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بداية الدورة-ورقة أهدافنا 

:تاريخ بداية الدورة

ين اليوم باألمان في العالم التكنولوجي؟/إلى أي مدى تشعر

لى ين ع/ين ال توافق/الرجاء وضع إشارة حول إلى أي مدى توافق. أمامك عّدة مقوالت

:كل منها

قليلا 
بقدر كبير جداا

ال أوافق إطلقاأوافق جزئياأوافق تماما

اأنا أخاف من التكنولوجي

ضغطتسبب لي التكنولوجيا ال

إذا لم أنجح بشيء ما في 

الحاسوب أو الهاتف، فإن ذلك

يحبطني

أحيانا، أصل إلى موقع ما وال

أعرف كيف وصلت إليه

م أنا أكبر مما ينبغي لتعلّ 

التكنولوجيا

ف أنا اتفادى الحاسوب أو الهات

الذكيحتى ال أدّمره



:تاريخ بداية الدورة

ين ال /أمامك عّدة مقوالت إضافية الرجاء وضع إشارة حول إلى أي مدى توافق

:ين على كل منها/توافق

ة؟ يجب تحديد ين بالقيام به بنفسك في نهاية الدور/ما الذي ال تقوم به اليوم وكنت ترغب

البحث / االتصال بأحد أفراد العائلة / WhatsAppإرسال رسالة : مثل)ثلثة أهداف 

(:عن معلومات في اإلنترنت

1.

2.

3.

بداية الدورة-ورقة أهدافنا 

ال أوافق إطلقاأوافق جزئياأوافق تماما

أحّب أن أتعلم أمورا جديدة

إذا لم أنجح بشيء ما، أحاول 

مرة أخرى وأخرى حتى أنجح

يا في باإلمكان تعلّم التكنولوج

أي عمر

حث يساعدني اإلنترنت في الب

عن المعلومات الضرورية

عندما يثير أمر ما اهتمامي، 

فإنني أجرى فحص حوله في

اإلنترنت

أشعر باألمان عند استخدام 

الحاسوب أو الهاتف



المشروع الوطني للنهوض

بالمهارات الرقمية لدى 

المواطنين المسنين

QR-חזרו לקוד ה

שמופיע בחוברת  

התקנת הטאבלט



حاويات الماء/ إبعاده عن مصادر1.

(الغطاء)حفظ التابلت داخل حقيبته 2.

الجلوس خلل استخدام الجهاز3.

سطح معدني/ إلصاق قلم اللمس بالثلجة4.

ثابت

1تلخيص اللقاء 

1

التابلت

2

قلم اللمس

3

فتحة الشحن

4

كابل الشحن



نشحن الجهاز فقط عندما تكون البطارية بحاجة 1.

ونتأكد من أن شعار البطارية ( أو أقل% 15)للشحن 

(الجهاز قيد الشحن)=على الشاشة أصبح 

ونفصل الجهاز %( 100)نشحن الجهاز حتى النهاية 2.

من كابل الشحن

نشحن الجهاز في مكان آمن، بعيدا عن متناول أيدي3.

االطفال، المشروبات أو الحيوانات

من المفضل ربط الجهاز بالشحن مساءا وفصله 4.

ا صباحا

عند الخروج من المنزل مع الجهاز، علينا أن نتأكد 5.

(أو أكثر% 85)من أن نسبة شحن البطارية مرتفعة 

1تلخيص اللقاء 



(الحاسب اللوحي)التعّرف على التابلت : 1تلخيص اللقاء 

فتحة الشحن

مكبّر الصوت

الزر الجانبي

أزرار قوة الصوت

مدخل السماعات

ميكروفون

الكاميرا األمامية
الكاميرا الخلفية

مكبّر الصوت

:الزر الجانبي

ا )تشغيل = ضغطة طويلة  (  عندما يكون الجهاز مطفأ

(عندما يكون الجهاز يعمل)أو تشغيل المساعد الصوتي 

فتح الشاشة/ إقفال= ضغطة قصيرة 

مؤشرات شحن الجهاز: الزاوية األيقونية، وهذه المرة

تتواجد في الجهة اليمنى العلوية من شاشة الجهاز

بطارية ممتلئةبطارية ضعيفة     الجهاز قيد الشحن   

مدخل السماعات

الكاميرا األمامية

ميكروفون

الزر الجانبي

أزرار قوة الصوت

مكبّر الصوت

الكاميرا الخلفية



1اللقاء -ساعة تمرين 

:التعّرف على أزرار التابلت الحقيقية

:ّمىيٌسوالتشغيلاإلطفاءيتيحالذيالزر

تحته/فوقه_______________

كهنال،(الصحيحةاإلجابةإلىيأشير/أشر)

لىعالضغطيؤدي.الصوتقوةلتغييرزر

قوةزيادةإلىمنه________الـالقسم

الـالقسمعلىوالضغطالصوت،

.الصوتقوةخفضإلىمنه_________



1اللقاء -ساعة تمرين 

ة حقيقي( فتحات)هنالك عّدة مداخل ومخارج 

ادمجوا الناقص من قائمة)إلى التابلت /من

(:الكلمات

حن؛ الزر الجانبي؛ مكبّر الصوت العلوي؛ فتحة الش

الكاميرا األمامية؛ مدخل السماعات؛ أزرار قوة 

لصوت الصوت؛ ميكروفون، الكاميرا الخلفية؛ مكبّر ا

السفلي



1اللقاء -ساعة تمرين 

:ضغطات اللمس

.ألغوا قفل التابلت1.

ذا هك". جاليري"ابحثوا عن تطبيق اسمه 2.

:يبدو

اسحبوه إلى الزاوية اليمنى العلوية من3.

.الشاشة

ذا هك". الكاميرا"ابحثوا عن تطبيق اسمه 4.

:  يبدو

.اسحبوه لجانب تطبيق الجاليري5.

اضغطوا ضغطة طويلة على تطبيق 6.

ات، ستفتح أمامكم عّدة إمكاني. الجاليري

.اضغطوا على إحداها

روا تذكّ : كيف يمكنكم العودة للخلف؟ رمز7.

!شريط التوجيه



ضغطات اللمس: 1تلخيص اللقاء 

الشاشةيالمساألصبع)قصيرةضغطة

نشرحس)للتطبيقالدخولاختيار،=(ويتركها

للجهازمباشرأمر،(الحقاذلك

والالشاشةيالمساألصبع)طويلةضغطة

لىعالضغطعندإمكانياتقائمةفتح(يتركها

الضغطعندالرئيسيةالشاشةتصميمالتطبيق،

.الشاشةفيفارغمكانأيعلى



ضغطات اللمس: 1تلخيص اللقاء 

Drag and Drop(والتّركالسحب)=

أنحاءيفاإلضافيةالعناصر/التطبيقاتترتيب

الشاشة

Swipeلألسفل/لألعلى=

التيالتنبيهاتشاشةفتح

علماتعلىتحتوي

التحديثات،المنظومة،

.البلغاتالتنبيهات،



ضغطات اللمس: 1تلخيص اللقاء 

-zoom)إبعاد/ تقريب

in / out ) = التقريب

ألغراض تكبير حجم 

/ الصورة / الشاشة

عنصر آخر، اإلبعاد الجل

التصغير

swipe(السحب للجوانب ) =ن االنتقال بي

الّصور/ الشاشات 



أزرار التوجيه: 1تلخيص اللقاء 

:  الزاوية األيقونية، وهذه المرة

تددددددددددددددوير الشاشدددددددددددددة األوتومددددددددددددداتيكي

تيكيمممة تلئمممم شاشمممة التابلمممت نفسمممها بصمممورة أوتوما

حب يمؤدي سم(. أفقيمة/ عمودية)للوضعية المختارة 

لغماء شاشة التنبيهات والضغط على هذه األيقونمة إل

.تدوير الشاشة األوتوماتيكي

العودة 

صفحة 

واحدة 

للخلف

ة العودة للشاش

الرئيسية

فتح صفحة 

طةالتطبيقات النش

أزرار التوجيه



2تلخيص اللقاء 

برمجية.ةواإلنجليزيبالعربيةأبليكيشن/تطبيق

هنالك.(النقالة)المحمولةلألجهزةملئمة

(جهازالعلىالتثبيتمسبقة)ُمدمجةتطبيقات

.ابنفسنتثبيتهاعليناتطبيقاتوهنالك



2تلخيص اللقاء 

التيتالتحديثا/البلغات/التنبيهاتإلىيشير

إذاثل،م.إليهاتطّرقوا/بعدنفتحهاولمتلقيناها

لقيناتإذا.رسالةأيقونةفسنشاهدبلغا،تلقينا

.لذلكرتشيأيقونةسنشاهدبالّرد،نقمولممكالمة



2تلخيص اللقاء 

نستخدمهايالتالتطبيقاتتثبيتإمكانيةلناتتيح

الثابتةاتالتطبيقشريطيرافق.متقاربةأوقاتفي

شةالشامنلليسار/لليمينبهنفومswipeأي

إلىالوصولبإمكاننايكونوهكذاالرئيسية،

.بسهولةفيهاالموجودةالثابتةالتطبيقات



2تلخيص اللقاء 

بينالتنقّل،الرئيسيةللشاشةالعودةإمكانيةلناتتيح

النشطةالتطبيقاتوفتحالتطبيقداخلالشاشات

.اآلن



2تلخيص اللقاء 

ساسية الشاشة األ= الشاشة الرئيسية 

التي يتم فتحها عند إلغاء قفل

.الشاشة

ت أي شاشة ليس= الشاشات الفرعية 

يها من الشاشة الرئيسية، والتي نصل إل

/  لليمين( إزاحة)swipeخلل 

.لليسار

اشة الش= شاشة التنبيهات 

ا التي نحصل عليها عندم

لألسفلswipeنقوم بـ 



2تلخيص اللقاء 

ما الذي يمكننا أن نبحث عنه فيها؟

تطبيقات•

مة مثل، البحث عن كل)مضامين تطبيقات •

والذي يعرض أمامنا كل حاالت " إعدادات"

ي ذكر الكلمة في كل التطبيقات التي ف

(التابلت

ا مثل، ملف قمن)ملفات مخزونة في الجهاز •

(بتحميله من اإلنترنت

تي الشاشة ال= شاشة البحث 

نحصل عليها  عندما نقوم بـ 

swipeلألعلى



2تلخيص اللقاء 

كيف نعرف في: الزاوية األيقونية، وهذه المرة

أي شاة نتواجد؟

اتإشارتتواجدالثابت،األيقوناتشريطفوق

إلىتالتابلشاشاتبينالتنقّليؤدي.صغيرة

عارالشكانإذا.بينهامنالُمبرزالشعارتغيير

فيجدنتواأننايعنيفهذامنزل،شكلعلىالمبرز

لىعتدلّ الشعاراتبقية.الرئيسيةالصفحة

.(ثانوية)فرعيةصفحات



2تلخيص اللقاء 

التعرف على لوحة مفاتيح اللمس في التابلت



2تلخيص اللقاء 

التعرف على لوحة مفاتيح اللمس في التابلت

تاج الشاشات التي نح/ في بعض التطبيقات

لمس للكتابة فيها، يتم فتح لوحة مفاتيح ال

لسطر يؤدي الضغط القصير على ا. أوتوماتيكيا

ومض الذي يجب علينا الكتابة فيه، إلظهار خط ي

ضع باإلمكان و. مؤّشر النّصيطلق عليه اسم 

لألمام داخل أي نص / مؤشر المنص للخلف

حذف أحرف / نكتبه، وذلك من أجل تصحيح

.منفردة بدال من النص كله



2اللقاء -ساعة تمرين 

التعّرف على شاشات التابلت

.  هنالك عّدة شاشات في التابلت

كيف نصل للشاشة الرئيسية؟

كيف نصل لشاشة البحث؟

كيف نصل لشاشة التنبيهات؟

؟(ةالثانوي)كيف نصل للشاشات الفرعية 



2اللقاء -ساعة تمرين 

شريط التطبيقات الثابتة

ما هي .انظروا إلى شريط التطبيقات الثابتة

التطبيقات الموجودة هناك؟

أقصى عدد من التطبيقات التي باإلمكان

إدخالها في هذا الشريط هو 

كيف توصلتم لهذه النتيجة؟ 

ا من يطلق على ضغطة اللمس التي نستخدمه

يقات الثابته أجل تثبيت تطبيق في شريط التطب

:اسم



2اللقاء -ساعة تمرين 

شاشة البحث

ات في شاشة البحث، اعثروا على التطبيق

:التالية

جهات االتصال1.

اإلعدادات2.

التقويم3.

الّساعة4.

اآللة الحاسبة5.

Playمتجر 6.

طبيقات ثبّتوا هذه التطبيقات في شريط الت

رتيب ، بحسب تمن اليمين إلى اليسارالثابتة 

:ظهورها، بحيث تبدو بهذا الشكل



2اللقاء -ساعة تمرين 

إنشاء مجلّد تطبيقات

فحة ص)نقوم بترتيب الصفحة الرئيسية 

(.التابلت الرئيسية

مة أنشئوا مجلّد تطبيقات بحسب القائ. 1

:التالية

لدالتطبيقات التي في المجاسم المجلّد

الجاليريالصور

الكاميرا

أدوات 

المساعدة

مسّجل الصوت

ملفاتي

الرسائلاالتصاالت

الهاتف

Spotifyالترفيه

Netflix



2اللقاء -ساعة تمرين 

في Googleابحثوا عن مجلد اسمه 2.

اضغطوا عليه ضغطة . شاشة البحث

طويلة واختاروا إضافته إلى الصفحة 

.  الرئيسية

/ اضغطوا ضغطة طويلة على أي مجلّد3.

.تطبيق آخر واختاروا/ شعار

في نهاية هذا التمرين، يجب أن تبدو 4.

:صفحة تابلتكم الرئيسية هكذا



عالم اإلنترنت: 3تلخيص اللقاء 

كيف نتصل باإلنترنت اللسلكي؟

لـاشعارعننبحثالتنبيهات،شاشةفي1.

Wi-Fiأزرقلونهأنمنونتآكد.

ضغطةWi-Fiالـشعارعلىنضغط2.

تظهرالتيالصفحةفيونختارطويلة،

.بهااالتصالعليناالتيالشبكةاسمأمامنا

.بالتصفحونبدأالدخولرمزندخل3.



يدّل عدد الخطوط الزرقاء على •

رق شعار أز. قوة التقاط اإلنترنت

.يالتقاط إنترنت مثال= بالكامل 

مية شبكة مح= قفل بجانب الشعار •

.  برمز سري

شبكة مفتوحة = ال يوجد قفل •

الستخدام الجمهور

عالم اإلنترنت: 3تلخيص اللقاء 



هاز تتيح إمكانية استخدام الج: شبكة خلوية

كة التكنولوجي كهاتف وكذلك استخدام شب

إذا كان هذا الشعار. اإلنترنت كجزء من ذلك

ا  ة غير موجود، فليست هنالك إمكاني/ مطفأ

.تصفح خلوي في الجهاز

يتيح (: Wi-Fiواي فاي، )إنترنت ال سلكي 

عن إمكانية االتصال اللسلكي باإلنترنت،

م شبكة، لكي نقوم باالتصال، نحتاج الس. بُعد

.وكذلك إلى رمز سري في الغالب

عالم اإلنترنت: 3تلخيص اللقاء 



:  3تلخيص اللقاء 

Googleمتصفح اإلنترنت من 

من أجل التزلج في البحر، نحتاج إلى 

من أجل تصفح اإلنترنت، نحتاج إلى

ول تيتح لنا المتصفح حّرية المعلومات، الدخ

تية لمواقع اإلنترنت وإستهلك الخدمات اإلنترن

المختلفة

صفحات ين لماذا المتصفح؟ ألنه يتيح لنا التنقّل ب

تمواقع اإلنترن: اإلنترنت، أو باسمها المشهور

المتصفح

رمز الدولة

com

mx

es

ru

نوع الموقع

Co =تجاري

Gov =حكومي

Muni =بلدي

org =مؤسساتي

World-wide-web

بداية عنوان ثابتة

/  شركة)اسم الموقع 

مصلحة / منظمة

(تجارية

jerusalem

monday

twitter



Google Chrome-تشّرفنا بمعرفة 

أزرار التوجيه 

العودة للصفحة )

االنتقال/ السابقة

(للصفحة التالية

خانة العنوان 

(URL:)

سلسلة من 

ية األحرف ببن

موّحدة، 

تستخدم 

لتحديد مكان

صفحات 

اإلنترنت 

مواقع )=

(اإلنترنت

إغلق كل / فتح

=علمات التبويب 

فتح صفحات 

مواقع / إنترنت

إنترنت كثيرة 

والتنقل بينها

الصفحة 

= الرئيسية

العودة 

لصفحة 

المتصفح

الرئيسية

:  3تلخيص اللقاء 

Googleمتصفح اإلنترنت من 



Googleالبحث عن معلومات في محّرك البحث 

إمكانية Googleيتيح لنا متصفح اإلنترنت من 

ابة من خلل كت)الدخول لمواقع اإلنترنت يدويا 

نا ، كما يتيح ل(عنوان الموقع كما فعلنا سابقا

.البحث عن معلومات

ل عمليا، نحن نقوم بالبحث عن معلومات من خل

.Googleمحّرك البحث التابع لـ 

هو موقع بكل Googleمحرك البحث التابع لـ 

: معنى الكلمة، وعنوانه هو

www.google.co.il



.Googleفيمعلومةأيعنالبحثباإلمكان

مشاهدةيمكننا،"إلىاذهب"علىنضغطعندما

.البحثنتائج

أنهGoogleوجدموقععمليا،هي،نتيجةكل

.عنهبحثنامايلئم

ةنتيجأيإلىالدخوليمكننابذلك،رغبناإذا

نمالنتائج،صفحةإلىللخلف،دائماوالعودة

علىالضغطخلل

، Googleعندما نرغب بالعودة إلى محرك البحث 

نضغط على 

Googleالبحث عن معلومات في محّرك البحث 



3تلخيص اللقاء 

إغلق التطبيقات النشطة

فمن شأن إغلق -إذا كان الجهاز بطيئا •

التطبيقات النشطة أن يساعد

فمن -إذا لم يكن التطبيق يعمل كما ينبغي•

شأن اإلغلق أن يساعد

إذا كان الجهاز بطيئا وال نعرف العثور •

ل فمن شأن إغلق ك-على مصدر المشكلة 

التطبيقات النشطة أن يساعد



3تلخيص اللقاء 

التنقّل بين التطبيقات النشطة

غط ألجل إغلق كل التطبيقات النشطة، نض

قات في نافذة التطبي" إغلق الجميع"على 

:النشطة



3اللقاء -ساعة تمرين 

التنقّل بين التطبيقات النشطة

"الجاليري"افتحوا تطبيق 1.

حة للعودة للصف" المنزل"اضغطوا على زر 2.

.الرئيسية

:لتاليةبنفس الطريقة، افتحوا التطبيقات ا3.

النشطة اآلن، حاولوا التنقّل بين التطبيقات4.

من خلل الزر األيسر في شريط أزرار 

:  التوجيه

Gmailالهاتفمسّجل الصوت



3اللقاء -ساعة تمرين 

إغالق التطبيقات النشطة

.ةهنالك طريقتان إلغلق التطبيقات النشط

ف كي. الطريقة األولى هي إغلق تطبيق واحد

نفعل ذلك؟

على أي زر يجب أن نضغط ألجل 1.

ة؟ الوصول إلى نافذة التطبيقات النشط

:ارسموه

ما هي حركة الضغط التي سنستخدمها 2.

ألجل إغلق التطبيق؟



3اللقاء -ساعة تمرين 

إغالق التطبيقات النشطة

.ةهنالك طريقتان إلغلق التطبيقات النشط

دفعة الطريقة الثانية هي إغلق كل التطبيقات

.واحدة

ر في ألجل القيام بذلك، نضغط على الزر األيس

:        (الذي يبدو هكذا)شريط أزرار التوجيه 

:وبعد ذلك نضغط على النّص

ما هي أسباب إغلق التطبيقات؟



3اللقاء -ساعة تمرين 

:االتصال باإلنترنت الالسلكي

من شاشة التنبيهات، افحصوا االتصال1.

.اللسلكي باإلنترنت

اصيلها بأي شبكة أنتم متصلون؟ اكتبوا تف2.

:هنا

نت هل أنتم متصلون بشبكة خلوية؟ إذا كا3.

اإلجابة نعم أو ال، ما هو الشعار الذي 

ت للتأكد عليكم البحث عنه في شاشة التنبيها

:من ذلك؟ ارسموا الشعار

كةالرمز السري للشباسم الشبكة



3اللقاء -ساعة تمرين 

:االتصال باإلنترنت الالسلكي

الشبكة من بين الشبكات التالية، أشيروا إلى4.

:اللسلكية ذات أفضل التقاط

كيف استنتجتم ذلك؟ 5.



3اللقاء -ساعة تمرين 

ادخلوا لمتصفح اإلنترنت التابع لـ 6.

Googleعلمات 3افتحوا . عبر التابلت

تبويب إنترنت من خلل الضغط على 

في القسم العلوي من + علمة الزائد 

أحد ادخلوا في كل متصفح إلى. المتصفح

:المواقع التالية

.1www.techbuddy.co.il

.2www.zoom.us

.3www.gov.il

ن مع أغلقوا علمتّي تبويب بحيث تبقو7.

(.ال يهم أي منها)واحدة فقط 

http://www.techbuddy.co.il/
http://www.zoom.us/
http://www.gov.il/


3اللقاء -ساعة تمرين 

:البحث عن معلومات في اإلنترنت

لل ابحثوا عن إجابات لألسئلة التالية من خ1.

:البحث في اإلنترنت
عّم بحثت فيالسؤال

غوغل؟

اسم / عنواناإلجابة

الموقع الذي 

وجدت اإلجابة 

فيه

في أي دولة 

ابتكروا الـ 

؟"كريمبو"

ما هي ساعات 

ا دوام فرع إيكي

في ريشون 

لتسيون؟

ديد كم يكلّف تج

رخصة 

السواقة؟



3اللقاء -ساعة تمرين 

:البحث عن معلومات في اإلنترنت
عّم بحثت في السؤال

غوغل؟

اسم / عنواناإلجابة

الموقع الذي 

وجدت 

اإلجابة فيه

ما هي مهنة 

المراسل 

عراد نير 

اإلضافية؟

هل كلمة 

"  جورب"

مذكر أم 

مؤنث؟

من كتب 

قصيدة 

صباح "

؟"السبت



3اللقاء -ساعة تمرين 

:البحث عن معلومات في اإلنترنت
ي عّم بحثت فالسؤال

غوغل؟

اسم / عنواناإلجابة

الموقع الذي 

وجدت اإلجابة 

فيه

في أي مدينة

ولد شاي 

عجنون؟

كم فرعا 

يوجد لبوظة 

في " جولدا"

البلد؟

ما هو اسم أخ 

؟ "عالما زاك"

ما هي علقته

ببرنامج 

األخ "

؟"األكبر



4تلخيص اللقاء 

الحسابات، األسماء ورموز الدخول: عالم اإلنترنت

ية في غالب

ن محساب المواقع، هنالك اليوم حاجة لفتح 

ساب ال يكلّف إنشاء الح. أجل تلقي الخدمات

في المواقع أية أموال، والهدف من الحصول

على اسم مستخدم ورمز شخصي هو 

.الدخول إلى خدمات الموقع

القفل: اسم المستخدم

المفتاح(: رمز الدخول)الرمز السري 



4تلخيص اللقاء 

الحسابات، األسماء ورموز الدخول: عالم اإلنترنت

ابحث عن زر التسجيل1.

عبئ صفحة البينات الشخصية2.

أّكد على الحساب إذا طلب منك ذلك3.



4تلخيص اللقاء 

الحسابات، األسماء ورموز الدخول: عالم اإلنترنت

ما الذي يعتبر رمز دخول قوي؟

خانة وما فوق 12-

م، تاريخ الميلد، االس)بدون بيانات شخصية -

(  العنوان

يدمج بين األحرف الكبيرة والصغيرة-

علمة تعجب، سؤال، : يشمل رموزا خاصة-

فاصلة وما شابه

حرف زر لوحة المفاتيح             يتيح إمكانية االنتقال بين األ

:هنالك ثلث وضعيات للزر. األجنبية الصغيرة والكبيرة

وضعية حرف كبير واالنتقال تلقائيا لabcأحرف صغيرة 

Abcاألحرف الصغيرة 

أحرف كبيرة

ABC



4تلخيص اللقاء 

الحسابات، األسماء ورموز الدخول: عالم اإلنترنت

استخدام جمل داخل كتب،

أفلم أو خطابات

استخدام كلمات أغاني محبوبة

استخدام تسلسل كلمات ذات 

معنى شخصي

كتابة رمز الدخول في دفتر

الرموز السرية وحفظها في مكان

!ال يعرفه أحد غيرنا



4اللقاء -ساعة تمرين 

Googleحساب 

.Googleفي التابلت، ادخلوا لمجلّد 1.

: Gmailاضغطوا على تطبيق 2.

يفي الجزء السفل" فهمت"اضغطوا على 3.

بيانات أضيفوا عنوان البريد اإللكتروني مع4.

الذي Googleالمستخدم الخاصة بحساب 

أنشأناه اآلن معا من خلل اتباع المراحل 

.في الصفحة التالية



4اللقاء -ساعة تمرين 

:  Gmailلتطبيق Googleإضافة حساب 

إضافة عنوان بريد إلكتروني

عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف

GMAILخذوني إلى 



4اللقاء -ساعة تمرين 

Gmailتطبيق 

إنه . Gmailخلل اللقاءات، تحدثنا عن تطبيق 

رسال تطبيق بريد إلكتروني يمكننا من خلله إ

وتلقي البريد والتواصل مع أفراد العائلة،

.المعارف، األصدقاء والجهات الحكومية

طق حاولوا دراسة وبحث التطبيق، استخدام المن

:ورسم األزرار التالية

ما هو الزر الذي يمكننا من خلل الضغط 1.

عليه إلنشاء بريد إلكتروني جديد؟

ما هو الزر الذي يمكننا من خلل الضغط 2.

عليه للبحث في البريد اإللكتروني؟

ما هو الزر الذي يمكننا من خلل الضغط 3.

عليه الوصول إلى قائمة التطبيق؟ 



4تلخيص اللقاء 

Gmail–االتصال في عالم اإلنترنت

على جهازنا، سنرى Googleفي كل تطبيق يتواجد داخل مجلّد 

.  الخاص بناGoogleأول حرف من اسم المستخدم في حساب 

صلونمتّ أننامنالتأكدإمكانيةالحرفهذاعلىالضغطلنايتيح

دنابريبعنواناآلخرينتزويدبنا،الخاصGoogleبحسابفعلا 

األمرهذايزالمالكن)آخرحسابإلىواالنتقالاإللكتروني

.(المرحلةهذهفيقليلمعقدا

Googleحساب 

خانة البحث

ناديق قائمة التنقّل بين ص

البريد

ونيرسالة البريد اإللكتر

جديدكتابة بريد إلكتروني



4تلخيص اللقاء 

Gmail–االتصال في عالم اإلنترنت

.  سالعندما نرغب بإرسال بريد إلكتروني، نبحث عن شعار اإلر

.  هذا الشعار هو شعار شائع جدا في عالم التكنولوجيا

ة، وعندما سنراه في الكثير من التطبيقات األخرى وبأشكال مختلف

بـ سنعرف أن معناه متطابق، ويتيح لنا إمكانية القيام-نراه 

.اإلرسال

لقيناهكل البريد الذي ت-البريد الوارد 

اهكل البريد الذي أرسلن-الُمرسلة

بنا كل الرسائل التي رغ-المسّودات

ما بإرسالها، ولكننا لم نرسلها لسبب

(نسينا، تراجعنا)

تؤدي كل ضغط على قائمة 

إغلق قائمة / الهمبورغر لفتح

.Gmailصناديق بريدكم في 



4تلخيص اللقاء 

Gmail–االتصال في عالم اإلنترنت

لم يُقرأ بعد= بارز  هتمت قراءت= غير بارز 

ناهاالرّد على الرسالة التي تلقي

رف تحويل البريد اإللكتروني لط

ثالث

"تسلة المهمل"نقل لمجلّد -حذف 



، اضغطوا على زر حساب Gmailفي تطبيق 1.

Google للكشف عن عنوان بريدكم

ي كل اكتبوه في الصفحة التالية ف. اإللكتروني

.بطاقة من البطاقات المخصصة لذلك

ي قّصوا البطاقات ووزعوها على ثلثة أفراد ف2.

معارف، واطلبوا منهم عنوان بريدهم / العائلة

.اإللكتروني

أرسلوا لعنوان البريد اإللكتروني الذي في3.

:البطاقات، التفاصيل التالية

جب في موضوع رسالة البريد اإللكتروني، ي1.

أن يظهر اسمكم الكامل

في مضمون الرسالة، يجب أن يظهر رقم 2.

هاتف التابلت الخاص بكم

ية كذلك، يمكنكم أن تكتبوا في المضمون أ3.

.تفاصيل إضافية تخطر ببالكم

4اللقاء -ساعة تمرين 

Gmailالبريد اإللكتروني 



بطاقات البريد اإللكتروني

قصها ووزعها على ثلثة مشتركين

:االسم الكامل

:عنوان بريدي اإللكتروني

@gmail.com

:االسم الكامل

:عنوان بريدي اإللكتروني

@gmail.com

:االسم الكامل

:عنوان بريدي اإللكتروني

@gmail.com



4اللقاء -ساعة تمرين 

Gmailالبريد اإللكتروني 

:Gmailصناديق البريد اإللكتروني 

)      (اضغطوا على قائمة الهمبورغر 1.

.اضغطوا على صندوق البريد المرسل2.

د في هذا الصندوق، اعثروا على إحدى رسائل البري3.

.اإللكتروني التي أرسلتموها خلل المهمة السابقة

.اضغطوا عليها للدخول إليها وقراءتها

على احذفوا رسالة البريد اإللكتروني من خلل الضغط4.

.سلّة المهملت

اآلن، اضغطوا على قائمة الهمبورغر واذهبوا إلى 5.

.صندوق المهملت

بحذفها ابحثوا عن رسالة البريد اإللكتروني التي قمتم6.

.واضغطوا عليها

اختاروا تحويل هذه الرسالة إلى عنوان 7.

TechBuddy:

practice@techbuddy.co.il

للباإلمكان تحويل رسالة البريد اإللكتروني من خ: رمز

.أسفل البريد اإللكترونيالضغط على

mailto:practice@techbuddy.co.il


4اللقاء -ساعة تمرين 

Gmailالبريد اإللكتروني 

باع إذا كانت لديكم حيرة، حاولوا اتّ )عبئوا الجدول التالي 

(:التوجيهات من أجل العثور على اإلجابة الصحيحة

اإلجابةالسؤال

أين أجد رسالة بريد 

إلكتروني أرسلتها؟

أين أجد رسالة بريد 

إلكتروني أرسلوها لي؟

كيف أعرف إذا كانت 

ي الرسالة التي أرسلوها ل

قد تمت قراءتها أم ال؟

أين أجد رسالة بريد 

تها، إلكتروني بدأت بكتاب

لكن لسبب ما نسيت 

إرسالها؟



4اللقاء -ساعة تمرين 

Gmailالبريد اإللكتروني 

باع إذا كانت لديكم حيرة، حاولوا اتّ )عبئوا الجدول التالي 

(:التوجيهات من أجل العثور على اإلجابة الصحيحة

اإلجابةالسؤال

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء



5تلخيص اللقاء 

متجر التطبيقات

:خطوات5يتضمن تثبيت التطبيق 

و بالعبرية، بالعربية أ)Playالبحث في متجر 1.

(باإلنجليزية

العثور على التطبيق2.

التثبيت3.

االنتظار4.

إضافة التطبيق للشاشة الرئيسية5.

طبيق، التحديث هو الدائرة البرتقالية التي تظهر على شعار الت

تم رسالة جديدة: وتمثل أي شيء يرغب التطبيق بإبلغنا به

لم يتم الّرد إرسالها لنا، بريد إلكتروني جديد تلقيناه، مكالمة هاتفية

يجب من أجل إلغاء التحديث،... عليها، حدث يقترب في التقويم

ي ينبّهنا النزول ألسفل شاشة التنبيهات وفحص ما هو التحديث الذ

.  التطبيق له



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

:شروط ضرورية الستخدام التطبيق3هنالك 

االتصال باإلنترنت1.

Zoomاالتصال بحساب 2.

الدخول للقاء بواسطة رمز تعريف اللقاء 3.

(Meeting ID)

الدخول للقاء بواسطة رمز تعريف خاص 

(Meeting ID)

كما يوجد ألي حدث في العالم الواقعي عنوان، هنالك

.Zoomأيضا عنوان لكل لقاء 



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

:شروط ضرورية الستخدام التطبيق3هنالك 

االتصال باإلنترنت1.

Zoomاالتصال بحساب 2.

الدخول للقاء بواسطة رمز تعريف اللقاء 3.

(Meeting ID)

:Zoomالدخول للقاء 

Zoomندخل إلى تطبيق 1.

نضغط على            في الجزء العلوي2.

يناه من ندخل رقم رمز التعريف الخاص باللقاء الذي تلق3.

Joinمستضيف اللقاء، وبعدها نضغط على 

من Wifi or Cellularفي شاشة اللقاء، نضغط على 4.

، لن دون ذلك. أجل االستماع إلى كل ما يُقال في اللقاء

!نتمكن من الكلم أو الّسماع



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

:Zoomأدوات أساسية في لقاء الـ 

استخدام الميكروفون

استخدام الكاميرا

(التشات)استخدام الدردشة 

يسمعوننيال يسمعونني

يروننيال يرونني

في شريط األدوات السفلي، نضغط على       

.  chatوبعدها على 

لنهاية نضغط ضغطة قصيرة على سطر الكتابة، وفي ا

نضغط على



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

Zoomعند حصول خلل في ( الصبر)دليل طول البال 

ما الحل؟ماذا حصل؟

اختفي شريط األدوات

من Zoomالسفلي في 

أمامي

يؤدي الضغط على أي

جزء فارغ من الشاشة 

إلعادة أو إخفاء شريط

.األدوات السفلي

تؤدي إزاحة شاشة الـ ال أرى شاشة اللقاء

Zoom لليمين أو

-swipe)لليسار 

right / left ) إلى

.ذعرض مختلف النواف



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

عند حصول خلل في ( الصبر)دليل طول البال 

Zoom
ما الحل؟ماذا حصل؟

عند الدخول لتطبيق 

Zoom أرى مثل ،

:هذه الشاشة

Zoomأحيانا ينفصل الـ 

ال يجب أن ندخل . 

لضغط، وعلينا إعادة 

االتصال من خلل 

Sign Inالضغط على 

 Sign In withأو /و

Googleواختيار عنوان

بريدكم اإللكتروني



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

نحافظ على طول البال عند حصول خلل في الـ 

Zoom
ما الحل؟ماذا حصل؟

قمت بتسجيل الدخول 

لحسابي، لكن ما يزال من

غير الممكن الدخول 

للتطبيق، وهذا ما يظهر 

:أمامي

أحيانا، يجب 

إعطاء التطبيق 

ن بسيطة م" دفعة"

.أجل االتصال

نضغط على 

الكتابة الزرقاء 

Launch 

Zoom



5تلخيص اللقاء 

Zoomتطبيق 

نحافظ على طول البال عند حصول خلل في الـ 

Zoom
ما الحل؟ماذا حصل؟

دخلت للقاء وأرى الرسالة

:التالية أمامي

هذه الرسالة تعني

.  أن اللقاء مسّجل

يل نحن نقوم بتسج

لقاءات الدورة من 

أجل إرسالها إليكم 

اضغطوا . الحقا

Got itعلى 



.Playادخلوا إلى متجر التطبيقات 1.

باإلمكان أيضا كتابة زوم . Zoomفي خانة البحث، اكتبوا 2.

.بالعبرية أو بالعربية

والذي ZOOM Cloud Meetingsاضغطوا على التطبيق 3.

:يبدو هكذا

.4]

.لتابلتبعد تثبيت التطبيق، ابحثوا عنه في شاشة البحث في ا4.

تاروا اضغطوا ضغطة طويلة على التطبيق الذي عثرتم عليه واخ5.

".أضف إلى الصفحة الرئيسية"

ى مجلّد اعثروا على التطبيق في الصفحة الرئيسية وأضيفوه إل6.

و الذي فتحناه في أحد الدروس األولى من الدورة، أ" االتصاالت"

(.رغبونبحسب ما ت)أضيفوه إلى الصفحة الرئيسية في التابلت 

5اللقاء -ساعة تمرين 

تحميل التطبيقات



.Zoomادخلوا إلى تطبيق 1.

ي اللقاء في صفحة الدخول األولية، عبئوا البيانات كما تعلمنا ف2.

.من أجل تسجيل الدخول لحسابكم10رقم 

بوع الذي سيتم عقده كل أس" اسأل الخبير"من أجل الدخول للقاء 3.

اعتبارا من هذا األسبوع، اضغطوا على

:اكتبوا الرقمMetting IDفي خانة 4.

Wifi or Cellularوبعد ذلك على Joinاضغطوا على 5.

بدون هذه الضغطة : تذكروا)في أسفل الشاشة 

!(لن تتمكنوا من سماع اللقاء والتحدث فيه

Got itإذا ظهرت رسالة بشأن تسجيل اللقاء، اضغطوا على 6.

.لتأكيد موافقتكم على تسجيل اللقاء

ع اضغطوا على أزرار قوة الصوت في طرف التابلت ألجل رف7.

ما تأكدوا من أنكم تسمعون ما يقال و. مستوى الصوت أو خفضه

.يحصل في اللقاء فعل

5اللقاء -ساعة تمرين 

ZOOMاستخدام تطبيق 



.Playادخلوا إلى متجر التطبيقات 1.

باإلمكان أيضا كتابة . WhatsAppفي خانة البحث، اكتبوا 2.

.واتس أب بالعبرية أو بالعربية

، WhatsApp Messengerاضغطوا على التطبيق 3.

:والذي يبدو هكذا

.في التابلتبعد تثبيت التطبيق، ابحثوا عنه في شاشة البحث4.

ه اضغطوا ضغطة طويلة على التطبيق الذي عثرتم علي5.

".أضف إلى الصفحة الرئيسية"واختاروا 

وه إلى مجلّد اعثروا على التطبيق في الصفحة الرئيسية وأضيف6.

ورة، الذي فتحناه في أحد الدروس األولى من الد" االتصاالت"

ب ما بحس)أو أضيفوه إلى الصفحة الرئيسية في التابلت 

(.ترغبون

5اللقاء -ساعة تمرين 

تحميل التطبيقات



باع إذا كانت لديكم حيرة، حاولوا اتّ )عبئوا الجدول التالي 

(:التوجيهات من أجل العثور على اإلجابة الصحيحة

اإلجابةالسؤال

أين أجد رسالة بريد 

إلكتروني أرسلتها؟

أين أجد رسالة بريد 

إلكتروني أرسلوها لي؟

كيف أعرف إذا كانت 

ي الرسالة التي أرسلوها ل

قد تمت قراءتها أم ال؟

أين أجد رسالة بريد 

تها، إلكتروني بدأت بكتاب

لكن لسبب ما نسيت 

إرسالها؟

5اللقاء -ساعة تمرين 

تحميل التطبيقات



5اللقاء -ساعة تمرين 

تحميل التطبيقات

باع إذا كانت لديكم حيرة، حاولوا اتّ )عبئوا الجدول التالي 

(:التوجيهات من أجل العثور على اإلجابة الصحيحة

اإلجابةالسؤال

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء



5اللقاء -ساعة تمرين 

تحميل التطبيقات

اإلجابةالسؤال

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء

ماذا يفعل اإلجراء



6تلخيص اللقاء 

تصفّح اإلنترنت اآلمن

نفحص قبل
إدخال 
البيانات

ا نتأكد من أنن
ن نعرف قبل أ
نجيب 

نفّكر قبل أن
نضغط

ال نقوم 
بإدخال 
البيانات

ال نجيب ال نضغط

محاولة لسرقة معلومات

حساسة من خلل 

انتحال صفة جهة 

شرعية

عادة ما تقوم بها )عملية هجومية 

تخترق حيّز الحاسوب ( منظمة

المستهدف ألجل سرقة المعلومات

بيتها برمجية خبيثة تتيح عند تث

إمكانية السيطرة على البيانات

هازالشخصية وإلحاق الضرر بالج

هو موقع يظهر بجانبة الشعار( المؤّمن)الموقع اآلمن 



6تلخيص اللقاء 

التنقّل بين التطبيقات النشطة

تيتح الزر األيسر في شريط أزرار1.

التوجيه إمكانية الدخول إلى نافذة 

حناه أي تطبيق فت)التطبيقات النشطة 

(:مؤخرا

ننا في نافذة التطبيقات النشطة، يمك2.

ل الضغط على أي تطبيق من أجل الدخو

.إليه بدل غيره

في هذه النافذة، يمكننا أيضا إغلق 3.

ب تطبيق من خلل وضع األصبع وسح

.التطبيق لألسفل



6اللقاء -ساعة تمرين 

تصفّح اإلنترنت اآلمن

:افحصوا تأمين المواقع التالية

ما هي العالمة التي عنوان الموقع

تدّل على مستوى

؟(التأمين)األمان 

ما هو البالغ الذي 

ط نتلقاه عند الضغ

على اإلشارة 

؟(الشعار)

www.ikea.co.il

www.go.com

www.btl.gov.il

http://www.go.com/
http://www.btl.gov.il/


7تلخيص اللقاء 

عالم التطبيقات الُمدمجة

جهاتوإدارةحفظ:األساسيةاالستخدامات

اتصالي

اتصالجهةإنشاء

ماسإدخالبإمكاننايصبحوعندها+علىنظغط

.وبياناتهااالتصالجهة

اتصالجهةعنالبحث

جهةاسمنكتبذلكوبعدعلىنضغط

.عليهابالعثورنرغبالتياالتصال

اتصالجهةتحرير

جهةبياناتنغيروبعدهاعلىنضغط

.بتحريرهانرغبالتياالتصال

اتصالجهةحذف

.االتصالجهةنحذفوبعدهاعلىنضغط



7تلخيص اللقاء 

عالم التطبيقات الُمدمجة

اتالتذكيراألحداث،إدارة:األساسيةاالستخدامات

.واللقاءات

حدثإنشاء

إدخالبإمكاننايصبحوعندها+علىنضغط

ةوالنهايالبدايةوقتتحديدالحدث،تفاصيل

.الحدثقبيلتذكيروإدراج

سبوع،أيوم،)التقويمعرضشاشاتبيناالنتقال

(سنةشهر،

ينبمنونختارالهمبورغرقائمةعلىنضغط

.للتقويممختلفةشاشاتعدة



7تلخيص اللقاء 

عالم التطبيقات الُمدمجة

حدثوحذفحدثتحرير

غييرتبإمكاننايصبحعندهاالحدث،علىنضغط

.حذفهأوتفاصيله

الحاليلليومالعودة

راأليسالجزءفيالتقويمشعارعلىنضغط

الشاشةمناألعلى



7تلخيص اللقاء 

عالم التطبيقات الُمدمجة

حلي،المالتوقيتمتابعة:األساسيةاالستخدامات

تالموقّ المنبّهة،الّساعةالعالمي،التوقيت

والستوبر

تنبيهإنشاء

تنبيه،القّوةالتنبيه،وقتونحّدد+علىنضغط

.التنبيهكرارتووتيرة(ألنفسناكتذكير)التنبيهاسم

تنبيهتشغيل/إطفاء

بجانبالظاهرالوضعيتينزرعلىنضغط

.التنبيه



ماتكلمنالعربيةاللغةفيالُجملتتألفكما

ياالتكنولوجلغةفإنأحرف،منبدورهاتتألف

يةإمكانتتيحمعنى،ذاتإشاراتتتضمنأيضا

.والتواصلالفهم

يفعليهاالتعرفسنستطيعالوقت،مرورمع

كلنييعماذانعرفوعندماالتطبيقات،منالكثير

نجحوسي)التكنولوجيالجهازبفهمسننجحمنها،

.(بفهمناهو

7تلخيص اللقاء 

عالم التطبيقات الُمدمجة



المعنىالشعار

جهة اتصال، )إنشاء عنصر جديد 

(حدث، تنبيه وغيرها

ك غالبا ما نجد هنا)إمكانيات إضافية 

كل ما يوجد في شاشة التطبيق 

الرئيسية

مسح/ حذف

.قائمة الهمبورغر

إمكانيات , فتح إعدادات التطبيق

العرض، البحث وغيرها

، تحرير جهة اتصال)تحرير عنصر 

(اتحرير حدث، تحرير صورة وغيره

,  البحث عن جهة اتصال)البحث 

البحث عن مصطلح, البحث عن حدث

البحث في إعدادات , في اإلنترنت

(الهاتف وغيرها

ختيار يتيح إمكانية اال)زر الوضعيتين 

(تشغيل/ إطفاء -بين إمكانيتين 

+



7اللقاء -ساعة تمرين 

جهات االتصال

م أضيفوا رقم الهاتف التالي تحت اس1.

":مركز الدعم"

073-396-6307

تيك "م أضيفوا رقم الهاتف التالي تحت اس2.

":بادي

054-9087377

أضيفوا ثلث جهات اتصال من . 3

توجهوا إليهم، لن )المشاركين في الدورة 

(.يعّضوكم



7اللقاء -ساعة تمرين 

التقويم

ا تمثّل في التقويم، أنشئوا لنفسكم أحداث1.

رنامج يمكنكم االستعانة بب. لقاءات الدورة

الذي وزعناه ( الجدول الزمني)الدورة 

.عليكم في اللقاء األول

ت اهتموا بإضافة لقاءات الدورة التي مض2.

فصيل في الصفحة التالية هنالك ت)أيضا 

(.تللقاءات ومواضيع اللقاءات التي مض



7اللقاء -ساعة تمرين 

حرروا كل حدث مّر بحيث يظهر 

.  ابجانب كل لقاء، موضوع اللقاء أيض

:نذّكر بالمواضيع

تعارف وبداية الدورة: 1اللقاء 1.

التعرف على الحاسب : 2اللقاء 2.

(التابلت)اللوحي 

التعّمق في شاشات : 3اللقاء 3.

التابلت

سم التطبيقات الُمدمجة الق: 4اللقاء 4.

األول

ة لكل للشجعان الذين بينكم، أضيفوا ملصق

.لقاء



7اللقاء -ساعة تمرين 

الّساعة 

وعيا أو أضيفوا تنبيها متكررا، يوميا، أسب1.

كار أف. بوتيرة أخرى بحسب احتياجاتكم

:لتنبيهات ممكنة

تذكير يومي بتناول األدوية1.

تذكير أسبوعي لفحص وضع 2.

حساب البنك

أو مرة )تذكير يومي بشرب الماء 3.

(كل عّدة ساعات



7اللقاء -ساعة تمرين 

الّساعة-تتّمة 

نكم يمك. تأكدوا بأن كل التنبيهات تعمل2.

بتكم، رغ/ إطفاء التنبيهات بحسب حاجتكم

أو حذف تنبيهات من خلل الضغط 

ة طويل على أي تنبيه وبعدها على سلّ 

.المهملت

ا عن في وظيفة التوقيت العالمي، ابحثو3.

.  يهاأحد األماكن التي ترغبون بالتنّزه ف

.مكانأضيفوا التوقيت المحلي في ذلك ال



7اللقاء -ساعة تمرين 

الّساعة-تتّمة 

توّجهوا ألحد المشاركين في الدورة 1.

.  دقائق2:00وحددوا ساعة توقيت لمّدة 

عة فّكروا بموضوع لمحادثة وشغلوا سا

يت، عندما تنطفئ ساعة التوق. التوقيت

.آخرأوقفوا المحادثة وانتقلوا إلى مشترك

إذا كان بقية المشاركين في الدورة 2.

مشغولين بالتمرين الذاتي، يمكنكم

االستعانة بمساعدي اإلرشاد أو المرشد

.ألجل هذا التمرين( إذا كانوا متفرغين)



المعنىعداداسم اإل

لوضعية يتيح إمكانية تغيير النغمة، تحويل الجهاز

الصامت، تغيير قوة النغمة

سب يتيح إمكانية تغيير وضعيات العرض بح

م رغبات المستخدم، تغيير وضوح الشاشة، حج

ماتيكياالنّص، تكبير الشاشة، إطفاء الشاشة أوتو

8تلخيص اللقاء 

تطبيق اإلعدادات

الجهازإعداداتإدارة:األساسيةاالستخدامات



المعنىعداداسم اإل

قات، يتيح إمكانية إدارة تفويضات التطبي

د تطبيقات إلغاء التنبيهات لتطبيق معين وتحدي

في ذلك سنتعمق)معينة كتطبيقات افتراضية 

(أكثر الحقا

تاريخ ال: يتيح إمكانية تغيير اإلعدادات العامة

ة والساعة، إضافة لغات إدخال أو تغيير لغ

المنظومة

8تلخيص اللقاء 

تطبيق اإلعدادات



.قويةتقفناجح،كلوراء

وراءتقفالتيالمرأةهيالتشغيلمنظومة

.التابلت

لتشغيلحيويعنصرهيالتشغيلمنظومة

/الهاتف/التابلتيصبحوبدونها،الجهاز،

.ةالساخنالشروباتلتقديمصينيةالحاسوب

امنظومتنالتشغيل،نظممنأنواععّدةهنالك

:Androidتسمى

ما هي منظومة التشغيل؟



ل مثل أي امرأة، يجب أن تكون منظومة التشغي

اذا؟لم. بكل شيء. دائما. محتلنة ومحّدثة أيضا

حّل المشاكل الشائعة= التحديث 1.

تحسين أمن الجهاز= التحديث 2.

إضافة قدرات جديدة للجهاز= التحديث 3.

ّر إن تحديث اإلصدار ال يض: من المهم أن نقول

بتخزين الجهاز، ال يحذف الملفات، جهات 

االتصال أو أيّة معلومات أخرى من جهازكم 

!الشخصي

ما هي منظومة التشغيل؟



بيق من أجل تحديث منظومة التشغيل، ندخل لتط

ث البح"اإلعدادات وبعد ذلك ننزل لألسفل إلى 

".النظام/ عن تحديثات المنظومة

".تحميل وتثبيت"نضغط على 

لتحديث،بحاجةالمنظومةإصداريكونعندما

.التحديثتحميلباإلمكانأنهسنلحظ

!هام

نبي)وقتاالمنظومةإصدارتحديثيستغرق

نأدائماعليناولذلك،(ساعةحتىساعةنصف

ذيالالوقتفيالمنظومةإصدارتحديثنختار

.التابلتلجهازفيهنحتاجال

ما هي منظومة التشغيل؟



8تلخيص اللقاء 

؟للخلفواحدةصفحةبالعودةترغبون

اليمنىالجهةفيالسهمعنابحثوا

فيهناكيظهرماغالباالعلوية،

لعودةاإمكانيةويتيحالمدمجة،التطبيقات

.للخلف



شاشة التنبيهات: 8تلخيص اللقاء 

:في شاشة التنبيهات يمكننا

المنظومةرموزإطفاء/تشغيل1.

منهاتلقييتمالتيالتنبيهاتكلمشاهدة2.

الهاتفعلىالتطبيقات



شاشة التنبيهات: 8تلخيص اللقاء 

االتصال 

باإلنترنت 

اللسلكي

تشغيل خدمات 

الموقع

تدوير الشاشة 

األوتوماتيكي

/تتشغيل النغما

ية لوضعنتقال اإل

الصامت

(Offفي وضعية )الشعارات المطفأة (ONفي وضعية )الشعارات المفعّلة 



8اللقاء -ساعة تمرين 

:اإلعدادات

ادخلوا إلعدادات التابلت وعندها اختاروا 1.

(.الرنين)إعدادات النغمة 

ابحثوا عن نغمة على ذوقكم وحددوها 2.

إن عندما نستخدم أزرار الراديو، ف: تذكروا)

(كل اختيار يلغي ما سبقه

ر على ماذا يجب أن تضغطوا لحفظ اختيا3.

موا ؟ ارس(الحفظ أوتوماتيكي: رمز)نغمتكم 

:الشعار الذي ضغطتم عليه



8اللقاء -ساعة تمرين 

:تتّمة-اإلعدادات 

تكم، اآلن، غيّروا نغمة التنبيه بحسب رغب4.

.تماما كما فعلتم مع نغمة رنين التابلت

نغمة قسموا أنواع االتصال التالية بحسب ال5.

:الملئمة لها

متى نسمع نغمة 

رنين؟

متى نسمع نغمة 

تنبيه؟

:المجّمع

بيق؛ من تط( إشعار)مكالمة هاتفية واردة؛ رسالة؛ تنبيه 

ساعة منبّهة؛ مكالمة فيديو واردة



8اللقاء -ساعة تمرين 

:اإلعدادات

ادخلوا لتطبيق اإلعدادات ومن ثم إلى 1.

.بداخلها( الشاشة)إعدادات العرض 

.  "حماية راحة العينين"شغّلوا إمكانية 2.

ذا إ. انتبهوا للتغيير في شاشة الجهاز

ا لم إذ. أردتم، أبقوا الشاشة بهذه الوضعية

ى تريدوا، أطفئوا هذه اإلمكانية وعودوا إل

.  عرض الوضعية االفتراضية



8اللقاء -ساعة تمرين 

:تتّمة-اإلعدادات 

.  كمأجروا ملءمة لنمط الخّط بحسب رغبت3.

حجم"في إعدادات الشاشة، اضغطوا على 

ا عبئو". نمط الخط"واختاروا " ونوع الخط

:فضلةالجدول التالي كتذكير برغباتكم الم

اسم نمط الخط الذي 

أفّضله

هل أفّضل الخط 

البارز؟

كل/ نعم

ي إشارة حول /ضع)حجم الخط الذي أفّضله 

(:مكان النقطة الزرقاء في المحول التالي



8اللقاء -ساعة تمرين 

اآلن، عودوا إلى صفحة إعدادات الشاشة 4.

". تكبير الشاشة"الرئيسية واختاروا 

ضعوا إشارة على شاشة العرض التي 

:تفضلونها



8اللقاء -ساعة تمرين 

اآلن، عودوا إلى تطبيق اإلعدادات 5.

في ". تطبيقات"الرئيسي وبعدها اختاروا 

صفحة إعدادات التطبيقات، اختاروا 

تأكدوا و" اختيار التطبيقات االفتراضية"

من أنه قد تم تحديد متصفح الـ 

Chromeفح تحت عنوان تطبيق المتص

في هذه المرحلة ال حاجة لفهم المزيد، )

ى سنتعمق في الموضوع عندما نصل إل

مر إذا لم يكن األ(. تعلّم عالم اإلنترنت

نادوا على المرشد لتعريف -كذلك 

Chromeي ليكون التطبيق االفتراض

.لتصفح اإلنترنت



9تلخيص اللقاء 

WhatsAppتطبيق 

الدخول لإلعدادات 1.

وإمكانيات إضافية

البحث2.

شريط التنقّل بين 3.

(الصفحات)الشاشات 

WhatsAppمراسلة 4.

موجودة

إنشاء رسالة جديدة5.

ط نضغ: لتحميل صورة

على مؤشر السهم في 

وسطها

:  وتيللستماع لتسجيل ص

Playنضغط على 



9تلخيص اللقاء 

WhatsAppاالنتقال بين لوحات المفاتيح في تطبيق 

األرقام والرموز1.

/  ملصقات/ إيموجي)الدخول للوحة الرموز 2.

GIF)

تغيير اللغة3.

(المتبّسمات)اختصار لإليموجيز 4.



9ساعة تمرين اللقاء 

WhatsAppاالنتقال بين لوحات المفاتيح في تطبيق 

األرقام والرموز1.

/  ملصقات/ إيموجي)الدخول للوحة الرموز 2.

GIF)

تغيير اللغة3.

(المتبّسمات)اختصار لإليموجيز 4.



نهاية الدورة-ورقة أهدافنا 

:تاريخ نهاية الدورة

ين اليوم باألمان في العالم التكنولوجي؟/إلى أي مدى تشعر

لى ين ع/ين ال توافق/الرجاء وضع إشارة حول إلى أي مدى توافق. أمامك عّدة مقوالت

:كل منها

إلى أي مدى ساهمت الدورة في شعورك اليوم في العالم التكنولوجي؟

قليلا 
بقدر كبير جداا

ال أوافق إطلقاأوافق جزئياأوافق تماما

اأنا أخاف من التكنولوجي

ضغطتسبب لي التكنولوجيا ال

إذا لم أنجح بشيء ما في 

الحاسوب أو الهاتف، فإن ذلك

يحبطني

أحيانا، أصل إلى موقع ما وال

أعرف كيف وصلت إليه

م أنا أكبر مما ينبغي لتعلّ 

التكنولوجيا

ف أنا اتفادى الحاسوب أو الهات

الذكي كي ال أدّمره



:تاريخ نهاية الدورة

ين ال /أمامك عّدة مقوالت إضافية الرجاء وضع إشارة حول إلى أي مدى توافق

:ين على كل منها/توافق

تجاه ما هي األهداف التي حددتها لنفسك في بداية الدورة؟ كيف أصبحت شعورك اآلن

مدى استقللك فيها؟ 

نهاية الدورة-ورقة أهدافنا 

يذ مدى استقللي في تنفالهدف

األهداف في بداية الدورة 

(10-1بين )

يذ مدى استقللي في تنف

األهداف في نهاية الدورة 

(10-1بين )

1.

2.

3.

ال أوافق إطلقاأوافق جزئياأوافق تماما

أحّب أن أتعلم أمورا جديدة

إذا لم أنجح بشيء ما، أحاول 

مرة أخرى وأخرى حتى أنجح

يا في باإلمكان تعلّم التكنولوج

أي عمر

حث يساعدني اإلنترنت في الب

عن المعلومات الضرورية

عندما يثير أمر ما اهتمامي، 

فإنني أجرى فحص حوله في

اإلنترنت

أشعر باألمان عند استخدام 

الحاسوب أو الهاتف



المشروع الوطني للنهوض

بالمهارات الرقمية لدى 

المواطنين المسنين

מדידהקישור לשאלון

https://survey.kayma.com/#/digital-mobile


رزمة مفاتيحي في عالم اإلنترنت

رمز الدخولاسم المستخدمالموقع

Google



رزمة مفاتيحي في عالم اإلنترنت

رمز الدخولاسم المستخدمالموقع


