
ةتباثلا بيساوحلا  كلذ  يف  امب  ّةيلاتيجيدلا ، ةزهجألاو  لئاسولاب  ةقلعتم  ةفلتخم  بناوج  نع  لأُستس  ةيلاتلا ، ةلئسألا  يف 
ةزهجأ تنرتنإ ، نودب  ّةيولخلا  فتاوهلا  (، Tablet  ) ّةيحوللا بيساوحلا  ّةيكذلا ،) فتاوهلا   ) نوفترامس ةلومحملا ، بيساوحلاو 

.تنرتنإلاب لصتملا  نويزفلتلاو  باعلألا ،

ICIntro1



؟ تيبلا يف  مادختسالل  كل  رّفوتُم  ةيلاتلا  ةزهجألا  دحأ  له 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

همادختساب موقأو  همدختسأمعن ، ّينكل ال  المعن ،

يداع بوساح 

(Laptop  ) لومحم بوساح 

(iPad : ® لثم  (، ) Tablet computer ّيحول (  بوساح 

تنرتنإلاب لاّصتا 

(Sony PlayStation  ® ةزهجأ لثم :  ) ويديفلا باعلأل  زاهج 

( تنرتنإلاب لاّصتا  نودب   ) يولخ فتاه 

( تنرتنإلاب لاّصتا  عم   ) يولخ فتاه 

ام وأ   MP3/4, iPOD : ® لثم  ) لومحملا ىقيسوملا  ّلغشم 
( هباش

ةعباط ةلآ 

(Disk on Key) USB نيزخت ةركاذ 

(Amazon® KindleTM: لثم  ) ينورتكلإ بتك  ئراق 

IC001Q01TA01IC001Q01TA02IC001Q01TA03

IC001Q02TA01IC001Q02TA02IC001Q02TA03

IC001Q03TA01IC001Q03TA02IC001Q03TA03

IC001Q04TA01IC001Q04TA02IC001Q04TA03

IC001Q05TA01IC001Q05TA02IC001Q05TA03

IC001Q06TA01IC001Q06TA02IC001Q06TA03

IC001Q07TA01IC001Q07TA02IC001Q07TA03

IC001Q08TA01IC001Q08TA02IC001Q08TA03

IC001Q09TA01IC001Q09TA02IC001Q09TA03

IC001Q10TA01IC001Q10TA02IC001Q10TA03

IC001Q11TA01IC001Q11TA02IC001Q11TA03

IC001



؟ ةسردملا يف  مادختسالل  كل  رّفوتُم  ةيلاتلا  ةزهجألا  دحأ  له 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

همادختساب موقأو  همدختسأمعن ، ّينكل ال  المعن ،

يداع بوساح 

(Laptop  ) لومحم بوساح 

(iPad : ® لثم  (، ) Tablet computer ّيحول (  بوساح 

تنرتنإلاب لاّصتا  عم  ةسردملا  بيساوح 

(WiFi  ) تنرتنإلاب ّيكلسال  لاّصتا 

( תרש  ) بوساحلا مداخ  ىلع  ّةيصخشلا  تاّفلملا  ظفحل  הייקית )  ) ّدلجم
ةسردملل عباتلا 

USB (Disk on Key) نيزخت ةركاذ 

(iBooks®, KindleTM لثم :  ) ينورتكلإ بتك  ئراق 

(Powerpoint ضرع ًالثم   ) حئارشلا ضرعل  زاهج 

(SmartBoard  ® ًالثم  ) يكذلا حوللا 

IC009Q01TA01IC009Q01TA02IC009Q01TA03

IC009Q02TA01IC009Q02TA02IC009Q02TA03

IC009Q03TA01IC009Q03TA02IC009Q03TA03

IC009Q05NA01IC009Q05NA02IC009Q05NA03

IC009Q06NA01IC009Q06NA02IC009Q06NA03

IC009Q07NA01IC009Q07NA02IC009Q07NA03

IC009Q08TA01IC009Q08TA02IC009Q08TA03

IC009Q09TA01IC009Q09TA02IC009Q09TA03

IC009Q10NA01IC009Q10NA02IC009Q10NA03

IC009Q11NA01IC009Q11NA02IC009Q11NA03

IC009



؟ ةّرم لّوأل  ايلاتيجيد  اًزاهج  تلمعتسا  امدنع  كرمع  ناك  مك 

ّةيولخلا فتاوهلا  [، Tablet  ] ّةيحوللا بيساوحلا  نوفترامسلا ، ةلومحملا ، بيساوحلاو  ّةيداعلا ، بيساوحلا  لثم  ّةيلاتيجيدلا ، ةزهجألا  نم  ةفلتخم  ًاعاونأ  رابتعالا  نيعب  ذُخ  ًءاجر ،
( .تنرتنإلاب لصتملا  نويزفلتلاو  باعلألا ، ةزهجأ  تنرتنإ ، نودب 

( ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ّلقأ وأ  تاونس   3

تاونس  6  – 4

تاونس  9 – 7

ةنس  12  – 10

رثكأ وأ  ةنس   13

اًزاهج لمعتسأ  مل 
ًاتاتب ايلاتيجيد 

IC002Q01HA06

IC002Q01HA07

IC002Q01NA02

IC002Q01NA03

IC002Q01NA04

IC002Q01NA05

IC002



Branching rule

Rule: IF (^IC002Q01NA05 = 1) THEN GOTO ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC004

IC153R01



؟ ةّرم لّوأل  تنرتنإلا  تلمعتسا  امدنع  كرمع  ناك  مك 

( ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ّلقأ وأ  تاونس   3

تاونس  6  – 4

تاونس  9  – 7

ةنس  12  – 10

رثكأ وأ  ةنس   13

تنرتنإلا لمعتسا  مل 
ًاتاتب

IC004Q01HA06

IC004Q01HA07

IC004Q01TA02

IC004Q01TA03

IC004Q01TA04

IC004Q01TA05

IC004



Branching rule

Rule: IF (^IC004Q01TA05 = 1) THEN GOTO ^IC150 ELSE GOTO ^IC005

IC154R01



؟ ةسردملا يف  تنرتنإلا  لامعتسا  يف  يضقت  تقولا  نم  مك  عوبسألا ، مّايأ  نم  يداع  موي  لالخ 

( ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب هلمعتسأ  ال 

ايموي ةقيقد   30  – 1

ايموي ةقيقد   60  – 31

نَيتعاس ةعاس  –
ايموي

تاعاس  4 نيتعاس – 
ايموي

ايموي تاعاس   6  – 4

تاعاس نم 6  رثكأ 
ايموي

IC005Q01TA01

IC005Q01TA02

IC005Q01TA03

IC005Q01TA04

IC005Q01TA05

IC005Q01TA06

IC005Q01TA07

IC005



؟ ةسردملا قاطن  جراخ  تنرتنإلا  لامعتسا  يف  يضقت  تقولا  نم  مك  عوبسألا ، مّايأ  نم  يداع  موي  لالخ 

( ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب هلمعتسأ  ال 

ايموي ةقيقد   30  – 1

ايموي ةقيقد   60  – 31

ايموي نَيتعاس  ةعاس – 

تاعاس  4 نيتعاس – 
ايموي

ايموي تاعاس   6  – 4

تاعاس نم 6  رثكأ 
ايموي

IC006Q01TA01

IC006Q01TA02

IC006Q01TA03

IC006Q01TA04

IC006Q01TA05

IC006Q01TA06

IC006Q01TA07

IC006



؟ ةسردملا قاطن  جراخ  تنرتنإلا  لامعتسا  يف  يضقت  تقولا  نم  مك  عوبسألا ، ةياهن  مّايأ  نم  يداع  موي  يف 

( ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب هلمعتسأ  ال 

ايموي ةقيقد   30  – 1

ايموي ةقيقد   60  – 31

نَيتعاس ةعاس – 
ايموي

تاعاس  4 نيتعاس – 
ايموي

ايموي تاعاس   6  – 4

تاعاس نم 6  رثكأ 
ايموي

IC007Q01TA01

IC007Q01TA02

IC007Q01TA03

IC007Q01TA04

IC007Q01TA05

IC007Q01TA06

IC007Q01TA07

IC007



ّيحوللا بوساحلا  بوساحلا ، ًالثم :  ) ّةيلاتيجيدلا ةزهجألا  مادختسا  يف  يضقت  تقولا  نِم  مك  ّيداعلا ، ّيساردلا  عوبسألا  لالخ 
؟ ةيلاتلا صصحلا  لالخ  نوفترامسلاو ) (، Tablet)

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب هلمعتسأ  يفال  ةقيقد   30 –  1
عوبسألا

يف ةقيقد   60 –  31
عوبسألا

يف ةقيقد  نم 60  رثكأ 
عوبسألا

اذه ملعتأ  ال 
عوضوملا

ّةيبرعلا ةغللا  صصح 

تّايضايرلا صصح 

، ءايميك ءايزيف ، ايجولويب ، ًالثم ،  ) مولعلا صصح 
(، "ב טומ  ) عمتجملا يف  ايجولونكتلاو  مولعلا 

( ايجولونكتو مولع  ايجولونكتلا ، مولع 

ّةيبرعلا ةغللا  ريغ  ةغل  صصح 

ّةيعامتجالا مولعلا  صصح 

ىقيسوملا صصح 

ةضايرلا صصح 

حرسملاو صقرلا  صصح 

( ...ريوصت تحن ، مسر ،  ) نونف صصح 

IC150Q01HA01IC150Q01HA02IC150Q01HA03IC150Q01HA04IC150Q01HA05

IC150Q02HA01IC150Q02HA02IC150Q02HA03IC150Q02HA04IC150Q02HA05

IC150Q03HA01IC150Q03HA02IC150Q03HA03IC150Q03HA04IC150Q03HA05

IC150Q04HA01IC150Q04HA02IC150Q04HA03IC150Q04HA04IC150Q04HA05

IC150Q05HA01IC150Q05HA02IC150Q05HA03IC150Q05HA04IC150Q05HA05

IC150Q06HA01IC150Q06HA02IC150Q06HA03IC150Q06HA04IC150Q06HA05

IC150Q07HA01IC150Q07HA02IC150Q07HA03IC150Q07HA04IC150Q07HA05

IC150Q08HA01IC150Q08HA02IC150Q08HA03IC150Q08HA04IC150Q08HA05

IC150Q09HA01IC150Q09HA02IC150Q09HA03IC150Q09HA04IC150Q09HA05

IC150



ّيحوللا بوساحلا  بوساحلا ، ًالثم :  ) ّةيلاتيجيدلا ةزهجألا  مادختسا  يف  يضقت  تقولا  نِم  مك  ّيداعلا ، ّيساردلا  عوبسألا  لالخ 
؟ ةيلاتلا عيضاوملا  ملعتل  ةسردملا ) يف  وأ  تيبلا  يف  ّفصلا ( قاطن  جراخ  نوفترامسلاو ) (، Tablet)

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب هلمعتسأ  يفال  ةقيقد   30 –  1
عوبسألا

يف ةقيقد   60 –  31
عوبسألا

يف ةقيقد  نم 60  رثكأ 
عوبسألا

اذه ملعتأ  ال 
عوضوملا

ّةيبرعلا ةغللا 

تّايضايرلا

مولعلا ءايميك ، ءايزيف ، ايجولويب ، ًالثم ،  ) مولعلا
مولع "ב ،) טומ  ) عمتجملا يف  ايجولونكتلاو 

( ايجولونكتو مولع  ايجولونكتلا ،

ّةيبرعلا ةغللا  ريغ  ةغل 

ّةيعامتجالا مولعلا 

ىقيسوملا

ةضايرلا

حرسملاو صقرلا 

( ...ريوصت تحن ، مسر ،  ) نونف

IC151Q01HA01IC151Q01HA02IC151Q01HA03IC151Q01HA04IC151Q01HA05

IC151Q02HA01IC151Q02HA02IC151Q02HA03IC151Q02HA04IC151Q02HA05

IC151Q03HA01IC151Q03HA02IC151Q03HA03IC151Q03HA04IC151Q03HA05

IC151Q04HA01IC151Q04HA02IC151Q04HA03IC151Q04HA04IC151Q04HA05

IC151Q05HA01IC151Q05HA02IC151Q05HA03IC151Q05HA04IC151Q05HA05

IC151Q06HA01IC151Q06HA02IC151Q06HA03IC151Q06HA04IC151Q06HA05

IC151Q07HA01IC151Q07HA02IC151Q07HA03IC151Q07HA04IC151Q07HA05

IC151Q08HA01IC151Q08HA02IC151Q08HA03IC151Q08HA04IC151Q08HA05

IC151Q09HA01IC151Q09HA02IC151Q09HA03IC151Q09HA04IC151Q09HA05

IC151



وأ ملعتلل   ( نوفترامسلاو ، (Tablet  ) ّيحوللا بوساحلا  بوساحلا ، ًالثم :  ) ّيلاتيجيد زاهج  مادختسا  ّمت  له  ريخألا ، رهشلا  لالخ 
؟ ةيلاتلا عيضاوملا  يف  صصحلا  لالخ  ميلّعتلل 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ّملعملا نم  ّلك  معن ،
همادختساب اوماق  ذيمالتلاو 

ذيمالتلا طقف  نكلو  معن ،
همادختساب اوماق 

ّملعملا طقف  نكلو  معن ،
همادختساب ماق 

همدختسي مل  ال ،
دحأ

اذه ملعتأ  ال 
عوضوملا

ّةيبرعلا ةغللا  صصح 

تّايضايرلا صصح 

، ءايميك ءايزيف ، ايجولويب ، ًالثم ،  ) مولعلا صصح 
(، "ב טומ  ) عمتجملا يف  ايجولونكتلاو  مولعلا 

( ايجولونكتو مولع  ايجولونكتلا ، مولع 

ّةيبرعلا ةغللا  ريغ  ةغل  صصح 

ّةيعامتجالا مولعلا  صصح 

ىقيسوملا صصح 

ةضايرلا صصح 

حرسملاو صقرلا  صصح 

( ...ريوصت تحن ، مسر ،  ) نونف صصح 

IC152Q01HA01IC152Q01HA02IC152Q01HA03IC152Q01HA04IC152Q01HA05

IC152Q02HA01IC152Q02HA02IC152Q02HA03IC152Q02HA04IC152Q02HA05

IC152Q03HA01IC152Q03HA02IC152Q03HA03IC152Q03HA04IC152Q03HA05

IC152Q04HA01IC152Q04HA02IC152Q04HA03IC152Q04HA04IC152Q04HA05

IC152Q05HA01IC152Q05HA02IC152Q05HA03IC152Q05HA04IC152Q05HA05

IC152Q06HA01IC152Q06HA02IC152Q06HA03IC152Q06HA04IC152Q06HA05

IC152Q07HA01IC152Q07HA02IC152Q07HA03IC152Q07HA04IC152Q07HA05

IC152Q08HA01IC152Q08HA02IC152Q08HA03IC152Q08HA04IC152Q08HA05

IC152Q09HA01IC152Q09HA02IC152Q09HA03IC152Q09HA04IC152Q09HA05

IC152



؟ ةسردملا قاطن  جراخ  ةيلاتلا  تّايلاعفلاب  مايقلل  ّةيلاتيجيدلا  ةزهجألا  لمعتست  ًةداع ، ةّرم ، مك 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب ًابيرقت  وأ  يفةّرملاب  نيتّرم  وأ  ةّرم 
رهشلا

يف نيتّرم  وأ  ةّرم 
مويعوبسألا ّلك  مويًابيرقت  ّلك 

.دحاو ٌبِعال  اهيف  ِكراُشي  ًاباعلأ  بعلأ 

.تنرتنإلا قيرط  نع  ّةيعامج  باعلأب  كراشأ 

(. e-mail  ) ينورتكلإلا ديربلا  لمعتسأ 

(. MSN  ® رجنسام لثم   ) تنرتنإلا ةكبش  يف  شدردأ 

لثم  ) يعامتجالا لصاوتلا  ةكبش  يف  كراشأ 
(. Facebook

لصاوتلا تاكبش  يف  باعلألا  ضعبب  ُبعلأ 
(. FarmVille لثم :  ) تنرتنإلا ىلع  ةيعامتجالا 

ةدهاشم لثم   ) عاتمتسالا لجأ  نم  تنرتنإلا  حفصتأ 
(. Flix™ ,YouTube  ™ عقوم يف  ويديف  عطاقم 

(. ةعاسلا ثادحأ  لثم   ) تنرتنإلا يف  رابخألا  أرقأ 

: لثم  ) تنرتنإلا نم  ّةيلمع  تامولعم  ىلع  لصحأ 
(. ثادحأل خيراوت  عقاوم ،

جماربو باعلأ  مالفأ ، ّةيقيسوم ، عطاقم  ليزنتب  موقأ 
.تنرتنإلا نم 

ايصخش اهدادعإب  ُتُمق  نيماضم  ليمحتب  موقأ 
عطاقم رعشلا ، ىقيسوملا ، لثم   ) اهب يريغ  كراشأل 

(. ّةيبوساح جمارب  ويديفلا ،

زاهجل ةديدج  תויצקילפא )  ) تاقيبطت ليزنتب  موقأ 
.لومحم

IC008Q01TA01IC008Q01TA02IC008Q01TA03IC008Q01TA04IC008Q01TA05

IC008Q02TA01IC008Q02TA02IC008Q02TA03IC008Q02TA04IC008Q02TA05

IC008Q03TA01IC008Q03TA02IC008Q03TA03IC008Q03TA04IC008Q03TA05

IC008Q04TA01IC008Q04TA02IC008Q04TA03IC008Q04TA04IC008Q04TA05

IC008Q05TA01IC008Q05TA02IC008Q05TA03IC008Q05TA04IC008Q05TA05

IC008Q07NA01IC008Q07NA02IC008Q07NA03IC008Q07NA04IC008Q07NA05

IC008Q08TA01IC008Q08TA02IC008Q08TA03IC008Q08TA04IC008Q08TA05

IC008Q09TA01IC008Q09TA02IC008Q09TA03IC008Q09TA04IC008Q09TA05

IC008Q10TA01IC008Q10TA02IC008Q10TA03IC008Q10TA04IC008Q10TA05

IC008Q11TA01IC008Q11TA02IC008Q11TA03IC008Q11TA04IC008Q11TA05

IC008Q12TA01IC008Q12TA02IC008Q12TA03IC008Q12TA04IC008Q12TA05

IC008Q13NA01IC008Q13NA02IC008Q13NA03IC008Q13NA04IC008Q13NA05

IC008



؟ ةسردملا قاطن  جراخ  ةيلاتلا  تّايلاعفلاب  مايقلل  ّةيلاتيجيدلا  ةزهجألا  لمعتست  ًةداع ، ةّرم ، مك 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًابيرقت وأ  ةّرملاب 
ةّرملاب

يف نيتّرم  وأ  ةّرم 
رهشلا

يف نيتّرم  وأ  ةّرم 
عوبسألا

لك ًابيرقت 
مويموي ّلك 

عوضوم ةباتكل  ريضحتلا  الثم   ) ّةيسردملا تابجاولا  ريضحتل  تنرتنإلا  حفصتأ 
(Powerpoint ضرع ريضحت  وأ  ءاشنإ 

.تاريسفت داجيإل  ًالثم  سردلا ، ّداوم  ةعجارمل  تنرتنإلا  حّفصتأ 

تابجاولا لوح  نيرخآ  ذيمالتب  لاّصتالل   ( e-mail  ) ينورتكلإلا ديربلا  لمعتسأ 
.ّةيسردملا

ّيأ وأ  ّةيتيب  ةفيظو  ميلستلو  نيّملعملاب  لاّصتالل  ينورتكلإلا  ديربلا  لمعتسأ 
.رخآ يسردم  بجاو 

صوصخب نيرخآ  ذيمالت  عم  لصاوتلل  يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  لمعتسأ 
(. Facebook ًالثم  ) ةساردلاب ّقلعتت  عيضاوم 

(Facebook ًالثم  ) نيملعملا عم  لصاوتلل  يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  لمعتسأ 

لثم  ) ينورتكلإلا ةسردملا  عقوم  يف  داوم  حّفصتب  وأ  ليمحتب  وأ  ليزنتب  موقأ 
(. ّداوملاو صصحلا  لودج 

.نيّملعم بايغ  لثم  ةسردملا  تانالعإ  صحفل  ينورتكلإلا  ةسردملا  عقوم  لخدأ 

.بوساحلا ىلع  ّةيتيبلا  فئاظولا  رّضُحأ 

.لومحم زاهج  ىلع  ّةيتيبلا  فئاظولا  رّضُحأ 

.بوساحلا ىلع  ّةيميلعت  عقاوم  وأ  ّةيميلعت  תויצקילפא )  ) تاقيبطت لمعتسأ 

.لومحم زاهج  ىلع  ّةيميلعت  عقاوم  وأ  ّةيميلعت  תויצקילפא )  ) تاقيبطت لمعتسأ 
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؟ ةسردملا يف  ةيلاتلا  تّايلاعفلاب  مايقلل  ّةيلاتيجيدلا  ةزهجألا  لمعتست  ًةداع ، ةّرم ، مك 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب ًابيرقت  وأ  يفةّرملاب  نيتّرم  وأ  ةّرم 
رهشلا

يف نيتّرم  وأ  ةّرم 
مويعوبسألا لك  مويًابيرقت  ّلك 

.ةسردملا يف  تنرتنإلا  يف  شدردأ 

يف  ( e-mail ينورتكلإلا (  ديربلا  لمعتسأ 
.ةسردملا

.ّةيسردملا تابجاولا  ريضحتل  تنرتنإلا  حفصتأ 

عقوم يف  ّداوم  حّفصتب  وأ  ليمحت  ليزنتب ، موقأ 
(. ّةيلخاد تنرتنإ  ةكبش  ًالثم :  ) ينورتكلإلا ةسردملا 

.ينورتكلإلا ةسردملا  عقوم  يف  يتاباتك  ضرعأ 

.ةسردملا يف  היצלומיס )  ) ةاكاحملا باعلأب  بعلأ 

ّملعت لثم  ةّنيعم ، عيضاوم  ىلع  بردتأو  نّرمتأ 
.تايضّايرلا وأ  ّةيبنجألا  تاغللا 

.ةسردملا بوساح  يف  ّةيتيبلا  فئاظولا  رّضُحأ 

تاعومجم يف  لمعلل  ةسردملا  بوساح  لمعتسأ 
.نيرخآ ذيمالتب  لاّصتاللو 

عقاوم وأ  ّةيميلعت  תויצקילפא )  ) تاقيبطت لمعتسأ 
.ّةيميلعت تنرتنإ 
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تاءاّعدالا ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  يأ  ىلإ  ّةيلاتيجيدلا : ةزهجألاو  لئاسولا  لامعتسا  يف  ّةيصخشلا  كتبرجت  يف  ّركف 
؟ ةيلاتلا

ّةيولخلا فتاوهلا  [، Tablet  ] ّةيحوللا بيساوحلا  نوفترامسلا ، ةلومحملا ، بيساوحلاو  ّةيداعلا ، بيساوحلا  لثم  ّةيلاتيجيدلا ، ةزهجألا  نم  ةفلتخم  ًاعاونأ  رابتعالا  نيعب  ذُخ  ًءاجر ، )
( .تنرتنإلاب لصتملا  نويزفلتلاو  باعلألا ، ةزهجأ  تنرتنإ ، نودب 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.ّةيلاتيجيد ةزهجأ  لمعتسأ  امدنع  تقولا  رورمب  رعشأ  ال 

، رابخأ ًالثم ،  ) ينّمهت يتلا  تامولعملا  ىلع  لوصحلل  ّماه  ردصم  تنرتنإلا 
(. سوماق ةضاير ،

.ادج ديفم  رمأ  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  ّةيعامتجا  تاكبش  دوجو 

تاقيبطت وأ  ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  فاشتكا  دنع  ديدشلا  لاعفنالاب  رعشأ 
.ةديدج תויצקילפא ) )

.تنرتنإلاب لاصتالل  ّةيناكمإ  ّيدل  نوكت  نيح ال  ديدشلا  قيضلاب  رعشأ 

.ّةيلاتيجيدلا ةزهجألا  لامعتسا  بحأ 
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تاءاّعدالا ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  يأ  ىلإ  ّةيلاتيجيدلا : ةزهجألاو  لئاسولا  لامعتسا  يف  ّةيصخشلا  كتبرجت  يف  ّركف 
؟ ةيلاتلا

ّةيولخلا فتاوهلا  [، Tablet  ] ّةيحوللا بيساوحلا  نوفترامسلا ، ةلومحملا ، بيساوحلاو  ّةيداعلا ، بيساوحلا  لثم  ّةيلاتيجيدلا ، ةزهجألا  نم  ةفلتخم  ًاعاونأ  رابتعالا  نيعب  ذُخ  ًءاجر ، )
( .تنرتنإلاب لصتملا  نويزفلتلاو  باعلألا ، ةزهجأ  تنرتنإ ، نودب 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

ةفرعم ّيدل  تسيل  ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  لمعتسأ  نيح  ّىتح  حايتراب  رعشأ 
.اهب ةعساو 

نأ عيطتسأ  ةديدج ، ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  ءارش  يبراقأو  يئاقدصأ  دارأ  اذإ 
.مهحصنأ

.تيبلا يف  ّةيلاتيجيدلا  يتزهجأ  لمعتسأ  امدنع  حايتراب  رعشأ 

عيطتسأ يننأ  دقتعأ  ّةيلاتيجيد ، ةزهجأ  عم  لكاشم  ينهجاوت  امدنع 
.اهلح

عيطتسأ ّةيلاتيجيد ، ةزهجأ  عم  لكاشم  يبراقأو  يئاقدصأ  هجاو  اذإ 
.مهتدعاسم
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تاءاّعدالا ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  يأ  ىلإ  ّةيلاتيجيدلا : ةزهجألاو  لئاسولا  لامعتسا  يف  ّةيصخشلا  كتبرجت  يف  ّركف 
؟ ةيلاتلا

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.يسفنب הנקתה )  ) اِهتيبثتب موقأ  ةديدج ، ّةيجمرب  ىلإ  ُتجتحا  اذإ 

.يسفنب اهريبدت  ىلع  اًرداق  نوكأل  ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  نع  تامولعم  أرقأ 

.اهلامعتسا يف  يتبغر  بسحب  ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  لمعتسأ 

.يدحول اهلحب  أدبأ  ّةيلاتيجيدلا ، ةزهجألا  عم  ةلكشم  ينتهجاو  اذإ 

.يسفنب هراتخأ  ديدج ، היצקילפא )  ) قيبطت ىلإ  تجتحا  اذإ 
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تاءاّعدالا ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  يأ  ىلإ  ّةيلاتيجيدلا : ةزهجألاو  لئاسولا  لامعتسا  يف  ّةيصخشلا  كتبرجت  يف  ّركف 
؟ ةيلاتلا

( رطس لك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

ءايشأ نع  ّملعتأل  ّةيلاتيجيدلا  ةزهجألا  نع  يئاقدصأ  عم  ّثدحتأ  نأ  ّبحأ 
.ةديدج

لكاشمب ةصاخلا  َلولحلا  تنرتنإلا  ربع  نيرخآلا  عم  لدابتأ  نأ  بحأ 
.ّةيلاتيجيدلا ةزهجألا 

.مهعم ويديفلاو  بوساحلا  باعلأ  ةسراممو  ءاقدصألاب  ءاقتلالا  بحأ 

.يئاقدصأ عم  ّةيلاتيجيدلا  ةزهجألا  نع  تامولعم  ةكراشم  بحأ 

يئاقدصأ عم  ثيدحلا  لالخ  نم  ّةيلاتيجيدلا  لئاسولا  نع  اًريثك  ملعتأ 
.يبراقأو
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؟) ّةيلحملا رابخألا  وأ  ّةيضايرلا ، ّةيفاقثلا ، ّةيسايسلا ، ًالثم :  ) رابخألا أَرَْقت  فيك  لكش  لضفأب  فصت  ةيلاتلا  لاوقألا  نم  ّيأ 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

.ًاتاتب رابخألا  عباتأ  ال 

(. تنرتنإلا ىلع  نويزفلتلاب ، ويدارلاب ، ًالثم :  ) اهيلإ عمتسأ  وأ  اهدهاشأ  لب  رابخألا ، أرقأ  ال 

(. بوساح نوفترامس ، (، Tablet  ) يحول بوساح  ًالثم :  ) ّةيلاتيجيد ةزهجأ  ةطساوب  رابخألا  أرقأ  ًابلاغ ،

(. تّالجملا فُحصلا ، يف  ًالثم :  ) قرو ىلع  ةعوبطملا  رابخألا  أرقأ  ًابلاغ ،

.يواّستلاب ًابيرقت  ةيلاتيجيد  ةزهجأ  ةطساوب  ًابتك  كلذكو  قرو  ىلع  ةعوبطم  ًابتك  أرقأ 
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 ! نايبتسالا اذه  ةئبعت  يف  كنواعت  ىلع  كل  ًاليزج  اًركش 
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