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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مفهوم ومسات اجملتمع ادلعريف األول الثالثة احلصة األوىل -األول  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 نتقل إىل احلديث عن مسات اجملتمع ادلعريف.يث عن مفهوم اجملتمع ادلعريف مث تابحلد ادلعلمةقوم ت للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 مفهوم اجملتمع ادلعريف ادلبسط. الطالبة توضحأن  .1

 أىم مسات اجملتمع ادلعريف. تعدد الطالبةان  .2

 اعط واحدة خد واحدة
 ةالتوضيح دليل ادلعلم

 67 :صفحة 
 

من  ةادلعلمتطلب 
ثين ورقتني  الطالبات
أعط األوىل يف تكتب 

 والثانية خذ واحدة.

 ما ادلقصود ابجملتمع ادلعريف؟ .1

 مسات للمجتمع ادلعريف. ياذكر  .2

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

 مهارة التوظيف االجيايب للتقنية: 
مخس اجيابيات وسلبيات للتقنية  ياذكر 

 احلديثة. 

على مشاركة  الطالبةقدرة 
 اإلجاابت.يف جتميع زميالهتا 

 اجملتمع ادلعريف:

 رابط من اليوتيوب
 للتطور.غرس قيمة: اإلنتاج ادلعريف أساس  يوجد ال

 كمجموعات.  الطالباتوميكن تكليف  ايف تنفيذ ادلشروع ادلناسب ذل الطالبةبدء (  حبيث ت 89وحدة األوىل ) صفحة: فكرة مشروعي الادلعلمة  تطرح مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=Zvniwl6ZG1s
https://www.youtube.com/watch?v=Zvniwl6ZG1s


 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الذكي وأمهيتو للمجتمعالعامل  الثاين الثالثة احلصة الثانية -األول  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 اجملتمع ادلعريف يف العامل ادلعاصر.إىل حديث عن أمهية التحول للنتقل هوم العامل الذكي مث تابحلديث عن مفادلعلمة قوم ت للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 مفهوم العامل الذكي. الطالبة توضحأن  .1

 أمهية التحول إىل اجملتمع ادلعريف يف العامل ادلعاصر. تشرح الطالبةأن  .2

 العصف الذىين
 ادلعلمة  التوضيح دليل 
 77 :صفحة

بتوزيع ادلعلمة  تقوم
رلموعات إىل  الطالبات
 .طالبات 5-4من 

 ما مفهوم العامل الذكي؟ .1

 ما أمهية التحول إىل اجملتمع ادلعريف؟ .2

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

ما الفرق بني اجملتمع ادلعريف  مهارة  ادلقارنة:
 والعامل الذكي؟

مشاركة على  الطالبةقدرة 
يف اجملموعات خالل زميالهتا 

تطبيق اسًتاتيجية العصف 
 .الذىين

 االصطناعي؟ما ىو الذكاء 

 رابط من اليوتيوب
 ة.غرس قيمة: االنفتاح على الثقافات ادلفيد ال يوجد

https://www.youtube.com/watch?v=v7HFSZCgnrs
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اقتصاد ادلعرفة الثالث الثالثة احلصة األوىل -الثاين  ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
حلديث عن منتجات إىل ا تنتقلاالقتصاد ادلعريف على اجملتمعات ادلعرفية مث آاثر  احلديث عنإىل  تنتقل ابحلديث عن االقتصاد ادلعريف مث ادلعلمة   تقوم 

 والعامل الذكي.اجملتمع ادلعريف 

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 مفهوم االقتصاد ادلعريف. الطالبة توضحأن  .1

 االقتصاد ادلعريف على اجملتمعات ادلعرفية.آاثر  تدرك الطالبةأن  .2

 منتجات اجملتمع ادلعريف والعامل الذكي.على  تتعرف الطالبةأن  .3

فكر ،اكتب ،انقش زميلك ،شارك 
 اجلميع
 ادلعلمة  التوضيح دليل 
 72 :صفحة

بتقسيم ادلعلمة   تقوم 
 إىل  الطالبات

 .رلموعات ثنائية

 ادلعريف؟ما مفهوم االقتصاد  .1

 اجملتمعات ادلعرفية؟على االقتصاد ادلعريف آاثر ما ىي  .2

 منتجات اجملتمع ادلعريف والعامل الذكي. ياذكر  .3

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

اذكر اخلدمات اليت مهارة  التفكري اإلبداعي: 
 .تقدمها السيارات الذكية

خلص أىم ادلعلومات الواردة يف  التلخيص:مهارة 
 ادلفاىيم.الدرس ابستخدام خارطة 

على  الطالبةقدرة 
يف زميالهتا مشاركة 

اجملموعات خالل تطبيق 
 االسًتاتيجية.

 

 ما ىو اقتصاد ادلعرفة؟

 رابط من اليوتيوب

 الوحدةحل اختبار هناية 
 ث.غرس قيمة: تنمية مهارة التعلم الذايت والبح 93ة: صفح 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Yl5ngtRYM
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Yl5ngtRYM


 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أنشطة هناية الوحدة أنشطة هناية الوحدة الثالثة احلصة الثانية -الثاين  ىـ 144    /       /     

 ختبار هناية الوحدةال الطالبات حل مناقشة نبدء يف مترينات هناية الوحدة ويف ختام احلصة الدراسية يف البداية حل خارطة ادلفاىيم مث االنتقال إىل
 
 

 مترينات                                                        
 

 ( امام العبارة اخلطأ فيما يلي:×(امام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ✓ضع عالمة ): 1س
 .                                    )     (واإللكًتوينمن العوامل اليت تقوم عليها ادلدن الذكية: التقدم التكنولوجي  -1
 )     (   اجملتمعات ادلعرفية ادلعاصرة تتميز مبرونة عالية.                                                                -2
 )     (     استخدام ادلنتجات الذكية وليس انتاجها.         على  تقوم  يتحول تدرجييا إىل عامل ذكي اجملتمع ادلعريف -3
 اذكر اخلدمات اليت تقدمها ادلنازل الذكية؟: 2س

............................................................................................................................................................ 
 للعمود األول ما يناسبو من العمود الثاين:: اخًت 3س
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة مشاريع الوحدة ادلشروع الثالثة الثالث ) حصتان ( ىـ 144    /       /     

 ادلشروع الثاين ادلشروع األول

مدرسة ذكية حبيث تتضمن مراحل التحول واخلدمات اليت إىل قم بتقدمي مشروع لتحويل مدرستك 

 من كل خدمة داخل ادلدرسة: نحتديد ادلستفيديإىل سيتم تقدميها ضمن ىذا ادلشروع ،إضافة 

 .ادلشروع ينفذ بواسطة رلموعة ال تقل عن ثالثة طالب وال تزيد عن مخسة طالب 

 .يتضمن ادلشروع بياان ابدلهام اليت نفذىا كل عضو 

 عرض مرئي.أو  ةيتم عرض ادلشروع ابستخدام نشرة تفصيلي 

  ملفاً للمشروع يتضمن خطة ادلشروع ومجيع تفاصيلو. الطالباتيسلم 

اخًت إحدى ادلؤسسات التالية اليت سامهت يف ترسيخ رلتمع ادلعرفة يف ادلملكة العربية 

السعودية وقدم حبثا دلعلمك مكوان من مخس صفحات توضح فيو اتريخ ادلؤسسة ونشأهتا 

 وطبيعة عملها ودورىا يف اجملتمع وإسهامها يف التحول إىل اجملتمع ادلعريف:

  والتقنية.جامعة ادللك عبدهللا للعلوم 

 .مشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير التعليم العام 

 .احلكومة اإللكًتونية 

 .مدينة ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 .مؤسسة ادللك عبدالعزيز  ورجالو للموىبة واإلبداع 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الرسم والتصميم ابحلاسب الدرس األول الرابعة احلصة األوىل -الرابع  ىـ 144      /       /     

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

 للدرس التمهيد
 الطالباتاألسئلة ادلفتوحة اليت حتفز  ادلعلمة تطرحادلقدمة مث  الطالباتقرأ أحد سومات يف حياتنا اليوم؟ بعد ذلك تما أمهية الر  الطالباتنطرح سؤال على 

 على ادلناقشة لتحقيق أىداف الدرس قبل البداية بتطبيق اسًتاتيجية الدرس لليوم "ادلناقشة ضمن فريق".

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 مفهوم الرسم والتصميم ابحلاسب. تعرف الطالبةأن  .1

 أمهية الرسم والتصميم ابحلاسب. تستنتج الطالبةأن  .2

 بني أنواع برامج الرسم والتصميم ابحلاسب. متيز الطالبةأن  .3

أمثلة لربرليات الرسم والتصميم على أجهزة احلاسب  الطالبةتعدد أن  .4
 واألجهزة الذكية.

 ادلناقشة ضمن فريق
 ةالتوضيح دليل ادلعلم

 89من صفحة: 
 94حىت صفحة: 

 تطبيق االسًتاتيجية 
 العودة ادلعلمةيلزم على 
 لدليل ادلعلمة 

 ما مفهوم الرسم والتصميم ابحلاسب؟  .1

 ما أمهية الرسم والتصميم ابحلاسب؟  .2

 ما الفرق بني برامج الرسم والتصميم ابحلاسب؟  .3

أمثلة لربرليات الرسم والتصميم على أجهزة احلاسب  ياذكر  .4
  واألجهزة الذكية.

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات
 :الطالبةىذه االسًتاتيجية تنمي لدى 

 مهارة االستنباط. -

 مهارة ادلرونة. -

 مهارة التصنيف. -

على  الطالباتقدرة 
التعاون من أجل 
 الوصول للهدف.

 

 ال يوجد الرسم والطباعة ابلروبوت

 
 

 معرفة أمهية الرسم يف عصران احلايل
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 ألعاب احلاسب + طرح فكرة ادلشروع الدرس الثاين الرابعة احلصة الثانية -الرابع  ىـ 144     /       /     

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

 احلرية للطالب للنقاش حول أىداف الدرس.ادلعلمة ما أفضل لعبة يف جهاز ...)نًتك احلرية للمعلم(، بعد ذلك يًتك  للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 مفهوم ألعاب احلاسب. تعرف الطالبةأن  .1

 بني أنواع ألعاب احلاسب. متيز الطالبةأن  .2

 
 ادلناقشة واحلوار

 
 

 خارطة ادلفاىيم
 19صفحة:  

 ما مفهوم ألعاب احلاسب؟ .1

 ما أنواع ألعاب احلاسب؟ .2

 .األلعابستخدام والسلبية ادلًتتبة ال اإلجيابيةاآلاثر  تستنتج الطالبةأن  .3 ؟األلعابالسلبية عند استخدام و  اإلجيابيةما اآلاثر  .3
 التعلم التعاوين
 ادلعلمة  التوضيح دليل 
 97صفحة: 

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي تنمية ادلهارات

إنتاج حلول حول  مهارة التفكري اإلبداعي:
 .لأللعاباإلجيابيات والسلبيات 

على تنفيذ  الطالبةقدرة 
االسًتاتيجية وحل 
 خارطة ادلفاىيم. 

جتاوزت  2716يف عام 
اإللكًتونية  األلعابجتارة 

 مليار دوالر 91

 اختبار هناية الوحدة 
 22صفحة:

 ابإلضافة دلشروع الوحدة
 18صفحة:  

عدم االنغماس يف اللعب لوقت طويل االىتمام ابلوقت و 
 د ساعتني كحد أقصى يف اليوم. يوحتد

 )يدخل من ضمنها مشاىدة التلفاز(
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
  Inkscapeالتعرف على برانمج  التدريب األول  الرابعة احلصة األوىل -اخلامس  ىـ 144      /       /     

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

 مسع بو؟ من  Inkscape عن برانمج يسمى أو برانمج الفوتوشوب؟ اليوم سنتكلم  برانمج الرسام ؟ تممىل سبق أن استخد للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 الربانمج. تشغل الطالبةأن  .1

 على أىم أدوات الربانمج. تتعرف الطالبةأن  .2
 التطبيق العملي

 حل تدريبات الكتاب
 25من الصفحة: 
 28حىت الصفحة: 

 كيف نشغل الربانمج؟ .1

 ما أىم أدوات الربانمج؟ .2

 الواجب

  29جدول ادلهارات يف صفحة:  الطالبةإتقان 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ

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

 مع األشكالالتعامل  الثاينالتدريب  الرابعة

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 اليوم سنبدء يف رسم األشكال والكتابة وإدراج الصور.  Inkscape يف الدرس السابق تعرفنا على برانمج  للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 على األشكال وخصائصها. تتعرف الطالبةأن  .1

 أشكال ىندسية. الطالبةرسم أن ت .2

 الشكل. الطالبةكرب أن ت .3

 الشكل. الطالبةصغر ت أن .4

 الشكل. الطالبةكرر أن ت .5

 نص داخل الشكل. الطالبةكتب أن ت .6

 صورة من ملف. الطالبةدرج أن ت .7

 الربانمج. الطالبةغلق أن ت .8

 التطبيق العملي
 حل تدريبات الكتاب

 31من الصفحة: 
 34حىت الصفحة: 

 (؟ة يًتك للمعلم ما خصائص ىذا الشكل ) .1

 كيف نرسم شكل ىندسي؟ .2

 كيف نكرب حجم الشكل؟ .3

 كيف نصغر حجم الشكل؟ .4

 كيف نكرر الشكل؟ .5

 كيف ندرج نص داخل الشكل؟ .6

 كيف ندرج صورة من أي ملف؟ .7

 كيف نغلق الربانمج؟    .8
 الطالباتعلى  اأثناء مرورى اأسئلته ادلعلمةوجو يفضل أن ت :مالحظة

 وىم يطبقون التمرين.

 الواجب

 35جدول ادلهارات يف صفحة:   الطالبةإتقان 



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان سبوعاأل التاريخ

 اختبار الفًتة األوىل ) نظري وعملي ( احلصة الثانية - السادس ىـ 144      /       /     

 الوحدة الثالثة  االختبار النظري

 الوحدة الرابعة ) التدريب األول والثاين ( االختبار العملي



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 ( 1استخدام األدوات )  التدريب الثالث الرابعة ) حصتان ( السابع ىـ 144     /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 سأل، ىل نستطيع رسم مثل ىذه الصورة؟برمسها خالل احلصة الدراسية مث ت الطالبات تقومصورة الرمسة اليت س ادلعلمةعرض ت للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 أداة الرسم احلر. تستخدم الطالبةأن  .1

 لوح األلوان. تستخدم الطالبةأن  .2

 تدرج األلوان. الطالبةتستخدم أن  .3

 أشكال ىندسية. تدرج الطالبةأن  .4

 نص داخل الرمسة. تدرج الطالبةأن  .5

 الرمسة على سطح ادلكتب . الطالبةف  أن حت .6

 الربانمج. الطالبةغلق أن ت .7

 تعلم ذايت
 

 تدريس األقران

 تنفيذ التدريب
 37من الصفحة: 
 39حىت الصفحة: 

 كيف نستخدم أداة من أدوات الرسم احلر؟ .1

 كيف نغري لون الشكل إىل اللون األخضر؟ .2

 كيف نعمل تدرج لأللوان؟ .3

 كيف ندرج جنوم داخل الشكل؟ .4

 كيف ندرج عبارة ) وطين ( داخل الرمسة؟ .5

 كيف حنف  الرمسة على سطح ادلكتب؟ .6

 كيف نغلق الربانمج مث جهاز احلاسب؟ .7

 الواجب

 47جدول ادلهارات يف صفحة:  الطالبةإتقان 



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 (2) األدواتاستخدام  التدريب الرابع الرابعة  ) حصتان ( الثامن ىـ 144      /       /     

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

 اليوم سنكمل درسنا اخلاص ابألسبوع ادلاضي لكشف ما أبرز الصعوابت اليت واجهتنا خالل احلصة ادلاضية. للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة
 (االسًتاتيجية)

 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات
 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 ادللف احملفوظ. الطالبةفتح أن ت .1

 رسم ادلنحنيات. أداة تستخدم الطالبةأن  .2

 التشويو. أداة تستخدم الطالبةأن  .3

 األشكال. الطالبةرتب أن ت .4

 العملي التطبيق
 تنفيذ التدريب 
 42من صفحة: 
 44حىت صفحة: 

 ؟فتح ادللف احملفوظ يف الدرس السابقكيف ن .1

 رسم ادلنحنيات؟ستخدم أداة كيف ن .2

 نستخدم أداة التشويو؟كيف  .3

 كيف نرتب األشكال؟ .4

 الواجب

 45إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الرابعة التاسع ) حصتان ( ىـ 144    /       /     

 ادلشروع

ادلعرض التقين الذي سيقام بعد أسبوع  يفترشيحك للمشاركة  يفرلال إنتاج برامج األلعاب وبرامج تصميم الرسوم، وترغب شركتك  يفشركة متخصصة  يفنت تعمل أ

 لتسويق منتجاهتا، اخًت ادلشاركة يف إحدى الركنني:

 أوال: ركن ألعاب احلاسب:

 تالية:وستكون مهمتك عرض أفضل ثالث ألعاب حاسوبية من وجهة نظرك يف اجملاالت ال

 إما كعرض تقدميي أو نشرة واحرص على أن تستويف البياانت التالية: ،ألعاب ثقافية-مهارة حل ادلشكالت ألعاب لتنمية -ألعاب تعليمية لألطفال 

 أبرز ادلزااي. - وصف اللعبة - نوع اجلهاز الذي تعمل عليو - ىدف اللعبة - اسم اللعبة

 اثنيا :ركن الرسم ابحلاسب:

 إما كعرض تقدميي أو نشرة واحرص على أن تستويف البياانت التالية: ،حلر، وثالثة برامج دلعاجلة الصوروثالثة برامج للرسم ا ،رض أفضل ثالثة برامج رسم لألطفالمهمتك ع وستكون

 أبرز ادلزااي والعيوب. - تكلفتو ادلادية - الفئة ادلستخدمة - نوعو - اسم الربانمج



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان سبوعاأل التاريخ

 اختبار الفًتة الثانية ) نظري وعملي ( احلصة األوىل - العاشر ىـ 144      /       /     

 الرابعةالوحدة  االختبار النظري

  رابعةالوحدة ال االختبار العملي



 ادلدرسة /  مديرة                             / ةالًتبوي ةادلشرف                             /                               ةاسم ادلعلم       
 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مراجعة عامة مراجعة الرابعة-الثالثة احلصة الثانية - العاشر ىـ 144    /       /     

 مراجعة عامة
 

 ما ادلقصود ابجملتمع ادلعريف؟ .1
 ما مسات اجملتمع ادلعريف؟ .2
 ما مفهوم العامل الذكي؟ .3
 ما أمهية التحول إىل اجملتمع ادلعريف؟ .4
 ما مفهوم االقتصاد ادلعريف؟ .5
 اجملتمعات ادلعرفية؟على اثر االقتصاد ادلعريف ما ىي آ .6
 اجملتمع ادلعريف والعامل الذكي. تمنتجا ياذكر  .7
 ما مفهوم الرسم والتصميم ابحلاسب؟ .8
 ما أمهية الرسم والتصميم ابحلاسب؟ .9
 ما ىي أنواع برامج الرسم والتصميم ابحلاسب؟ .17
 لى أجهزة احلاسب واألجهزة الذكية.أمثلة لربرليات الرسم والتصميم ع يذكر ا .11
 ما مفهوم ألعاب احلاسب؟ .12
 احلاسب؟ما ىي أنواع ألعاب  .13
 اثر اإلجيابية والسلبية ادلًتتبة على استخدام األلعاب؟ما ىي اآل .14

 


