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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 حاسوبي صديقي (1) عنوان الدرس

 مقدمة الوحدة التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

  1. أن يشرح الطالب على مفاهيم:
 األجهزة المدمجة-

  األجهزة الذكية-
 الروبوت-

 
 

 2. أن يعدد الطالب تطبيقات
 الروبوت في حياتنا.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

  1. اشرح كًال من المفاهيم التالية:
 األجهزة المدمجة-

  األجهزة الذكية-
 الروبوت-

 
 

 2. عدد أهم تطبيقات الروبوت في
 حياتنا.

 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتلخيص بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 إكمال خارطة الوحدة (صفحة 21) التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 حاسوبي صديقي (2) عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يعدد الطالب مكونات الروبوت
 التعليمي، وأشهر أنواعه.

 
 

 2. أن يتعرف الطالب على
 المسابقات العالمية والمحلية

 للروبوتات.
 
 

 3. أن يالحظ الطالب الكود البرمجي
 لبعض مسابقات برمجة الروبوتات.

 
 

 4. أن يتعرف الطالب منصات
 المسابقات لبرمجة الروبوت.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. عدد مكونات الروبوت التعليمي،
 وأشهر أنواعه.

 
 

 2. ما هي أهم المسابقات العالمية
 والمحلية للروبوتات.

 
 

 
 3. الحظ الكود البرمجي لبعض
 مسابقات برمجة الروبوتات.

 
 

 4. اذكر بعض منصات المسابقات
 لبرمجة الروبوت.

 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتلخيص بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 حل التمرينات (صفحة 23) التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب األول : برنامج الروبومايند Robomind عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يقوم الطالب بتشغيل برنامج
.RoboMind روبومايند 

 
 

 2. أن يستخدم الطالب األوامر التالية
 (تقدم - تراجع - يسار - يمين).

 
 

 3. أن يحرك الطالب الروبوت بشكل
 مربع.

 
 

 4. أن يحفظ الطالب الملف البرمجي.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

.RoboMin 1. شغل برنامج روبومايند 
 
 
 

 2. استخدم األوامر التالية
 (تقدم - تراجع - يسار - يمين).

 
 

 3. حرك الروبوت بشكل مربع.
 
 
 

 4. احفظ الملف البرمجي.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب الثاني : أوامر التكرار Loops عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يحرك الطالب الروبوت بشكل
 مربع باستخدام أمر التكرار المحدد.

 
 

 2. أن يقوم الطالب بفتح منصات
 جديدة.

 
 

 3. أن يحرك الطالب الروبوت حول
 المنصة بدون توقف باستخدام أمر

 التكرار الغير محدد.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. حرك الروبوت بشكل مربع
 باستخدام أمر التكرار المحدد.

 
 

 2. قم بفتح منصات جديدة.
 
 
 

 3. حرك الروبوت حول المنصة بدون
 توقف باستخدام أمر التكرار الغير

 محدد.
 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب الثالث : أوامر التلوين عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يستخدم الطالب أوامر التلوين.
 
 

 2. أن يبرمج الطالب الروبوت لكتابة
 حرف A و F باستخدام اللون األبيض

 واألسود.
 
 

 3. أن يقوم الطالب ببرمجة الروبوت
 لرسم شكل مربع باللون األبيض.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. استخدم أوامر التلوين.
 
 

F و A 2. برمج الروبوت لكتابة حرف 
 باستخدام اللون األبيض واألسود.

 
 
 

 3. قم ببرمجة الروبوت لرسم شكل
 مربع باللون األبيض.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب الرابع : أوامر االلتقاط عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يستخدم الطالب أوامر
 االلتقاط.

 
 

 2. أن يبرمج الطالب الروبوت اللتقاط
 الجوهرة ووضعها في مكانها.

 
 

 3. أن يبرمج الطالب الروبوت ليلتقط
 مجموعة من الجواهر من الخط

 األبيض ويضعها على الخط األسود.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. قم باستخدام أوامر االلتقاط.
 
 

 2. قم ببرمجة الروبوت اللتقاط
 الجوهرة ووضعها في مكانها.

 
 

 3. قم ببرمجة الروبوت ليلتقط
 مجموعة من الجواهر من الخط

 األبيض ويضعها على الخط األسود.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب الخامس : أوامر المشاهدة واألوامر الشرطية عنوان الدرس
 التدريب السادس : األوامر الشرطية

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يتعرف الطالب على أوامر
 المشاهدة واألوامر الشرطية.

 
 

 2. أن يبرمج الطالب الروبوت لتجنب
 العقبات.

 
 

 3. أن يبرمج الطالب الروبوت لتتبع
 مسار اللون األبيض واألسود.

 
 

 4. أن يتدرب الطالب على برمجة
 الروبوت لعبور المتاهة والبحث عن

 الجوهرة.
 

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. تعرف على أوامر المشاهدة
 واألوامر الشرطية.

 
 

 2. قم ببرمجة الروبوت لتجنب
 العقبات.

 
 

 3. قم ببرمجة الروبوت لتتبع مسار
 اللون األبيض واألسود.

 
 

 4. تدرب على برمجة الروبوت لعبور
 المتاهة والبحث عن الجوهرة.

 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 واجهتي للعالم عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يوضح الطالب مفهوم خدمات
 اإلنترنت.

 
 

 2. أن يشرح الطالب طرق التواصل
 عبر اإلنترنت.

 
 

 3. أن يشرح الطالب طرق تبادل
 المعلومات واالشتراك في الموارد.

 
 

 4. أن يشرح الطالب أهم التعامالت
 اإللكترونية.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. وضح مفهوم خدمات اإلنترنت.
 
 
 

 2. اشرح طرق التواصل عبر اإلنترنت.
 
 
 

 3. اشرح طرق تبادل المعلومات
 واالشتراك في الموارد.

 
 

 4. اشرح أهم التعامالت اإللكترونية.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتلخيص بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 حل التمرينات (صفحة 84) التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 

 التدريب األول: إنشاء الموقع اإللكتروني عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يتعرف الطالب على واجهة
.Microsoft Expression Web برنامج 

 
 

 2. أن يقوم الطالب بإنشاء موقع
 جديد.

 
 

 3. أن يقوم الطالب بإنشاء  صفحة
 وتغيير اتجاه الصفحة.

 
 

 4. أن يقوم الطالب بحفظ الصفحة
 وإغالقها.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. تعرف على مكونات  واجهة برنامج
.Microsoft Expression Web 

 
 

 2. قم بإنشاء موقع جديد.
 
 
 

 3. قم بإنشاء  صفحة وتغيير اتجاه
 الصفحة.

 
 

 4. احفظ الصفحة ثم أغلقها.
 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 التدريب الثاني: التعامل مع الصفحات عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يقوم الطالب بفتح موقع
 محفوظ.

 
 

 2. أن يقوم الطالب بكتابة وتنسيق
 النصوص.

 
 

 3. أن يقوم الطالب بتغيير خلفية
 الصفحة.

 
 

 4. أن يقوم الطالب بمعاينة
 الصفحة.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. قم بفتح موقع محفوظ.
 
 
 

 2. قم بكتابة وتنسيق النصوص.
 
 
 

 3. قم بتغيير خلفية الصفحة.
 
 
 

 4. قم بمعاينة الصفحة.
 

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 التدريب الثالث: إدراج الوسائط المتعددة وإنشاء الجداول عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يقوم الطالب بإدراج الوسائط
 المتعددة المختلفة :

 الصوت
  الصورة

 المقطع المرئي
 
 

 2. أن ينشيء الطالب جدول في
 الصفحة ثم ينسقه.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. قم بإدراج الوسائط المتعددة
 التالية :
 الصوت
  الصورة

 المقطع المرئي
 
 

 2. قم بإنشاء جدول في الصفحة
 وتنسيقه.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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 تحضير مادة (الحاسب وتقنية المعلومات) للصف الثالث متوسط - الفصل الدراسي الثاني

 التدريب الرابع: االرتباطات التشعبية ونشر الموقع عنوان الدرس

 مراجعة الدرس السابق التمهيد والتهيئة

 الوسائل التعليمية
 المستخدمة

 □ السبورة والقلم   □ الكتاب المدرسي  □ أوراق العمل   □ جهاز الحاسب   □ عارض البيانات
   □ العروض التقديمية   □ اإلنترنت   □ النماذج والعينات   □ أخرى …………………..

 استراتيجيات
  التعلم للدرس

 □ النقاش والحوار   □ حل المشكالت   □ الخرائط الذهنية    □ العصف الذهني   □ العرض العلمي
  □ طرح األسئلة  □ االكتشاف  □ لعب األدوار  □ التعلم التعاوني   □ التعلم الذاتي

 □ أخرى ………………………...

 

      الفصل

      الحصة

      التاريخ

   

  أسئلة التقويم  مهارات التفكير األهداف السلوكية

 1. أن يقوم الطالب بإنشاء
 االرتباطات التشعبية.

 
 

 2. أن يقوم الطالب بإنشاء أزار
 االنتقال بين الصفحات.

 
 

 3. أن ينشر الطالب الموقع.

 □ المعرفة    □ الفهم    □ التطبيق
 □ التحليل    □ التركيب    □ التقييم

 1. قم بإنشاء االرتباطات التشعبية.
 
 
 

 2. قم بإنشاء أزار االنتقال بين
 الصفحات.

 
 

 3. قم بنشر الموقع.

 القيم والمهارات الحياتية

الطالب، لدى اإلسالمية القيم      تعزيز
واإلبداع االكتشاف روح     وتنمية
ومهارات الناقد التفكير مهارة      وتنمية

 التفكير اآلخرى.

 المهام واألنشطة

طالب فيه يقوم طالبي      نشاط
عناصر وتطبيق بمناقشة     الفصل
فهم مدى على للوقوف      الدرس

 واستيعاب الطالب للموضوع.

 اإلثراء العلمي

الحصة من المتبقي الوقت      استثمار
مقاطع أو بالقصص الطالب      بإثراء
اإلثرائية المعلومات أو     اليوتيوب

 المتعلقة بالدرس.

 تنفيذ خطوات التدريب التقويم الختامي

 
 قائد المدرسةالمشرف التربويمعلم المادة
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