
 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 صفحة الويب األول األوىل ) عادلي ادلتصل ( احلصة األوىل -األول  ىـ 144    /       /     

 ....................................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 السكراتش ( وكيف سيستفيد الطالب من ىذه الوحدات. -الوسائط ادلتعددة  -يتحدث ادلعلم حول ادلقرر ووحداتو ) اإلنًتنت  للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 عرف الطالب مفهوم اإلنًتنت.أن ي .1
 متصفح الويب. ةأن يوضح الطالب فائد .2
 لويب.ن يعرف الطالب طريقة زايرة موقع اأ .3
 أن يعرف الطالب كيفية عرض ادلعلومات. .4
 صفحات مرتبطة.التنقل بني طريقة الطالب  أن يعرف .5

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى ...................... 

 التدريب األول والثاين
 13صفحة: 

 ما مفهوم اإلنًتنت؟ .1
 ما فائدة متصفح الويب؟ .2
 ؟موقع للويبكيف نزور  .3
 كيف نعرض ادلعلومات؟ .4
 مرتبطة؟صفحات كيف نتنقل بني  .5

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

نتقل إىل كيف ن  تنمية مهارة حل ادلشكالت:
 ادلعلومات ذات الصلة؟

قدرة الطالب على استخدام 
 .مواقع الويب

 اإلنًتنتمتصفح 

 رابط من اليوتيوب
 التدريب الثالث والرابع

 غرس قيمة: تنمية قيمة اإلصرار والتحدي. 15-14صفحيت: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTrN1OAMYkM
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اإلنًتنت يفالبحث  الثاين األوىل احلصة الثانية -األول   ىـ 144    /       /     

 ....................................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 أمامهم مث يبدء ابلدرس اجلديد.يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث والرابع (  للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يتعرف الطالب على أدوات متصفح الويب. .1
 الطالب طريقة استخدام زلركات البحث. أن يعرف .2

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
 التعاوينالتعلم 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى ................... 

 التدريب األول والثاين
 19-18صفحيت: 

 ؟متصفح الويب ما أدوات .1
 طريقة استخدام زلركات البحث؟ ما .2

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيفية البحث عن موضوع تنمية مهارة التطبيق:  
 معني ابستخدام زلرك البحث.

قدرة الطالب على استخدام 
 .زلركات البحث

الفرق بني ادلتصفح وزلرك 
 البحث

 رابط من اليوتيوب

 التدريب الثالث والرابع
 قيمة: التعلم الذايت والبحث.غرس  21-22صفحيت: 

https://www.youtube.com/watch?v=OrFldZVa8Go
https://www.youtube.com/watch?v=OrFldZVa8Go
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مصادر ادلعلومات الثالث األوىل الثاين )حصتان( ىـ 144    /       /     

 ....................................  أخرى   لمالعأوراق    العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث والرابع ( أمامهم مث يبدء ابلدرس اجلديد. األول للدرس التمهيد
 التدريب األول ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية.يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل )  الثاين للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يعرف الطالب مفهوم ادلعلومات ادلوثوقة. .1
 اإللكًتونية ادلوثوقة.أن يذكر الطالب أمثلة لبعض ادلواقع  .2
 أن يوضح الطالب طريقة نسخ ادلعلومات. .3
 أن يتعرف الطالب على طريقة احًتام عمل اآلخرين. .4

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى ................... 

 اتالتدريب
2-3-4 
 الصفحات 
26-27-28 

 ادلعلومات ادلوثوقة؟ما مفهوم  .1
 قع إلكًتوين موثوق.مثال دلو  اذكر .2
 طريقة نسخ ادلعلومات؟ ما .3
 ؟عمل اآلخرينكيف حنًتم  .4

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيفية التحقق من موثوقية تنمية مهارة التحقق:  
 ادلعلومات على اإلنًتنت.

قدرة الطالب على التمييز 
 بني ادلعلومات ادلوثوقة 

 والغري موثوقة.

التحقق من صحة ادلعلومات 
 ادلنشورة عرب اإلنًتنت

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 يكلف الطالب 
 ابلتدريب األول

 25صفحة: 

 . وحفظ احلقوق الصدقغرس قيمة: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp6M6bN8uYM
https://www.youtube.com/watch?v=Wp6M6bN8uYM
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 السالمة على اإلنًتنت الرابع األوىل الثالث )حصتان( ىـ 144    /       /     

 ....................................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 الفريوسات(. -غرف الدردشة  -يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق مث يبدء ابلدرس اجلديد وزلاورة الرئيسية ) أخالقيات التواصل  األول للدرس التمهيد
 األول والثاين ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية.يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب  الثاين للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يتعرف الطالب على أخالقيات التواصل عرب اإلنًتنت. .1
 غرف الدردشة بطريقة آمنة.أن يتعرف الطالب على استخدام  .2
 أن يتعرف الطالب على الفريوسات. .3

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى ................... 

 التدريبات
3-4-5 
 الصفحات 
33-34-35 

 ما أخالقيات التواصل عرب اإلنًتنت؟ .1
 بطريقة آمنة؟كيف تستخدم غرف الدردشة  .2
 ما ىي ادلخاطر احملتملة من اإلنًتنت؟ .3

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيف حتمي نفسك من   تنمية مهارة التفكري ادلنطقي:
 سلاطر اإلنًتنت.

قدرة الطالب على تنفيذ 
تدريبات يف هناية  اخلمس

 الدرس.
 35-32صفحة: 

نصائح حلماية األجهزة 
 الشخصية

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 يكلف الطالب 

 ابلتدريب األول والثاين
 33-32صفحيت: 

 غرس قيمة: حسن التواصل والنقاش.

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب. 37تقومي مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة:  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=xl5N0kgfEzk
https://www.youtube.com/watch?v=xl5N0kgfEzk
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 إنشاء مقطع صويت األول الثانية ) الوسائط ادلتعددة ( احلصة األوىل –الرابع  ىـ 144    /       /     

 ....................................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 التعامل مع الفيديو (. –التعامل مع الصور  –أن يقوم ادلعلم ابحلديث عن ماذا سنتعلم يف وحدة الوسائط ادلتعددة ) تسجيل الصوت  للدرس التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يعرف الطالب طريقة إنشاء ملف صويت. .1
 أن يعرف الطالب طريقة حفظ ملف صويت. .2
 أن يستمع الطالب إىل ادلقاطع الصوتية ابستخدام جروف ميوزك. .3

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................... 

 التدريبات
3-4-5 
 الصفحات 

43-44-45 

 كيف تسجل ادلقاطع الصوتية ابستخدام مسجل الصوت؟ .1
 كيف حتفظ ادلقاطع الصوتية؟ .2
 كيف تسمع ادلقاطع الصوتية؟ .3

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيف تسجل مقاطع  حل ادلشكالت:تنمية مهارة 
 ؟مع برانمج جديد عليك الصوت

قدرة الطالب على إنشاء 
 مقطع صويت.

 الصوت على الكمبيوتر تسجيل

 رابط من اليوتيوب
 التدريب األول والثاين

 جيعل منك متحدث جيد.نصات اجليد اإلغرس قيمة:  42-41صفحيت: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0pT4hxIXOs
https://www.youtube.com/watch?v=W0pT4hxIXOs


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 احلصة الثانية - الرابع

 احلصة األول - اخلامس
 ومقاطع الفيديوعرض الصور  الثاين الثانية

 ....................................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 التدريب األول والثاين ( أمامهم مث يبدء ابلدرس اجلديد.يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل )  حصة األوىللل التمهيد
 يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثاين ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. حصة الثانيةلل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة صفية أنشطة

 أن يتعلم الطالب طرق سلتلفة لعرض الصور. .1
 أن يتعلم الطالب تكبري وتصغري الصورة. .2
 أن يتعلم الطالب حذف الصور. .3
 أن يتعلم الطالب طريقة إصالح العيون احلمراء. .4
 أن يتعلم الطالب مشاركة الصور. .5
 أن يتعلم الطالب طريقة تشغيل الفيديو. .6

 واحلوارادلناقشة 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................... 

 التدريبات
1-3-4-5-6 

 الصفحات 
47-49-52-51-52 

 كيف نفتح الصور على احلاسب؟ .1
 كيف نكرب أو نصغر الصورة؟ .2
 كيف حنذف الصورة؟ .3
 كيف نصلح العيون احلمراء؟ .4
 كيف نشارك الصور؟ .5
 نشغل مقطع فيديو على احلاسب؟ كيف .6

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

عرض ملفات ن كيف حل ادلشكالت:تنمية مهارة 
برانمج صور يف حال عدم وجود  الصور والفيديو
 ؟مايكروسوفت

ض اعر استقدرة الطالب على 
 الصور ومقاطع الفيديو.

 عرض الصور

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 يكلف الطالب 

 لتدريب الثاين اب
 48صفحة: 

قد تتغري الربامج اليت نتعامل معها لكن تبقى  غرس قيمة:
 معرفتنا لتحديد مدى قدراتنا.

 ( ادلعرفة قوة)   

https://www.youtube.com/watch?v=yyc2SDmOGrU
https://www.youtube.com/watch?v=yyc2SDmOGrU
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 احلصة الثانية -اخلامس 
 احلصة األول -السادس 

 إدخال التحسينات على الصورة الثالث الثانية

 ....................................  أخرى   لمالعأوراق    العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية

 حصة األوىللل التمهيد
إصالح  يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقشهم حول الفائدة ادلرجوة من الدرس، مث يبدء يف احلديث عن الدرس اجلديد حول الصور من حيث

 منها، وتدوير الصور، وقص الصور.مشكلة العني احلمراء، وحتسني الصور إبزالة البقع 
 يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثاين ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. حصة الثانيةلل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 الدرس / ختم شفهية أسئلة أنشطة صفية

  احلمراء يف الصورة.إصالح العنيطريقة  الطالب عرفأن ي .1
 الصورة. طريقة حتسنيالطالب  أن يعرف .2
 .ةطريقة تدوير الصور أن يعرف الطالب  .3
 طريقة قص جزء من الصورة.أن يعرف الطالب  .4

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................... 

 التدريبات
1-3-4 
 الصفحات 
56-58-59-62 

  احلمراء يف الصورة؟العني كيف نعاجل مشكلة .1
 كيف نزيل البقع من الصورة؟ .2
  كيف نعمل استدارة للصورة؟ .3
 كيف نقص جزء من الصورة؟ .4

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

حتسني كيفية   :اإلبداعيتنمية مهارة التفكري 
 وتنقيحها.ة الصور 

قدرة الطالب على حتسني 
 .ةالصور 

 من الصور تعديل برانمج
 اوفيس ميكروسوفت

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 يكلف الطالب 
 ابلتدريب الثاين 

 57صفحة: 

 غرس قيمة: الفن ابلتصميم ال أييت دون جهد وتعب.

https://www.youtube.com/watch?v=2uq3nVsO5I4&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=2uq3nVsO5I4&t=65s
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 احلصة الثانية -السادس 
 احلصة األوىل -السابع 

 تطبيق التأثريات على الصور الرابع الثانية

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 واإلضاءة. أن يقوم ادلعلم ابحلديث عن تطبيق أتثريات على الصور، وتغيري لون الصور حصة األوىللل التمهيد
 ما برامج حترير الصور اليت تعمل على األجهزة الذكية؟ الثانيةحصة لل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 على الصور. طريقة التأثري الطالب أن يعرف .1
 اللون واإلضاءة للصورة. طريقة تعديل الطالب أن يعرف .2

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................ 

 التدريبات
1-2-3-4 
 الصفحات 

63-64-65 

 كيف نؤثر على الصور؟ .1
 كيف نعدل اللون واإلضاءة على الصورة؟ .2

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيفية تطبيق التأثريات على  كتشاف:ال اتنمية مهارة 
 .الصور

تطبيق  قدرة الطالب يف
 تأثريات على الصور.ال

كيفية التعديل على الصور 
  بربانمج الرسام

 رابط من اليوتيوب

 هناية احلصة األوىل مع
يكلف ادلعلم الطالب أو 
رلموعة منهم ابلبحث عن 

تعمل  برامج لتحرير الصور
 .على األجهزة الذكية

 بداع.الفن واإلغرس قيمة: 

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب. 67مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة: تقومي  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=gYND6Ujrto8
https://www.youtube.com/watch?v=gYND6Ujrto8


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اختبار الفًتة األوىل اختبار الفًتة األوىل الثانية -األوىل  احلصة الثانية -السابع  ىـ 144    /       /     

 اختبار
 اخًت اإلجابة الصحيحة فيما أييت:

 متصفح اإلنًتنت(. - اكسربشنبرانمج ويب   -إكسل مايكروسوفت   - ىو برانمج تستخدمو لفتح ومشاىدة صفحات الويب)اإلنًتنت .1

 صاحب ادلوقع(. - مكتبتو - الفيس بوك - لزايرة موقع ويب جيب عليك معرفة )عنوانو .2

 برانمج مكافحة الفريوسات(. - الفريوسات - مايكروسوفت ورد - )اإلنًتنت برانمج يدخل إىل جهاز احلاسب وحياول إحلاق الضرر بو .3

 برانمج مكافحة الفريوسات(. - الفريوسات - برانمج مايكروسوفت ورد - نًتنتأىم وسيلة حلماية احلاسب ىو تثبيت )اإل .4

 مايكروسوفت إكسل(. -مايكروسوفت ويب اكسربشن  -صور مايكروسوفت  -برانمج لعرض الصور والفيديو )مايكروسوفت بوربوينت  .5
 

 .مستوى طالبو فقرات أخرى تناسب ةمع إضاف فقراتال ىذه ميكن للمعلم اختيار مالحظة:



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ

 الثامن ) حصتان ( ىـ 144    /       /     
  الثالثة

 )الربرلة ابستخدام سكراتش(
 + طرح فكرة ادلشروع التكرارات يف سكراتش األول

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 تدفق النص الربرلي. يفأن يقوم ادلعلم ابحلديث عن أوامر التكرار يف برانمج سكراتش مث ينتقل للحديث عن التحكم  حصة األوىللل التمهيد
 .يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب األول ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرسمث   فكرة مشروع الوحدةيطرح يف البداية  حصة الثانيةلل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 يعرف الطالب طريقة تنفيذ التكرارات ابستخدام لبنة كرر. أن .1
 أن يعرف الطالب فائدة لبنة انتظر ) ( اثنية. .2
 الطالب كيفية مجع اللبنات. أن يعرف .3

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................ 

 التدريبات
2-3-4 
 الصفحات 

74-75 

 نكرر اللبنات؟كيف  .1
 كيف نوقف عمل الربانمج؟ .2
 كيف جنمع اللبنات؟ .3

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيف تتحكم يف تدفق   حل ادلشكالت:تنمية مهارة 
  النص الربرلي؟

قدرة الطالب على 
 استخدام أوامر التكرار.

حلقات التكرار يف برانمج 
 سكراتشال

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 يكلف الطالب 
 ابلتدريب األول 

 74صفحة: 

أساس لنجاح  ادلنطقي والعلميغرس قيمة: التفكري 
  الشخص.

 يف بداية احلصة الثانية حبيث يبدء الطالب يف التنفيذ. لثالثةالوحدة ا فكرة مشروعيطرح ادلعلم  مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=kHmgiGsh3Ag
https://www.youtube.com/watch?v=kHmgiGsh3Ag


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 حصتان -التاسع 

 وىلاحلصة األ -العاشر 
 الرسم بواسطة سكراتش الثاين الثالثة

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 .استخدام القلم يف برانمج سكراتش مث ينتقل للحديث عن فائدة الرسمأن يقوم ادلعلم ابحلديث عن  حصة األوىللل التمهيد
 .الدرس يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال حصة الثانيةلل التمهيد
 يناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الرابع ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. حصة الثالثةلل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يضيف الطالب ملحق القلم يف برانمج سكراتش. .1
 أن يستخدم الطالب أداة القلم بشكل صحيح. .2
 أن يعرف الطالب لبنات القلم ادلختلفة. .3
 اذلندسية.أن يرسم الطالب األشكال  .4

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
حل ادلشكالت 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................ 

 التدريب األول والثاين
 84صفحة: 

 كيف نضيف ملحق القلم؟ .1
 كيف نستخدم القلم بشكل صحيح؟ .2
 عدد بعض لبنات القلم. .3
 كيف نرسم األشكال اذلندسية؟ .4

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

كيف ترسم يف برانمج   حل ادلشكالت:تنمية مهارة 
  السكراتش؟

قدرة الطالب على رسم 
 األشكال اذلندسية

بررلة مثلث ابستخدام أداة 
  القلم

 رابط من اليوتيوب

 هناية احلصة األوىل مع
 85صفحة: 3التدريب: 

 مع هناية احلصة الثانية
 85صفحة: 4التدريب: 

   مسؤولية الطالب. غرس قيمة: تطوير القدرات

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب. 87تقومي مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة:  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=sP5ML16r6Qw
https://www.youtube.com/watch?v=sP5ML16r6Qw


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان / التدريب الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الثالثة احلصة الثانية -العاشر  ىـ 144    /       /     

 مشروع الوحدة
 قم إبنشاء مشروع جديد يف سكراتش.

 يف ىذا ادلشروع ستنشئ رسوًما متحركة صغرية ؛ حيث تكون القطة يف ملعب كرة سلة تتحرك وترسم وتصدر صوًًت.

 اتبع اخلطوات إلكمال ادلشروع

 .""Basketball 1أضف اخللفية  .1
 .""Basketball bounceأضف ادلقطع الصويت  .2
 ضع القطة يف منتصف الدائرة على ادلنصة. .3
 مرة. عشر خطوات يف كل مرة؛ حبيث تتحرك خطا منقطعا أثناء حركتها. 22اجعل القطة تتحرك  .4
 تشغيل الصوت أثناء حركتها. .5



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اختبار الفًتة الثاين اختبار الفًتة الثاين الثالثة احلصة األوىل -احلادي عشر  ىـ 144    /       /     

 اختبار
 
 

 اختبار الفًتة الثانية
 

 93حىت صفحة:   88من صفحة:  ميكن للمعلم االستفادة من أسئلة اخترب نفسك



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                            اسم ادلعلم /                            
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اخترب نفسك اخترب نفسك الثالثة -الثانية  -األوىل  احلصة الثانية -احلادي عشر  ىـ 144    /       /     

  اخترب نفسك
 93حىت صفحة:    88من صفحة: 

 السؤال األول:

 
 خالل زمن احلصة.تكليف الطالب ابلتدريبات من الثاين حىت السابع  -
 


