
 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 + طرح فكرة ادلشروع األجهزة الذكية وادلدرلة األول الثانية احلصة األوىل -األول  ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
جهزة الذكية ويذكر يقوم ادلعلم ابحلديث عن مفهوم األجهزة ادلدرلة مث ينتقل للحديث عن أمثلة ومناذج على األجهزة ادلدرلة مث ينتقل للحديث عن مفهوم األ

 .ذلاأمثلة ومناذج 

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 أن يستنتج الطالب مفهوم األجهزة ادلدرلة. .1
 أن يعدد الطالب أمثلة ومناذج على األجهزة ادلدرلة. .2
 أن يستنتج الطالب مفهوم األجهزة الذكية. .3
 أن يعدد الطالب أمثلة ومناذج على األجهزة الذكية. .4

 اسًتاتيجية تدريس جيقسو
 التوضيح دليل ادلعلم 

 98 :صفحة

ادلعلم بتقسيم الطالب إىل يقوم 
 رلموعات

 ما مفهوم األجهزة ادلدرلة؟ .1
 اذكر أمثلة ومناذج على األجهزة ادلدرلة. .2
 ما مفهوم األجهزة الذكية؟ .3
 اذكر أمثلة ومناذج على األجهزة الذكية. .4

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي التفكري تنمية

اذكر أمثلة ومناذج  ادلشكالت:تنمية مهارة حل 
 على األجهزة الذكية.

قدرة الطالب على 
مشاركة زمالئو يف 
 النشاط اجلماعي. 

 األجهزة الذكية

 غرس قيمة: تنمية قيمة اإلصرار والتحدي. ال يوجد رابط من اليوتيوب 

 مشاريع ( حبيث يبدء الطالب يف تنفيذ ادلشروع ادلناسب لو وديكن تكليف الطالب كمجموعات. 4يطرح ادلعلم فكرة مشروع الوحدة األوىل )  مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=sbnaxHEbLTc
https://www.youtube.com/watch?v=sbnaxHEbLTc
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الروبوت الثاين الثانية احلصة الثانية -األول  ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
الروبواتت يف حياتنا مث ينتقل للحديث عن أشهر أنواع الروبواتت التعليمية يقوم ادلعلم ابحلديث عن مفهوم الروبوت مث ينتقل للحديث عن أمثلة لبعض رلاالت 

الربرلية ويذكر  وما مكوانت الروبوت التعليمي ويذكر بعض ادلسابقات احمللية والعلمية يف رلال الروبوت التعليمي وينتقل للحديث عن سبب اختالف األكواد
 بعض منصات ادلسابقات الدولية واحمللية.

 فاألىدا
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 أن يستنتج الطالب مفهوم أجهزة الروبوت. .1
 أن يعدد الطالب أمثلة لبعض رلاالت استخدام الروبواتت يف حياتنا. .2
 أن يعدد الطالب أشهر أنواع الروبواتت التعليمية. .3
 يعدد الطالب مكوانت الروبوت التعليمي.أن  .4
 ذكر الطالب بعض ادلسابقات احمللية والعادلية يف رلال الروبوت التعليمي.أن ي .5
 أن يشرح الطالب سبب اختالف األكواد الربرلية لبعض ادلسابقات الدولية لربرلة الروبوت. .6
 ة الروبوت.ذكر الطالب أمثلة لبعض منصات ادلسابقات الدولية واحمللية لربرلأن ي .7

 العصف الذىين
 التوضيح دليل ادلعلم 

 111 :صفحة

يقوم ادلعلم بتقسيم 
 الطالب

 إىل رلموعات. 

 ما مفهوم الروبوت؟ .1
 اذكر أمثلة لبعض رلاالت استخدام الروبواتت يف حياتنا. .2
 ما ىي أشهر أنواع الروبواتت التعليمية يف حياتنا؟ .3
 ما ىي مكوانت الروبوت التعليمي؟ .4
 ادلسابقات احمللية والعادلية يف رلال الروبوت التعليمي.اذكر بعض  .5
 ما ىو سبب اختالف األكواد الربرلية لبعض ادلسابقات الدولية لربرلة الروبوت؟ .6
 اذكر أمثلة لبعض منصات ادلسابقات الدولية واحمللية لربرلة الروبوت. .7

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي التفكري تنمية
 ما ىو مفهوم الروبوت.تنمية مهارة التفكري اإلبداعي: 

ما أشهر أنواع تنمية مهارة التفكري ادلنطقي والعلمي: 
 الروبواتت التعليمية.

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

قدرة الطالب على 
مشاركة زمالئو يف 
 النشاط اجلماعي. 

 رلاالت استخدام الروبوت

 رابط من اليوتيوب
 حل اختبار هناية الوحدة

 غرس قيمة: العمل اجلماعي ومساعدة األخرين. 91صفحة: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBPCMoXQb58
https://www.youtube.com/watch?v=wBPCMoXQb58
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 الدرس عنوان التدريب الدرس / الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أنشطة هناية الوحدة أنشطة هناية الوحدة الثانية احلصة األوىل - الثاين ىـ 144    /       /     

 نبدء يف مناقشة حل الطالب الختبار هناية الوحدة يف البداية حل خارطة ادلفاىيم مث االنتقال إىل مترينات هناية الوحدة ويف ختام احلصة الدراسية

 (أمام العبارة غري صحيحة فيما أييت: × (أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ✓ضع عالمة )  1:س

 )    (           احلساسات ىي ادلسؤولة عن التحكم جبميع أجزاء الروبوت.     .1
 (   ييف.                                  ) من أمثلة االجهزة ادلدرلة أجهزة التك .2

 اذكر أمثلة لبعض اجملاالت اليت نستخدم فيها الروبواتت يف احلياة من حولنا: :2س

................................................................................................. 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 احلصة الثانية -الثاين
 احلصة األوىل -الثالث

 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الثانية

 مشروع الوحدة

 ادلشروع األول:

 اخًت أحد الروبواتت التعليمية ادلتوفرة لديك وقدم دلعلمك روبوت يقوم بتنفيذ مهمة معينة مع شرح طريقة تركيب وبررلة الروبوت.

 ادلشروع الثاين:

ذىا واترخيها والدول ادلشاركة ونوع ادلنصات ادلستخدمة والفائزين من ادلسابقات الدولية واليت كان للملكة العربية السعودية مشاركة فيها وقدم حبث دلعلمك حيتوي على اسم ادلسابقة واترخيها ومكان تنفياخًت نوع 
 سابقة.ابدلراكز ادلتقدمة ابإلضافة إىل مقطع فيديو عن الفعاليات اليت يف ىذه ادل

 ادلشروع الثالث:

مك عن أنواع احلساسات ادلستخدمة يف ىذا الروبوت وتعريف كل حساس تتميز الروبواتت التعليمية مبجموعة من احلساسات اليت تستشعر البيئة احمليطة هبا، اخًت أحد الروبواتت التعليمية وقدم عرض مرئي دلعل
 وطريقة استخدامو.

 ادلشروع الرابع:

الروبوت يوضح طريقة استخدامو وطريقة تركيب حساسات ت التعليمية بوجود معا ج ال ديكن االستنناء عنو ،اخًت أحد الروبواتت التعليمية وقدم عرض مرئي دلعلمك عن ادلعا ج ادلستخدم يف ىذا تتميز الروبوات
 واحملركات يف ادلعا ج.
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 الدرس عنوان التدريبالدرس /  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 روبومايند برانمج ال التدريب األول  الثانية احلصة الثانية – الثالث ىـ 144     /       /     

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

 اليوم سنتعرف على برانمج الروبومايند وىو برانمج يعمل على لنة بررلة بسيطة وسهلة وتكتب ابللنة العربية. للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 الطالب برانمج روبومايند.أن يشنل  .1

 أن يتعرف الطالب على مكوانت الربانمج. .2

 أن يتعرف الطالب على أوامر حتريك الروبوت. .3

 أن حيرك الطالب الروبوت يف شكل مربع. .4

 أن حيفظ الطالب العمل. .5

 العملي التطبيق
 تطبيق تدريب الكتاب 

  93من صفحة:
 95حىت صفحة:

 كيف تشنل برانمج روبومايند ؟ .1

 مكوانت الربانمج. اذكر بعض .2

 اذكر بعض أوامر حتريك الروبوت. .3

 حرك الروبوت يف شكل مربع. .4

 ؟فظ العملكيف حن .5

 التقومي الصفي

  96إتقان الطالب جلدول ادلهارات صفحة: 



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 روبومايند وأومر التكرار التدريب الثاين الثانية احلصة األوىل -الرابع  ىـ 144    /       /     

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

 وىو برانمج يعمل على لنة بررلة بسيطة وسهلة وتكتب ابللنة العربية. اليوم سنتعرف على برانمج الروبومايند للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 أن يتعرف الطالب على أوامر التكرار. .1

 التكرار احملدد.أن حيرك الطالب الروبوت بشكل مربع ابستخدام أمر  .2

 أن يفتح الطالب منصة جديدة. .3

أن حيرك الطالب الروبوت حول ادلنصة دون توقف ابستخدام أمر التكرار  .4
 النري زلدد.

 التطبيق العملي
 تطبيق تدريب الكتاب 

  98من صفحة:
 111حىت صفحة:

 اذكر بعض أوامر التكرار. .1

 حرك الروبوت بشكل مربع ابستخدام أمر التكرار احملدد. .2

 افتح منصة جديدة. .3

حرك الروبوت حول ادلنصة دون توقف ابستخدام أمر  .4
 التكرار النري زلدد.

 التقومي الصفي

  112إتقان الطالب جلدول ادلهارات صفحة: 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أوامر التلوين التدريب الثالث الثانية احلصة الثانية -الرابع  ىـ 144      /       /     

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

 اليوم سنتعرف على طريقة التلوين من خالل السيارة؟ ىل تستطيعون كتابة احلرف األول من امسكم؟ سنتعرف على ذلك اليوم.  للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 أن يستخدم الطالب أوامر التلوين. .1

 ( ابللون األبيض. Aأن يرسم الطالب حرف )  .2

 ( ابللون األسود. Fأن يرسم الطالب حرف )  .3

 أن يرسم الطالب مربع ابللون األبيض ابستخدام أمر التكرار. .4

 

 التطبيق العملي
 تنفيذ التدريب

  115من الصفحة:  
 117حىت الصفحة: 

 

 استخدم أوامر التلوين. .1

 ( ابللون األبيض. Aحرف ) ارسم  .2

  ( ابللون األسود. Fحرف ) ارسم  .3

 ارسم مربع ابللون األبيض. .4

 الواجب ادلنزيل التقومي الصفي

 119-118: السؤال األول والثاين صفحيت  118إتقان الطالب جلدول ادلهارات صفحة: 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أوامر االلتقاط التدريب الرابع الثانية احلصة األوىل - اخلامس ىـ 144      /       /     

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

 الستفادة من الروبوت يف التقاط اجلوىرة ووضعها يف مكان آخر.برانمج الروبومايند لب سنتعلم من يف ىذا التدري للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 أن يستخدم الطالب أوامر االلتقاط. .1

 ينقل الطالب اجلوىرة إىل مكان آخر. أن .2

أن ينقل الطالب اجلواىر من اخلط األبيض للخط األسود ابستخدام أمر  .3
 التكرار.

 التطبيق العملي
 تنفيذ التدريب

 111من صفحة: 
 115حىت صفحة: 

 

 استخدم أوامر االلتقاط. .1

 انقل اجلوىرة دلكان آخر. .2

 انقل اجلواىر من اخلط األبيض للخط األسود. .3

 الواجب

 116إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أوامر الشاىدة واألوامر الشرطية التدريب اخلامس الثانية احلصة الثانية -اخلامس  ىـ 144      /       /     

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

 للدرس التمهيد
حيث يقوم ادلربمج تتميز الروبواتت عن غريىا من األجهزة اإللكًتونية األخرى بتوفري احلساسات ادلختلفة مثل حساس الضوء واحلرارة وحساس ادلسافة، 

 ابستخدام ىذه احلساسات من خالل األوامر الشرطية.

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 أن يوضح الطالب طرق استخدام أوامر ادلشاىدة. .1

 أن يكتب الطالب أمر شرطي. .2

 الطالب الروبوت عن احلركة.أن يوقف  .3

 أن يربمج الطالب الروبوت لتجنب العقبات. .4

 أن يربمج الطالب الروبوت لتتبع مسار اللون األبيض أو األسود. .5

 التطبيق العملي
 تنفيذ التدريب 

 118من صفحة: 
 124حىت صفحة: 

 

 ماىي طرق استخدام األوامر الشرطية ؟ .1

 اكتب أمر شرطي. .2

 اوقف الروبوت عن احلركة. .3

 جتنب العقبات أثناء عمل الروبوت. .4

 تتبع مسار اللون األبيض أو اللون األسود.  .5

 الواجب ادلنزيل التقومي الصفي

 126السؤال األول والثاين والثالث صفحة:  125إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 األوامر الشرطية التدريب السادس الثانية احلصة األوىل -السادس  ىـ 144      /       /     

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

 بعد ذلك يتكلم عن ىذه ادلسابقات وكيفية ادلشاركة فيها.فيديو ألحد مسابقات الروبوت احمللية، يعرض ادلعلم  للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 

 عن اجلوىرة.أن يتدرب الطالب على بررلة الروبوت لعبور ادلتاىة والبحث  .1

 أن يضيف الطالب أكثر من أمر مشاىدة يف الشرط الواحد. .2

أن يربمج الطالب الروبوت ابستخدام أكثر من أمر مشاىدة يف نفس  .3
 الشرط. 

 التطبيق العملي
 تنفيذ التدريب

  128من صفحة: 
  132حىت صفحة: 

 
 

 احبث عن اجلوىرة. .1

 اضف أكثر من أمر مشاىدة يف الشرط الواحد. .2

الروبوت ابستخدام أكثر من أمر مشاىدة يف نفس برمج  .3
 الشرط.

 الواجب ادلنزيل التقومي الصفي

 134صفحة: السؤال األول والثاين  133إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان األسبوع التاريخ

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

 الوحدة الثانية االختبار النظري

 الوحدة الثانية االختبار العملي



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 األجهزة التعليمية + طرح فكرة ادلشروع األول الثالثة احلصة األوىل -السابع  ىـ 144    /       /     

 ...........................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدديية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    التعليمية الوسائل
 ادلعلم ابحلديث عن مفهوم األجهزة التعليمية مث ينتقل للحديث عن بعض األجهزة اليت ديكن استثمارىا يف رلال التعلم والتعليم. يقوم للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل

 يستنتج الطالب مفهوم األجهزة التعليمية. أن .1
أن يعدد الطالب بعض األجهزة اليت ديكن استثمارىا يف رلال التعلم  .2

 والتعليم.

 الرحالت ادلعرفيةاسًتاتيجية 
 التوضيح 

 دليل ادلعلم 
 68 :صفحة

يقوم ادلعلم بتقسيم 
 الطالب إىل رلموعات

 ما مفهوم األجهزة التعليمية. .1
اذكر بعض األجهزة اليت ديكن استثمارىا يف رلال التعلم  .2

 والتعليم.

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي التفكري تنمية

البحث عن  تنمية مهارة البحث واالكتشاف:
 ادلعلومات واكتشافها.

قدرة الطالب على 
مشاركة زمالئو يف 
 النشاط اجلماعي 

 األجهزة التعليمية

 غرس قيمة: تنمية قيمة التعاون والعمل اجلماعي. ال يوجد رابط من اليوتيوب 

 يطرح ادلعلم فكرة مشروع الوحدة حبيث يبدء الطالب يف التنفيذ. مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=fLrgMJ-Uv9o
https://www.youtube.com/watch?v=fLrgMJ-Uv9o


 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 الدرس عنوان / التدريب الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الربامج التعليمية الثاين الثالثة احلصة الثانية -السابع  ىـ 144    /       /     

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

ادلفتوحة عرب األنًتنت مث ينتقل للحديث  يقوم ادلعلم ابحلديث عن مفهوم الربامج التعليمية مث ينتقل للحديث عن أنواع الربامج التعليمية مث ينقل للحديث عن بعض أدوات التعليم للدرس التمهيد
 عن بررليات احملاكاة اجملانية ويشنل أحد بررليات احملاكاة.

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 أن يستنتج الطالب مفهوم الربامج التعليمية. .1
 أن يفرق الطالب بني أنواع الربامج التعليمية. .2
 أن يذكر الطالب بعض أدوات التعليم ادلفتوحة عرب األنًتنت. .3
يثبت الطالب بررليات احملاكاة اجملانية حنو الربامج ادلقدمة من جامعة كولورادو على أن  .4

 حاسبك الشخصي.
 أن يشنل الطالب أحد بررليات احملاكاة لتعلم بعض ادلفاىيم الدراسية. .5

 الرحالت ادلعرفيةاسًتاتيجية 
 التوضيح

 دليل ادلعلم 
 68 :صفحة 

يقوم ادلعلم بتقسيم 
 الطالب إىل رلموعات

 ما مفهوم الربامج التعليمية؟ .1
 ما ىي أنواع الربامج التعليمية؟ .2
 ما ىي أدوات التعليم ادلفتوحة عرب األنًتنت؟ .3
 كيف تثبت بررليات احملاكاة اجملانية ؟ .4
 كيفية تشنيل بررليات احملاكاة؟ .5

 الدرس خالل استجد ما الواجب اإلثرائي النشاط التقومي النهائي التفكري تنمية
البحث عن تنمية مهارة البحث واالكتشاف: 
 ادلعلومات واكتشافها.

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

 

قدرة الطالب على 
مشاركة زمالئو يف 
 النشاط اجلماعي 

 التعليمية الربامج

 رابط من اليوتيوب 

 

 حل اختبار هناية الوحدة
 غرس قيمة: االىتمام ابلوقت. 24صفحة:  

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


 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أنشطة هناية الوحدة أنشطة هناية الوحدة الثالثة احلصة األوىل - الثامن ىـ 144    /       /     

 مترينات

 أكمل ما أييت: 1س

 ادلكوانت ادلادية اليت ديكن دلسها وتستخدم لعرض زلتوي ادلواد والربامج التعليمية تسمي.................................. .1
 برامج حاسوبية تستخدم لدعم عملية التعلم والتعليم ومضاعفة القدرات بطرق فعالة ىي......................................... .2
 تشتمل على اخلدمات اليت حتتاجها ادلؤسسات التعليمية لتقدمي مقرراهتا وإدارهتا عرب اإلنًتنت................................ .3

 (أمام العبارة غري صحيحة فيما أييت:×(أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )  2س

 )     (                         .الرقمية ادلستشعرات من الناجتة البياانت لتحليل احلاسب على تثبت حاسوبية برامج توجد .1
 )     (     .تعلمها سبق مهارات على للمتعلم والتمارين والتطبيقات األمثلة من سلسلة اخلصوصي ادلدرس برانمج يقدم .2
 )     (                .الذكية السبورة برانمج إىل إجاابهتم الطالب منو يرسل مفاتيح على حيتوي النشط التصويت جهاز .3
 طالبو                       )     ( مع ادلعلم لتعاون آمنة بيئة وتوفر التعلم إدارة أنظمة منصات من أدومودو منصة تعترب .4
 ( )      .                     بعد عن التعلم يف ابستخدامها ادلعلمني نقص أو الطالب تنيب مشكلة الذكية السبورة حتل .5
 )     (                      .مبسط بشكل الدراسية ادلناىج تشرح مرئية مقاطع تقدم اليت مووك منصات من نفهم منصة .6

 



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ

 احلصة الثانية -الثامن ىـ 144   /      /     
 مناقشة ادلشروع ادلشروع مناقشة الثالثة احلصة األوىل -التاسع

 مشروع الوحدة

 ضا ورقيا أو إلكًتونيا مستعينا مبصادر ادلعرفة ادلختلفة:طلب منك ادلشاركة يف مؤمتر يقام يف مدرستك حول أحدث وأىم التقنيات التعليمية ويف مجيع رلاالهتا، اخًت أحد اجملاالت اآلتية وقدم عر 

 أجهزة تعليمية تستخدم يف رلال التعليم. 
 برامج تعليمية مصنفة حسب نوعها. 
 أدوات تعليمية مفتوحة عرب األنًتنت. 

 مع مراعاة التايل:

 أن يشمل على معلومات وافية عن ادلنتج )االسم وتعريفا بو وصورة للمنتج(. .1
 حداثة ادلعلومة ومصداقيتها. .2
 اإلخراج اجليد .3



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 استخدام األلعاب التعليمية التدريب األول الثانية احلصة الثانية -التاسع  ىـ 144      /       /     

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

 للدرس التمهيد
 ة مفيدة لك يف دراستك ومستقبلك.. ىل جربت أن تلعب لعب (ما أشهر لعبة يف الوقت الراىن؟  النالبية من الناس حيبون األلعاب اإللكًتونية )

 .Grammar Bubbles   اليوم سنتعرف على لعبة

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 
 أن يشنل الطالب أحد برامج األلعاب التعليمية. .1

 أن يستخدم الطالب اللعبة وفق قواعدىا الصحيحة. .2
 التطبيق العملي

 تنفيذ التدريب 
 29من صفحة: 
 31حىت صفحة: 

 

 
  Grammar Bubble  شنل لعبة  .1

 .Grammar Bubbles استخدم لعبة  .2

 الواجب

 32إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 استخدام أنظمة احملاكاة يف التعليم التدريب الثاين الثانية احلصة األوىل -العاشر  ىـ 144      /       /     

 ...........................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدديية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 اليوم سنتعرف على أنظمة احملاكاة يف التعليم وكيف نستطيع إجراء التجارب عليها. للدرس التمهيد

 األىداف
 التدريس طريقة

 (االسًتاتيجية)
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة ورقة العمل
 

 

 أن يستخدم الطالب أحد أنظمة احملاكاة يف التعليم. .1

 أن يشنل الطالب برانمج بناء الذرة. .2

 أن يبين الطالب ذرة ألحد العناصر. .3

 التطبيق العملي
 تنفيذ التدريب 

 34من صفحة: 
 36حىت صفحة: 

 

 
 .PhETشنل برانمج  .1

 الذرة.برانمج بناء شنل  .2

 ذرة ألحد العناصر. انشئ .3

 الواجب

  37إتقان جدول ادلهارات يف صفحة: 



 ادلدرسة /  مدير                                    ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                             
 

 

 

 الدرس عنوان األسبوع التاريخ

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

 الوحدة الثالثة االختبار النظري

 الوحدة الثالثة االختبار العملي


