـولــنتكى: ــدة األولــالوح الثانيالدرس    

  

 الدرس الثاني
تطبيقات الطاقة 

 النظيفة.
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ةــة النظيفــا الطاقـوجيـولــنتكى: ــدة األولــالوح الثانيالدرس    

   

 السلوكيةاألهداف 
 استخدام الطاقة النظيفة.عدد مميزات يأن  -1
 ذكر تطبيقات عملية تستخدم طاقة الرياح.يأن  -2
 وضح كيفية استخدام طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية.يأن  -3
 فرق بين أنواع العنفات  الهوائية .يأن  -4
 صمم رافعة كهربائية تعمل بطاقة الرياح .يأن  -5
 أن يعلل سبب استخدام الفرامل مع العنفات الهوائية. -6
 عدد بعض استخدامات الطاقة الشمسية  في حياة االنسان .يأن  -7
 وضح مبدأ عمل الخاليا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية.يأن  -8
 بالمطوية. يعّرفأن   -9

 .Publisher برنامج باستخدام والطاقة البيئة مجال في وإسهامها النانو تقنية حول مطوية يصمم أن -10
 صمم نموذج للمقطر الشمس للحصول على مياه صالحة للشرب .يأن  -11
 صمم نافورة تعمل باستخدام توربين مائي.يأن  -12
 وضح كيفية االستفادة من البخار الناتج من الينابيع الحارة من باطن االرض.يأن  -13
 .والجرز المد ظاهرتي استغالل كيفية بيني أن -14
 Google Web اعالن متحرك لتشجيع فكرة استخدام الطاقة النظيفة باستخدام برنامجصمم يأن  -15

Designer. 
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
  الهواء طواحين -1

 "عنفات الهواء"
جهاز يحول طاقة الرياح إلى حركة دائرية، ثم تزود إما بمولد كهرباء، أو  

 .لتشغيل اآلالت مباشرة، ألغراض مثل طحن الحبوب أو ضخ المياه 

 . بالطاقة الشمسية مياه البحرجهاز تحلية   المقطر الشمسي -2

 . آالت مائية خشبية تدور بالقوة المائية لتوليد التيار الكهربائي النواعير -3

 .، تطوى عدة طيّات بطرق فنيةبطاقة أو وثيقة تعريفية يتم تصميمها بشكل جذّاب المطوية -4
 

 الحقائق العلمية
 .تعمل طواحين الهواء على طاقة الرياح -1

 .تستخدم النواعير لتوليد التيار الكهربائي -2

 .المياهتستخدم طاقة الشمس في تجفيف الحبوب واستخراج الملح وتوليد الكهرباء وتحلية  -3

 .تستخدم طاقة المياه في التنقل وطحن الحبوب وري المزروعات -4

 .تستخدم الفرامل لتقليل سرعة المروحة أو إيقافها -5
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 المهارات والتطبيقات
 .تركيب دارة كهربائية بسيطة تعتمد في تشغيلها على طاقة الرياح -1

 .كمصدر للطاقةتركيب دارة كهربائية تستخدم الخاليا الشمسية  -2

 .صناعة مقطر شمسي للحصول على مياه صالحة للشرب -3

 .تصميم دارة كهربائية تعتمد في تشغيلها على طاقة المياه -4

 .الحاسوب في تصميم مطوية Publisherاستخدام برنامج  -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةــة النظيفــا الطاقـوجيـولــنتكى: ــدة األولــالوح الثانيالدرس    

  

 المبادئ والتعميمات
 .تتمتع الطاقة النظيفة بمزايا اقتصادية وبيئية ايجابية -1

 .يمكن استغالل السدود والشالالت في توليد الطاقة الكهربائية -2

 .يمكن استغالل ظاهرة المد والجزر في توليد التيار الكهربائي -3
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البرمجــة في الحـاسـوب والحيــاة: لثانيةدة اــالوح األولالدرس    

  
 

  

 الدرس األول
 البـرمجــةمقدمة في 
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البرمجة في الحاسوب والحياة: الثانية دةــالوح األولالدرس    

   

 األهداف السلوكية
 .يعدد أقسام الحاسوب  -1

 .أن يقارن بين أقسام الحاسوب المادية و البرمجية  -2

 .البرمجة في الحياة المعاصرة يستشعر أهمية الحاسوب و -3

 .يوضح المقصود بالبرنامج  -4

 .يعّرف البرمجة  -5

 .يذكر تاريخ لغات البرمجة  -6

 .يعدد لغات البرمجة   -7

 .الدنيا يقارن بين لغات البرمجة العليا و -8

 .يصنف لغات البرمجة حسب استخدامها  -9

 .يعدد مراحل تطوير البرمجيات   -10

 .يفسر أهمية مرحلة تحليل النظام   -11

 المواصفاتالنظام جدول الشروط ورحلة تحليل يذكر ناتج م -12

 .يفسر تقسيم البرنامج ألقسام صغيرة  -13

 .كتابة البرنامجيربط بين عملية الترميز و -14

 .يعدد طرق مرحلة التحقق -15

 .يفسر أهمية مرحلة الصيانة -16
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
التي تقوم بطريقة منطقية وعن مجموعة من البيانات المحددة والمرتبة عبارة  البرنامج -1

 .بوظيفة معينة أو عدة وظائف لتحقيق األهداف المرجوة

هي تغذية الحاسوب بالخطوات الواضحة و الدقيقة والمفصلة بهدف حل  البرمجة -2
 .مسألة معينة

ذلك  يشتمل،لمسهااز الحاسوب التي يمكن مشاهدتها والمكونات الفعلية لجه  المكونات المادية -3
 ةالفأر, لوحة المفاتيح, مثل الشاشة, على وحدة النظام و كل شيء متصل بها

 .وغيرها

هي عبارة عن البرامج وأنظمة التشغيل و الملفات الموجودة في ذاكرة  المكونات البرمجية -4
 .الحاسوب 

و يفهمها ( 0،1)هي أول لغة وضعها اإلنسان للحاسوب و تتكون من الرقمين  لغة اآللة -5

 .الحاسوب و ينفذها مباشرة 

هو الشخص الذي يقوم بجمع معلومات عن النظام  عن طريق تحليل  محلل النظم -6
 .البيانات
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البرمجة في الحاسوب والحياة: الثانية دةــالوح األولالدرس    

   

 الحقائق العلمية
 .لغة اآللة أسرع لغات البرمجة التي ينفذها الحاسوب -1

 .البرمجة العليا و لغة التجميع تحتاج لمترجم لينفذها الحاسوبلغات  -2

 .سميت الخوارزمية بهذا االسم نسبة للعالم محمد الخوارزمي -3

 .Z م  من قبل شركة 1945كتبت أول أوامر للحاسوب عام  -4

 .محلل النظم يقوم بكتابة الخوارزمية و رسم المخطط االنسيابي -5
 

 المبادئ والتعميمات
 0لغات البرمجة مع تطّور أنظمة التشغيل رتتطوّ  -1

 

 المهارات والتطبيقات
 .كتابة تقرير عن طبيعة عمل المبرمجين -1
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البرمجــة في الحـاسـوب والحيــاة: لثانيةدة اــالوح الثانيالدرس    

  
 

  

 الدرس الثاني
 البـرمجيــاتتصميم 
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في الحـاسـوب والحيــاةالبرمجــة : لثانيةدة اــالوح الثانيالدرس    

  
 

 األهداف السلوكية
 .ف الخوارزمية يعرّ  -1

 .الخوارزمية كتابة يعدد شروط  -2

 .معينة يكتب خوارزمية لحل مسألة -3

 .ف المخطط االنسيابييعرّ  -4

 .يعدد أشكال المخطط االنسيابي -5

 .يرسم مخطط انسيابي لخوارزمية محددة -6

 .ف التكراريعرّ  -7

 .اتخاذ القرار في المخطط االنسيابييستخدم  -8

 .يتتبع سير المخطط االنسيابي -9
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
مجموعة الخطوات الواضحة و الدقيقة والتفصيلية التي تهدف لحل مسألة  الخوارزمية -1

 .معينة

 .أشكال هندسيةهو طريقة وصف  تصويرية للتعبير عن الخوارزميات عبر  المخطط االنسيابي -2
 

 الحقائق العلمية
 .سميت الخوارزمية بهذا االسم نسبة إلى عالم الرياضيات محمد بن موسى الخوارزمي -1

 

 المبادئ والتعميمات
 .تكتب الخوارزمية بطريقة منطقية و  متسلسلة ومرقمة -1

 .تستخدم مجموعة من األشكال الهندسية للتعبير عن الخوارزمية على شكل مخطط تصويري -2
 

 المهارات والتطبيقات
 .كتابة  خوارزمية لحل مسألة -1

 .رسم مخطط انسيابي -2

 .تتبع سير مخطط انسيابي -3
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البرمجـة في الحـاســوب والحيــاة :لثانيةدة اــالوح الثالثالدرس    

  
 

  

 الدرس الثاني
 امج البركتابة 

 التــرميــز
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الحـاسـوب والحيــاةالبرمجــة في : لثانيةدة اــالوح الثالثالدرس    

   

 األهداف السلوكية
 .ف لغة بيسكيعرّ  -1

 .بيسك للغةيحدد بيئة العمل  -2

 .ف لغة فيجوال بيسكيعرّ  -3

 .يحدد بيئة العمل للغة فيجوال بيسك -4

 .يذكر مميزات لغة فيجوال بيسك -5

 .ل برنامج فيجوال بيسك بطريقة صحيحةيشغّ  -6

 .برنامج فيجوال بيسكالرئيسية ليعدد مكونات الشاشة  -7

 New ,Recent،gxcitinE,يقارن بين خيارات الشاشة االفتتاحية  -8

 .دوات في فيجوال بيسكيعدد مكونات صندوق األ -9

 .يستنتج وظائف األدوات الموجودة في صندوق األدوات  -10

 .يحدد امتداد ملفات فيجوال بيسك -11

 .يعدد مراحل كتابة برنامج في فيجوال بيسك -12

 .يصمم واجهة للبرنامج -13

 .يدرج صندوق نص -14

 .يدرج أداة تسمية -15

 .يدرج زر تحكم -16

 .يضبط خصائص األدوات من إطار الخصائص بطريقة صحيحة -17

 .يميز بين االسم الداخلي واالسم الخارجي لألداة -18

 .يكتب التعليمات البرمجة داخل زر التحكم بإتقان -19

 .بيسكيعدد طرق تنفيذ البرنامج في لغة فيجوال  -20

 .بطريقة سليمة يحفظ مشروع في برنامج فيجوال بيسك -21

 .يميز بين أنواع البيانات -22

 .ف المتغيريعرّ   -23

 .المتغير تسميةيحدد شروط   -24

 .يعلن عن متغير في فيجوال بيسك -25

 .يذكر بعض العمليات في فيجوال بيسك -26

 "Div"والقسمة الصحيحة " Mod"يميز بين باقي القسمة  -27

 .لجمل بلغة فيجوال بيسك باستخدام جداول العملياتيحول عبارات   -28
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
عبارة  البرنامجوDOS هي لغة من  لغات المستوى العالي و تعمل تحت بيئة   لغة بيسك -1

 .عن نصوص فقط

 .Windowsهي لغة متطورة عن لغة بيسك و تعمل تحت بيئة  لغة فيجوال بيسك -2

 .ستخدم إلدخال و إخراج النصوصتفي فيجوال بيسك  أداة هو النصصندوق  -3
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 .هاتنفيذ أمر أو مجموعة أوامر عند النقر علي اأداة يتم من خالله زر التحكم -4

وهي للعرض ،  أداة في فيجوال بيسك تستخدم لتسمية العناصر على النموذج أداة التسمية -5
 .فقط 

عمودين و عدة صفوف لتغيير صفات  عبارة عن جدول من نافذة هو الخصائص إطار -6
 .العناصر على النموذج

 .هو اسم فريد من نوعه يشير إلى مكان في ذاكرة الحاسوب اسم المتغير -7
 

 الحقائق العلمية
 هو أقدم األنظمة المستخدمة في تشغيل الحواسيب وبيئته نصية. DOSنظام التشغيل  -1

 .بيانات عددية ونصية ومنطقية بشكلالبيانات في حياتنا  تتواجد -2
 

 المبادئ والتعميمات
 .األخطاء التي تظهر في البرامج إما خطأ في القواعد أو خطأ في منطقة العمل -1

 .االسم الداخلي لألداة يستخدم للبرمجة ويكتب باللغة االنجليزية -2
 

 المهارات والتطبيقات
 .برنامج فيجوال بيسك تشغيل -1

 .عناصر في فيجوال بيسك إدراج -2

 .تغيير خصائص العناصر على النموذج -3

 .ذه في فيجوال بيسكينفتبرنامج بسيط و  تصميم -4

 .اإلعالن عن المتغيرات بلغة فيجول بيسك -5

 .كتابة جمل برمجية بلغة فيجول بيسك -6
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح األولالدرس    

  
 

  

 الدرس األول
فـي  ثــورة رقميــة

 حيــاتنــا
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح األولالدرس    

  
 

 األهداف السلوكية
 .يوضح المقصود باإللكترونيات  -1

 .يذكر أهمية اإللكترونيات في حياة اإلنسان اليومية -2

 0يعدد بعض القطع اإللكترونية المستخدمة في األجهزة الكهربائية -3

 .في الدرس بعض القطع اإللكترونية اءسمأيحدد  -4

 .في الدرس بعض القطع اإللكترونية وظيفة يحدد -5

 .يرّكب دارة استشعار الحرارة باستخدام مجس حراري -6

 .يوضح مبدأ عمل دارة االستشعار الحراري -7

 . يقّدر أعمال بعض العلماء في مجال اإللكترونيات -8

 .التماثلية يميز بين الدارات الرقمية والدارات  -9

 .يبني دارة رقمية بسيطة وأخرى تماثلية، باستخدام لوحة التجارب -10

 في قياس فرق الجهد بدقة.  DMMيستخدم جهاز  -11

 .يذكر أمثلة للقيم التماثلية في الطبيعة -12

 .يعدد تطبيقات تستخدم قيم تماثلية في حياتنا -13

 .يعّرف الدارة المتكاملة -14

 .دارة تماثلية ورقمية على لوحة التجارب يستخدم الدارة المتكاملة في بناء -15

 ( في تكبير الصوت.  LM386 )يوضح آلية عمل الدارة المتكاملة  -16

 .يعّرف الميكروفون -17

 .يعّرف السماعة  -18

 .يحدد وظيفة المكثف في الدارة اإللكترونية -19

 .يعدد أنواع المكثفات  -20

 .يستنتج مفهوم اإللكترونيات التماثلية -21

 .للدارات التماثلية يرسم الشكل البياني -22

 ".الغماز"يرّكب دارة الوّماض  -23

 ( في دارة الغماز. (NE555يوضح آلية عمل الدارة المتكاملة  -24

 .يالحظ تغير سرعة الومضة بتغيير قيم المقاومة المتغيرة -25

 .يستنتج مفهوم الدارات الرقمية -26

 يرسم الشكل البياني للدارة الرقمية. -27

 .ونظام شبكة الهاتفيقارن بين نظام الحاسوب  -28
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
جال يختص بدراسة الشحنات الكهربية )اإللكترونات المتحركة( من الموصالت  اإللكترونيات -1

 ".غالبًا ما يُطلق عليها أشباه موصالت"الالفلزية 

الدارات واألنظمة اإللكترونية التي تأخذ مجموعة من القيم المتصلة للجهد  الدارات الرقمية -2
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الكهربااي،يو والتااي تتبياار درااي  تاادرقجي و  تتتقاا  ماان م ااتو   لاا   خاار 
 دري  مبيشرو وتأخذ عددًا غير محدود من القيم.

يل ( فاي  ا0الدارات واألنظمة اإللكترونية التاي   تتمامن ىاو  تيمتاين   الدارات التماثلية -3
( في  يلة وجود تيير كهرباي،ي 1و وتيمة  (Off)عدم وجود تيير كهربي،ي 

(On). 
تطعة من البالىتيك أو ال يراميك لهي عدة أطراف للتمين من وصلهي فاي  الدارة المتكاملة -4

وجااد ي واأللااواا اإللكترونيااةو  ياا  تمراا  األطااراف الماادخالت والم رجاايت
ميرفايت ومقيومايت وو ادات ئتي،ياة ياتم تركيبهاي دطرققاة معيتاة ودتيقاة  فيهي

  .للبيية , وه  متصلة داخليي مع دعمهي البعض
ميبااااااااااااار الصااااااااااااااوت  -5

Amplifier 
جهاايي يقااوم يتماا يم اإلشاايرة الكهربي،يااة التااي ت ااتقبلهي ال ااميعةو فتحولهااي 
 ل  موجيت صوت أكبر ديريار مان الموجايت الصاوتية األصالية الملتقطاة 

 من المييروفون.
 الميكروفون -6

Microphone 
جهيي يقوم يتحوق  الصوت  ل   شيرات كهربي،ية ليتم معيلجتهي 

ميت رتميةو وت زقته داخ  الحيىوبو و وتم يمهي وتحوقلهي  ل  معل
 .لالىتفيدة متهي   قيً 

 Speaker السماعة -7
  

 جهيي يقوم ديىتقبيل اإلشيرات الكهربي،ية المم مةو من خالل ميبر
 الصوتو لتحولهي  ل  موجيت صوتية.

8- LM386  دارة متكيملة صبيرة تتكون من ئمينية أطرافو وهي تعم  عل  تم يم
 الصوت دفولتية مت فمة.

يتميز دقدرته عل  ت زقن الرحتيت الكهربي،ية ومن ئم عتصر الكتروني  المكثف الكهربائي -9
 تفرقبهي   ب الحيجة.

دارة المؤقت  -10

NE555 
د يطة يمين اىتعميلهي دطرق م تلفة كعتصر تحيم في دارة متكيملة 

العديد من الدارات اإللكترونية لهي ئمينية أطراف يمين التعرف عليهي من 
 خالل دلي  ا ىت دام.

جهااايي ي ااامي يتمااامين اإلشااايرات الرتمياااة  صااافر أو وا اااد( لتتتقااا  عبااار  جهيي المودم -11
 شبية خطوط الهيتف التميئلية.
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 الحقائق العلمية
 .يستخدم الترانزستور كمفتاح أو مضخم للتيار وفرق الجهد -1

 .تستخدم المقاومة المتغيرة في التحكم بمرور التيار -2

 .يقوم الميكروفون بتحويل األصوات إلى إشارات كهربية -3

 .الكهربائية إلى موجات صوتيةتعمل السماعة على تحويل اإلشارات  -4

 .يتميز المكثف الكهربائي بقدرته على تخزين الشحنات الكهربائية وتفريغها عند الحاجة -5

 ( .1 ، 0) الدرات الرقمية لها قيمتان فقط  -6

 .الدارات التماثلي لها عدد غير محدد من القيم -7

 .تعمل شبكة الهاتف بالنظام التماثلي -8

 .رقمييعمل الحاسوب بالنظام ال -9
 

 المبادئ والتعميمات
 .يمكن إعادة استخدام القطع اإللكترونية من األجهزة البيتية التالفة -1
 .ساعدت التكنولوجيا الرقمية كثير من الصناعات على التقدم ، وارتقت بمستوى الدقة -2
 .أحدث الترانزستور ثورة صناعية في تكنولوجيا اإللكترونيات -3

 

 المهارات والتطبيقات
 .دارة االستشعار الحراريتركيب  -1

 .تركيب دارة تماثلية بسيطة وأخرى رقمية -2

 .تفسير مبدأ عمل أنظمة تماثلية وأنظمة رقمية -3

 .تعزيز القيم واألخالقيات مثل التعاون ، المحافظة على ممتلكات المختبر، ترتيب القطع في مكانها -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح األولالدرس    
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح الثاني الدرس   

  
 

  

 الدرس الثانـي

 المنطق الرقمي
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح األولالدرس    

  
 

 األهداف السلوكية
 . المنطق مفهوميوضح  -1

 .يقّدر أعمال العلماء في تطوير المنطق -2

 .يعّرف المنطق الرياضي  -3

 .يوضح كيفية الربط بين العمليات المنطقية -4

 .أدوات الربطيعدد أهم  -5

 (.و)يرّكب دارات كهربية تمثل العمليات المنطقية  -6

 .من الدارة الكهربية( و ، أو ، ال )يستنتج العبارات المنطقية للعمليات المنطقية  -7

 .يذكر مثال تطبيقي من حياتنا للعمليات المنطقية الثالث  -8

 .يعّرف البوابة المنطقية -9

 .يعدد أنواع البوابات المنطقية  -10

 .يمثل بالرسم رموز البوابات المنطقية -11

 .ICيعّرف الدارة المتكاملة  -12

 في عملها. 7805يرّكب دارة كهربية تستخدم الدارة المتكاملة  -13

 في دارة كهربية  إلضاءة مصباح . 7805يوضح آلية عمل الدارة المتكاملة  -14

 . ANDيكمل جدول الصواب بوابة -15

 .ANDيذكر تطبيقات حياتية يُوظف فيها عمل بوابة  -16

 .ORكتطبيق لبوابة  7432يرّكب دارة كهربية تستخدم الدارة المتكاملة  -17

 . OR يكمل جدول الصواب بوابة -18

 .ORيذكر تطبيقات حياتية يُوظف فيها عمل بوابة  -19

 .NOTكتطبيق لبوابة  7404يرّكب دارة كهربية تستخدم الدارة المتكاملة  -20

 . NOT كمل جدول الصواب بوابةي -21

 .NOTيذكر تطبيقات حياتية يُوظف فيها عمل بوابة  -22
 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
مجال ممتع ومفيد في الفلسفة والقانون والرياضيات والحاسوب والحياة  المنطق -1

 .اليومية

أو خاطئة ، وبالتالي فهي ال  الحكم على المواقف أو الحاالت بكونها صائبة المنطق الرياضي -2
 .تتضمن سوى قيمتين محددتين

تتم ديىت دام مجموعة من أدوات الربطو والتي يميتتي من خاللهي الربط  العمليات المنطقية -3
يين مجموعة من العبيرات المتطقية لل روج يتتيجة متطقيةو وت م  هذه 

ييت المتطقيةو العبيرات ديلمتبيرات المتطقية والتي تري  المدخالت للعمل
 وقتم تحديد التتيجة يتيء عل  صواب أو خطأ المدخالت.
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المتغيرات  -4
 المنطقية

مجموعة العبيرات التيتجة من الربط يين مجموعة من العبيرات المتطقية 
 لل روج يتتيجة متطقية.

اىت دام أدوات الربط في العملييت المتطقية والتي تعتمد عل  المتطق  البوابات المنطقية -5
 الرقيضي في يتيء دارات  لكترونية.

  الدارة المتكاملة -6

لوصف العملييت المتطقية  ذ  البواديت المتطقيةجدول يعبر عن عم   جدول الصواب -7
يحتوي عل  كيفة ا  تمي ت المميتة للمتبيرات المتطقية وعل  نيتج 

 العملية لك   يلة.

 الدارة المتطقية.تعبير متطقي لتوضيي مي يحدث في  المعادلة المنطقية -8

 GATEيواداااة  و   -9
AND 

ي الحيلة لهي م رج وا د ولكي ييون الم رج فيوادة لهي مدخلين أو أكرر و 
 ( أيمًي.1( يجب أن ييون كال المدخلين في الحيلة  1المتطقية  

  OR" أو"بوابة  -10
GATE   

يوادة لهي مدخلين أو أكرر ولهي م رج وا د ولكي ييون الم رج في الحيلة 
 (.1في الحيلة  أو كليهمي ( يجب أن ييون أ د المدخلين 1المتطقية  

 " النفي"بوابة  -11
NOT  GATE       

يواداااة لهاااي مااادخ  وا اااد وم ااارج وا اااد أيماااًي ودا،ماااًي يياااون خرجهاااي عيااا  
 دخلهي.

 

 

 الحقائق العلمية
 .وضع المنطق هو الفيلسوف اإلغريقي أرسطوأول من  -1

 .العالم الرياضي جورج بطور هو من طّور نظام رياضي  سمي  بالجبر المنطقي -2
 

 المبادئ والتعميمات
 : قوانين المنطق االساسية ثالثة  -1

 (س هي س)الذاتية . أ
 (س ليست ال س)عدم التناقض  -ب
 (س إما س أو ال س ) الثالث مرفوع  -ج

 

 

 المهارات والتطبيقات
 (.و،أو،ال)تركيب دارات كهربية تمثل العمليات المنطقية الثالث  -1

 .بناء دارات الكترونية تحتوي بوابات منطقية مركبة -2

 .للعمليات المنطقية" الحقيقة"كتابة جدول الصواب  -3

 .تعزيز قيم التعاون والمحافظة على القطع االلكترونية -4
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح الثالث الدرس   

  
 

  

 الدرس الثالث

 أنظمة متكاملة
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح الثالثالدرس    

  
 

 األهداف السلوكية
 .يفحص الدارة المتكاملة -1

 .يفسر الرقم المدّون على الدارة المتكاملة -2

 .يذكر تاريخ صناعة الدارات المتكاملة -3

 .إيجابيات وسلبيات استخدام الدارات المتكاملة في األنظمة اإللكترونيةيعدد بعض  -4

 .يوضح فكرة عمل نظام اإلشارة الضوئية -5

 .NE555يوضح مبدأ عمل دارة المؤقت  -6

 .4017يرسم دارة العّداد  -7

 .4017يحدد مداخل ومخارج دارة العّداد  -8

 Data sheet.يعّرف  -9

 إلضاءة عدة مصابيح. NE555، 4017يرّكب دارة كهربية تستخدم الدارات  -10

 .NE555  ،CD4017Bيرّكب نظام اإلشارة الضوئية باستخدام  -11

 .يعدد بعض أنظمة الري الحديثة -12

 .يوضح أهمية نظام الري األتوماتيكي -13

 .يعدد األنظمة الفرعية المكونة لنظام الري األتوماتيكي -14

 .يفسر مبدأ عمل نظام الري األتوماتيكي -15
 

 الداللة اللفظية للمفهوم العلميةالمفاهيم 
تطعة من البالىتيك أو ال يراميك لهي عدة أطراف للتمين من وصلهي فاي  الدارة المتكيملة -1

 األلواا اإللكترونيةو  ي  تمر  األطراف المدخالت والم رجيت.
نظااااااااااااااايم اإلشااااااااااااااايرة  -2

 المو،ية
نظااايم لل ااايطرة علااا   ركاااة المااارور مااان خاااالل اىااات دام الااادارة المتكيملاااة 

 .555 ضيفة  ل  الدارة المتكيملة المؤتت  4017
 4017دارة العداد  -3
 (10-0 عداد من  -4

 و وئالئة مدخالت. 0م رجيت تكون في الوضع الطبيعي  10دارة تمم 

نظاااااااااااااااااااايم الااااااااااااااااااااري  -5
 األوتوميتييي

ري المزروعااايت دراااي  تلقاااي،ي  اااين يتاااوفر شااارطين معاااًي هماااي  أن تكاااون 
 األرض جيفة وأن ييون الوتت لياًل.
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عالــم رقمــي: الثــالثــة دةــالوح الثالثالدرس    

   

 

 الحقائق العلمية
 .في معمل تكساس 1958عام " جاك كلبي"صنعت أول دارة إلكترونية على يد العالم  -1

 

 المبادئ والتعميمات
Data Sheet-1   رسم توضيحي يبين التصميم الداخلي للدارات المتكاملة تصدره الشركة المصنعة  هي

 لها.
 

 المهارات والتطبيقات
 .Reset   ،Enableحاالت  فيهاتركيب دارة العداد ويفحص  -1

 .استخدام البوابات المنطقية والدارات المتكاملة في بناء مشاريع الكترونية -2

 .األتوماتيكيتفسير مبدأ عمل نظام الري  -3

تعزيز القيم واألخالقيات مثل العمل الجماعي ، المحافظة على الممتلكات ، ترتيب الحقائب اإللكترونية  -4
 .بعد نهاية النشاط

 

 

 

 

 

 


