
 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 أساسيات حترير الصور األول األوىل )ثالث حصص( األول ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدديية   الربوجكًت    ادلدرسيادلعمل الكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 محاة يقوم ادلعلم ابحلديث عن أساسيات حترير الصور بربانمج جيمب مث ينتقل للحديث عن أدوات الربانمج مثل أدوات التحديد ادلختلفة وأداة ادل للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 ( GIMPأن يتعرف الطالب على أساسيات حترير الصور بربانمج جيمب)  1
 أن يغري الطالب أبعاد ودقة الصورة   2
 أن يتعرف الطالب على أنظمة األلوان ادلختلفة للصور   3
 لتعديل عليها احيفظ الطالب الصورة بعد  أن  4
 صدر الطالب الصورة أن ي    5
 أن يتعرف الطالب على أدوات التحديد ادلختلفة   6
 أن ينقل الطالب جزء معني من الصورة   7
 أن ديسح الطالب اجلزء الغري مرغوب فيو ابلصورة   8

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

 التدريبات
1-2-3-4-5-6 

 
 الصفحات 

22-21-22 
 

 (؟GIMP)أساسيات برانمج اجليمب ما أبرز   1
 كيف نغري أبعاد ودقة الصورة؟  2
 ما أنظمة األلوان ادلختلفة للصور؟  3
 كيف حنفظ الصورة بعد التعديل؟  4
 ؟كيف نصدر الصورة  5
 أدوات التحديد ادلختلفة؟ ما أبرز  6
 جزء معني من الصورة؟ كيف ننقل  7
 كيف منسح جزء من الصورة؟  8

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

قارن بني أدوات  تنمية مهارة ادلقارنة:
 قدرة الطالب على حترير الصور  التحديد ادلختلفة 

 برانمج اجليمب

 رابط من اليوتيوب
لتدريبات يكلف الطالب اب

 غرس قيمة: ادلوىبة نعمة حتتاج منا أن نطورىا  اليت تناسب مستواىم 

 الطالب يف تنفيذ ادلشروع ادلناسب لو وديكن تكليف الطالب كمجموعات حبيث يبدء (  59-58يطرح ادلعلم فكرة مشروع الوحدة األوىل ) صفحيت:  مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=_6CfzgvA_To
https://www.youtube.com/watch?v=_6CfzgvA_To


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الطبقات الثاين األوىل )ثالث حصص( الثاين ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدديية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 الصورة الرئيسية  ديكننا الكتابة عليها دون التثثري على يقوم ادلعلم ابحلديث عن الطبقات وكيف لنا أن نستفيد منها فهي تشبو ادللصقات الشفافة اليت للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 أن يتعرف الطالب على فائدة الطبقات   1
 أن يضيف الطالب صورة كطبقة جديدة   2
 أن يضيف الطالب طبقة نص   3
 أن يضيف الطالب تدرج للنص ادلدرج   4
 أن يعيد الطالب ترتيب الطبقات   5
 الطالب األلوان من لوحة الطبقات أن ديزج   6
 أن يتعرف الطالب على بعض التعديالت ادلتقدمة   7

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

 التدريبات
 األول والثاين

 
 الصفحات 

31-32 
 

 ما فائدة الطبقات؟  1
 صورة كطبقة جديدة؟كيف نضيف   2
 للنص؟طبقة  كيف نضيف  3
 كيف نضيف تدرج للنص؟  4
 كيف نعيد ترتيب الطبقات؟  5
 كيف منزج بني األلوان من لوحة الطبقات؟  6
 ما أبرز التعديالت ادلتقدمة اليت تعرفنا عليها؟  7

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

كيفية تطبيق   مهارة التفكري العملي:تنمية 
 التعديالت على الصورة 

قدرة الطالب على التعامل مع 
 الطبقات أثناء إجراء صورة رلمعة 

دمج الصور بقناع الطبقات 
 بواسطة برانمج اجليمب

 رابط من اليوتيوب

يكلف الطالب ابلتدريبات 
 غرس قيمة: االحًتافية حتتاج ممارسة ومحاس للتعلم  اليت تناسب مستواىم 

https://www.youtube.com/watch?v=SAJYc41P_3g
https://www.youtube.com/watch?v=SAJYc41P_3g


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 حترير الصور الثالث األوىل الثالث )ثالث حصص( ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
تصحيح الصور ابستخدام أداة  يضاح وأداة السطوع والتباين واستخدام أداة اللون والتشبع مث ينتقل للحديث عنعلم ابحلديث عن استخدام أداة اإليقوم ادل

 إصالح ادلنظور مث ينتقل للحديث عن تطبيق ادلرشحات على الصور وضبط خصائصها 

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يستخدم الطالب أداة اإليضاح   1
 السطوع والتباين أن يستخدم الطالب أداة   2
 أن يغري الطالب التدرج اللوين للصورة   3
 أن يصلح الطالب أخطاء الصورة   4
 أن يصحح الطالب تشوه ادلنظور   5
 أن يتعرف الطالب على أدوات ادلرشحات   6

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

 التدريبات
 األول والثاين والثالث

 
 الصفحات 

39-42 
 

 أداة اإليضاح؟ كيف نستخدم  1
 أداة السطوع والتباين؟ كيف نستخدم  2
 التدرج اللوين للصورة؟ كيف نغري  3
 أخطاء الصورة؟ كيف نصلح  4
 كيف نصحح تشوه ادلنظور؟  5
  ماذا تعرف عن أدوات ادلرشحات؟  6

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

حترير  كيفية  :تنمية مهارة توليد األفكار
  الصور ابحًتافية

قدرة الطالب على تطبيق 
ادلرشحات على الصورة وضبط 

 خصائصها 

 برانمج اجليمب ادلرشحات ىف

 اليوتيوبرابط من 
يكلف الطالب ابلتدريبات 

  إسالمية كربى قيمة إتقان العملغرس قيمة:  اليت تناسب مستواىم 

https://www.youtube.com/watch?v=92Mf5kBRQZI
https://www.youtube.com/watch?v=92Mf5kBRQZI


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 تنقيح الصور الرابع األوىل الرابع )ثالث حصص( ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
فرشاة ادلعاجلة وأداة ختم النسخ يقوم ادلعلم ابحلديث عن إزالة احنناءات الصور وتسوية احلواف وتصحيح االحنرافات مث ينتقل للحديث عن استخدام أداة 

 وأداة الفرشاة وكيفية ضبط اإلضاءة والظالل مث ينتقل للحديث عن أداة ادلنحنيات إلصالح الصور 

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 أن يقوم الطالب بتشويو الصورة   1
 يستخدم الطالب أداة فرشاة ادلعاجلة أن   2
 أن يستخدم الطالب أداة ختم الدرس   3
 أن يستخدم الطالب أداة التحديد   4
 أن يستخدم الطالب أداة التشويو   5
 أن يغري الطالب من إضاءة وظل الصورة   6

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

 التدريب
 األول والثاين 

  
 الصفحات

48-49 
 

 كيف نعمل تشويو للصورة؟  1
 فرشاة ادلعاجلة؟ما فائدة أداة   2
 ؟ختم الدرس ما فائدة  3
 ؟أداة التحديد ما فائدة  4
 ؟أداة التشويو ما فائدة  5
 كيف نغري إضاءة وظل الصورة؟  6

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

كيفية   :التفكري اإلبداعيتنمية مهارة 
 تصحيح عيوب الصور 

تنقيح الصور قدرة الطالب على 
 وحتسينها 

إصالح عيوب وجتاعيد يف 
 الصور 

 رابط من اليوتيوب

يكلف الطالب ابلتدريبات 
 موىبة حتتاج ممارسة وتطوير  غرس قيمة: اإلبداع اليت تناسب مستواىم 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dp4-ttWRCU
https://www.youtube.com/watch?v=6Dp4-ttWRCU


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 إنشاء رسومات ثنائية األبعاد اخلامس األوىل اخلامس )ثالث حصص( ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدديية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 يقوم ادلعلم ابحلديث عن إنشاء رسوم متحركة ابستخدام برانمج بنسل ثنائي األبعاد  للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 

 أن يتعرف الطالب على الواجهة الرئيسية لربانمج البنسل   1
 أن يتعرف الطالب على الطبقات داخل الربانمج   2
 أن يرسم الطالب اإلطارات الرئيسية    3
  ات الرسم والتعبئة لتلوين الصورةأن يستخدم الطالب أدو   4
 أن يستورد الطالب صورة من اجلهاز   5
 أن جييد الطالب طرق العرض ادلختلفة   6
  PNGأن يصدر الطالب رمستو كصورة   7

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

 التدريب األول والثاين
  

 الصفحات
56-57 

 

 ؟لربانمج البنسلالرئيسية  مكوانت الواجهةما   1
 ما فائدة الطبقات يف برانمج البنسل؟  2
 ؟اإلطارات الرئيسية كيف نرسم  3
 كيف نلون الصور؟  4
 ؟ستورد صورة من اجلهازن كيف  5
 ما طرق العرض ادلختلفة؟  6
 ؟PNG كيف نصدر صورة ابمتداد   7

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

صمم رسوم  :التفكري االبتكاريتنمية مهارة 
 متحركة خاصة حبدث معني 

 تنقيح قدرة الطالب على 
 الصور وحتسينها 

  برانمج بنسل ثنائي األبعاد

 رابط من اليوتيوب
يكلف الطالب ابلتدريبات 

  غرس قيمة: الفن واالبتكار اليت تناسب مستواىم 

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب  61تقومي مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة:  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=GhcoxQD6Jcc
https://www.youtube.com/watch?v=GhcoxQD6Jcc


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع األوىل والثانية احلصة األوىل -السادس  ىـ 144    /       /     

 ادلشروع

 تشكيل اجملموعات
 ستخدم يف ىذا ادلشروع برانمج جيمب إلنشاء ملصق حلدث مدرسي على سبيل ادلثال)معرض علمي أو رحلة مدرسية( سن

  ل ادللصق ممتع وغين ابدلعلوماتوقم بًتتيبها حبيث جتعن إلنشاء رلموعة من الصور ادلختلفة ادلتعلقة مبوضوعك، حاول استخدام ما تعلمتو حىت اآل
 

 ضروري أن خيرج كل طالب ليتحدث عن مشروعة أمام زمالئو لتعم الفائدة  مالحظة مهمة:



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 ) نظري + عملي ( اختبار الفًتة األوىل اختبار الفًتة األوىل األوىل احلصة الثالثة -السادس  ىـ 144    /       /     

 اختبار الفًتة األوىل

 
 

 لجانبني النظري والعمليالوحدة األوىل ل اختبار الفًتة األوىل على



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 

 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 ادلراقبة والتحكم األول الثانية األوىل احلصة -السابع  ىـ 144    /       /     

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدديية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 ىذه األنظمة  يفيقوم ادلعلم ابحلديث عن أنظمة ادلراقبة والتحكم مث ينتقل للحديث عن ادلستشعرات ادلستخدمة  للدرس التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 أنظمة ادلراقبة أن يتعرف الطالب على   1
 التحكم  ةأن يتعرف الطالب على أنظم  2
 أنظمة التحكم  أن يصنف الطالب  3
 أن ي عرف الطالب ادلستشعرات   4
 يذكر الطالب أنواع ادلستشعرات  أن  5
 أن يتعرف الطالب على طريقة عمل ادلكابح التلقائية   6

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

 التدريبات
 األول والثالث

 والرابع واخلامس 
 

 69-67صفحيت: 
 

 ادلراقبة؟ما ىي أنظمة   1
 التحكم؟ ةما ىي أنظم  2
 ما الفرق بني أنظمة التحكم؟  3
 ماذا تعرف عن ادلستشعرات؟  4
 عدد أنواع ادلستشعرات   5
 ما طريقة عمل ادلكابح التلقائية؟  6

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

 أنواع ادلستشعرات ما تنمية مهارة ادلقارنة:
 ؟واستخداماهتا

قدرة الطالب على تصنيف 
 أنظمة التحكم 

 ادلستشعرات يف اذلواتف الذكية

 رابط من اليوتيوب
 التدريب الثاين

 68صفحة: 
هللا ىو ادلراقب فعلينا استشعار ذلك يف غرس قيمة: 

 اعمالنا مجيع 

 حبيث يبدء الطالب يف التنفيذ  ادلعلم فكرة مشروعي الوحدة الثانيةيطرح  مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=0Cp53SpKIZU
https://www.youtube.com/watch?v=0Cp53SpKIZU


 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 

 

 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الذكاء االصطناعي الثاين الثانية الثانيةاحلصة  -السابع  ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
يقوم ادلعلم ابحلديث عن ماىية تعلم اآللة مث ينتقل يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثاين ( أمامهم مث 

 التثثريات اإلجيابية والسلبية للروبواتت  التعليم مث ينتقل للحديث عن يفللحديث عن تطبيقات تعلم اآللة ادلختلفة ادلستخدمة 

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 ختم الدرس/  شفهية أسئلة أنشطة صفية
 مصطلح تعلم اآللة عرف الطالب أن ي  1
 أن يذكر الطالب أبرز تطبيقات تعلم اآللة   2
 أن يصنف الطالب مستوى التحكم للقيادة الذاتية   3
 أن يوضح الطالب أتثري أنظمة تعلم اآللة على صناعة األلعاب   4
 أن يبني الطالب فائدة الذكاء الصناعي يف رلال الطب   5
 علم الروبوت أن يتحدث الطالب عن   6
 أن يذكر الطالب أبرز استخدامات الطائرة ادلسرية   7

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

 التدريبات
 األول والثاين

 والرابع واخلامس 
 

 صفحات
 74-75-76-77 

 

 مصطلح تعلم اآللة؟ ما ىو  1
 أبرز تطبيقات تعلم اآللة؟ما   2
 تصنف القيادة الذاتية  حتكميف أي مستوى   3
 ما أتثري أنظمة تعلم اآللة على صناعة األلعاب؟  4
 ما فائدة الذكاء الصناعي يف رلال الطب؟  5
 ما ىو علم الروبوت؟  6
 ما أبرز استخدامات الطائرة ادلسرية؟  7

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

اذكر اجيابيات  :التوظيف اإلجيايبتنمية مهارة 
 وسلبيات الروبواتت 

على تطبيقات  الطالب تعرف
 تعلم اآللة ادلستخدمة

 يف التعليم  

  تطبيقات الذكاء االصطناعي

 رابط من اليوتيوب
 التدريب الثالث

 العقل البشري أذكى من اآللة غرس قيمة:  75صفحة: 

https://www.youtube.com/watch?v=qesTUIzjRuQ
https://www.youtube.com/watch?v=qesTUIzjRuQ
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 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 التقنيات الناشئة الثالث الثانية الثالثةاحلصة  -السابع  ىـ 144    /       /     

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

 للدرس التمهيد
التقنيات الناشئة مث ينتقل  عن يقوم ادلعلم ابحلديثأمامهم مث يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث ( 

 للحديث عن أنظمة الدفع ادلستخدمة للحديث عن احلوسبة السحابية وخماطرىا مث ينتقل للحديث عن إنًتنت األشياء مث ينتقل 

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 (   VRالواقع االفًتاضي ) على عرف الطالبتي أن  1
 (   ARالوقع ادلعزز ) على عرف الطالبتيأن   2
 أن يعرف الطالب مصطلح احلوسبة السحابية   3
 إنًتنت األشياء  على عرف الطالبتي أن  4
 أن يذكر الطالب األنواع الرئيسية لألجهزة القابلة لالرتداء   5
 أن يوضح الطالب آلية عمل أجهزة الدفع احملمولة   6
 يقارن الطالب بني اجليل الرابع واخلامس لالتصاالت  أن  7
 أن يعرف الطالب كيفية ختزين البياانت   8

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

 التدريب 
 الثالث والرابع واخلامس

 
 84-83: صفحيت

 (؟  VRاالفًتاضي )ما ىو الواقع   1
 (؟  ARما ىو الوقع ادلعزز )  2
 ماذا نقصد ابحلوسبة السحابية؟  3
 نًتنت األشياء؟إب ماذا نقصد   4
 نواع الرئيسية لألجهزة القابلة لالرتداء؟األما   5
 ما آلية عمل أجهزة الدفع احملمولة؟  6
 اجليل الرابع واخلامس لالتصاالت؟ بني ما الفرق  7
 ن البياانت؟كيف ختز   8

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

البحث عن  تنمية مهارة البحث واالكتشاف:
 ادلعلومات واكتشافها 

على التقنيات الطالب ف تعر  
 احلديثة 

 احلوسبة السحابية 

 اليوتيوبرابط من 
 التدريب األول والثاين 

 83صفحة: 
التقنيات نعم حتتاج إىل شكر وحسن غرس قيمة: 

 استخدام 

https://www.youtube.com/watch?v=dBjkZkvW2w0
https://www.youtube.com/watch?v=dBjkZkvW2w0
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 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الصحة والبيئة الرابع الثانية احلصة األوىل والثانية -الثامن  ىـ 144    /       /     

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

 األول للدرس التمهيد
عن أتثري التقنية على يقوم ادلعلم ابحلديث أمامهم مث يبدء ادلعلم ابحلديث عن الدرس السابق ويناقش الطالب يف الواجب ادلنزيل ) التدريب األول والثاين ( 

 ايت التقنية وكيفية احلد منها االبيئة مث ينتقل للحديث عن النف
 ادلنزيل ) التدريب الرابع ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية يناقش الطالب يف الواجب  الثاين للدرس التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 أن يفرق الطالب بني تقنيات طرق العرض اجلديدة   1
 يعرف الطالب كيفية التخلص من اجلهاز القدمي  أن  2
 أن يعرف الطالب التثثريات البيئية للتقنية   3
 أن يوضح الطالب آلية تقليل النفاايت الرقمية   4
 استخدامات الطابعات ثالثية األبعاد  أبرز الطالب أن يذكر  5
 أن يذكر الطالب أبرز تقنيات توفري الطاقة   6
  الستخدام التقنية أن يعدد الطالب ادلشاكل الصحية   7

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

 التدريب
 األول والثاين 

 والثالث واخلامس
 

 صفحات
91-92-93 

 ما الفرق بني تقنيات طرق العرض اجلديدة؟  1
 كيف نتخلص من اجلهاز القدمي؟  2
 التقنية على البيئة؟كيف تؤثر   3
 ما آلية تقليل النفاايت الرقمية؟  4
 استخدامات الطابعات ثالثية األبعاد؟ أبرز ما  5
 عدد أبرز تقنيات توفري الطاقة   6
 عدد ادلشاكل الصحية الستخدام التقنية   7

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

ادلشاكل الصحية   :حل ادلشكالتتنمية مهارة 
 زادت فكيف نستفيد من األجهزة الرقمية؟

 

محاية على  قدرة الطالب
صحتو ابستخدام األجهزة 

 الرقمية بشكل صحيح 

  األجهزة اإللكًتونية والعني

 رابط من اليوتيوب

 هناية احلصة األوىل مع
 يكلف الطالب 
 ابلتدريب الرابع

 92صفحة: 

 مطلب شرعي  غرس قيمة: االىتمام ابلصحة

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب  96تقومي مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة:  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=WdteSdS0GLk
https://www.youtube.com/watch?v=WdteSdS0GLk
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 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الثانية احلصة الثالثة -الثامن  ىـ 144    /       /     

 ادلشروع
 اقة وتوزيعها واستهالكها ابلتنسيق مع معلمك، قم بتشكيل رلموعة عمل مع زمالئك هبدف إعداد وتقدمي عرض تقدديي حول تطبيقات إنًتنت األشياء يف رلاالت إنتاج الط

 استخدام إنًتنت األشياء لتحسني إنتاج الطاقة وزايدة الكفاءة يف توصيلها واستخدامها احبث يف الويب عن معلومات حول 
 احبث بشكل خاص عن فوائد الشبكة الذكية وكيفية استخدام تقنيات إنًتنت األشياء لبناء شبكات ذكية 

 
 ضروري أن خيرج كل طالب ليتحدث عن مشروعة أمام زمالئو لتعم الفائدة  مالحظة مهمة:

 
 



 ادلدرسة /  مدير                                  ادلشرف الًتبوي /                                  اسم ادلعلم /                                     
 

 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 + طرح فكرة ادلشروع HTMLإنشاء منوذج بلغة  األول الثالثة ثالث حصص -التاسع  ىـ 144    /       /     

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

 حصة األوىللل التمهيد
ء منوذج واألنواع اليت تستخدم إلنشا HTML مث ينتقل للحديث عالمات   HTML يقوم ادلعلم ابحلديث عن الربرلة ابستخدام لغة ترميز النص التشعيب 

  HTML موقع الويب ابستخدام لغة  يفمث ينتقل للحديث عن تصميم منوذج االتصال  <INPUT> ادلختلفة لعنصر
 يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس ( مث  الواجب ادلنزيل ) التدريب األول يناقش الطالب يفمث  فكرة ادلشروع ادلعلم يطرح حصة الثانيةلل التمهيد
 ( مث يبدء مع الطالب يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية  الواجب ادلنزيل ) التدريب الثاين يناقش الطالب يف حصة الثالثةلل التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

  HTML  أن يوضح الطالب مفهوم النمذجة بلغة  1
 عمل النموذج لب كيفية اأن يبني الط  2
 أن حيلل الطالب بنية النموذج   3
 بطريقة صحيحة  <INPUT>أن يستخدم الطالب وسم   4

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

 التدريب 
 الثالث والرابع 

 
 129صفحة: 

 ؟HTML مفهوم النمذجة بلغة  ما  1
 يعمل النموذج؟ كيف  2
 كيف تشكلت بنية النموذج؟  3
 ؟ <INPUT>وسم ل ما االستخدام الصحيح  4

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

كيفية تصميم  :التعلم الذايت والبحثتنمية مهارة 
  HTML صفحة ويب ابستخدام لغة 

قدرة الطالب على تصميم 
 HTML .صفحة بلغة 

 HTMLلغة 

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 127صفحة: 1التدريب: 

 مع هناية احلصة الثانية
 128صفحة: 2التدريب: 

  غرس قيمة: الربرلة أساس التطور

 ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب  111تقومي مستوى الطالب من خالل جدول ادلهارات صفحة:  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=ERXcU_TpIio
https://www.youtube.com/watch?v=ERXcU_TpIio
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 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الثالثة احلصة األوىل -العاشر  ىـ 144    /       /     

 ادلشروع

 مثل عامل أو رايضي أو شخصية مؤثرة تعجبك   انشئ موقع ويب ألحد الشخصيات البارزة
  نصوص اليت تقدم الشخصية للزائرينيشمل ادلشروع عرض بعض ادلعلومات عن الشخصية مثل: األعمال ،والصور، وال

 خطوات التنفيذ:
  أنشئ ملفHTML     ليكون الصفحة الرئيسية وملفا اخر حيتوي على النموذج 
  أضف عالمات وفقرات HTML ة دلوقعك ادلناسب 
  أنشئ قائمة غري مرتبة كشريط التنقل يف ادلوقع مث أضف العناصر ادلناسبة بداخلها 
  اربط عالمات تبويب شريط التنقل ابلصفحة أو األقسام اليت تريدىا 
  أضف بعض الصور للشخصية اليت تقدمها يف موقعك 
  اتصال يسمح لزوار ادلوقع ابالتصال بك  جأنشئ منوذ 
 احفظ عملك  
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 الدرس عنوان الدرس الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اخترب نفسك اخترب نفسك الثالثة احلصة الثانية -العاشر  ىـ 144    /       /     

 اخترب نفسك

 :السؤال األول

 
 
  الطالب كمجموعات ( ) يفضل توزيع التدريبات من الثاين حىت السادس خالل زمن احلصةمع بقية  ابلتدريب األول تكليف الطالب -
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اختبار الفًتة الثانية اختبار الفًتة الثانية الثالثة -الثانية  احلصة الثالثة -العاشر  ىـ 144    /       /     

 اجلانب العملي اجلانب النظري

 الوحدة الثانية: التقنية واحلياة 
 HTML الوحدة الثالثة: الربرلة بلغة 

 HTML الوحدة الثالثة: الربرلة بلغة 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 االختبار النهائي العملي اختبار عملي  مجيع الوحدات احلادي عشر ىـ 144    /       /     

 اجلانب العملي

 الوحدات التالية:االختبار على 
 برانمج اجليمب ( الوحدة األوىل Gimp ) 

   لغة ( الوحدة الثالثة HTML ) 


