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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 تصفح اإلنًتنت األول األوىل احلصة األوىل -األول  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلدرسيادلعمل الكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 من ىذه الوحدات. الطالبةستفيد الربرلة بلغة البايثون ( وكيف ست -اجلداول احلسابية  -حول ادلقرر ووحداتو ) اإلنًتنت والربيد اإللكًتوين  ادلعلمة تتحدث للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 .نًتنتمفهوم اإل الطالبة تعرفأن  .1
 .طريقة االتصال ابإلنًتنت الطالبة تشرحأن  .2
 .على متصفح الويب الطالبة تتعرفأن  .3
 زايرة دلوقع الويب. الطالبة تشاىدأن  .4
 طريقة استخدام زلركات البحث. الطالبة تعرفأن  .5
 طريقة إضافة موقع للمفضلة. الطالبة تعرفأن  .6
 طريقة إضافة عنوان للصفحة الرئيسية. الطالبة تعرفأن  .7

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

 التدريب
 األول والرابع واخلامس 

 
 صفحات

 16-18-19 

 ما مفهوم اإلنًتنت؟ .1
 كيف نتصل ابإلنًتنت؟ .2
 ؟تصفح الويبمبماذا نقصد  .3
 ما ىو موقع الويب؟ .4
 كيف نستخدم زلركات البحث؟ .5
 كيف نضيف موقع للمفضلة؟ .6
 كيف نغري عنوان الويب للصفحة الرئيسية؟ .7

 الدرس خالل استجد ما ادلنزيل الواجب اإلثرائي النشاط النهائيالتقومي  تنمية ادلهارات

كيفية   :البحث واالكتشافتنمية مهارة 
 .البحث عن ادلعلومات عرب اإلنًتنت

على استخدام  الطالباتقدرة 
متصفح اإلنًتنت للبحث عن 

 .معلومات

 متصفح اإلنًتنتما ىو 

 رابط من اليوتيوب
 التدريب الثاين والثالث 

 غرس قيمة: االطالع والثقافة. 18-17صفحيت: 

 .ةإىل رلموعتني حبسب رغبة كل طالب الطالباتبتقسيم  تشرعفكرة ادلشروع و  ادلعلمة تطرح مالحظة حول ادلشروع

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yAGdZSMHI
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 استخدام مصادر اإلنًتنت الثاين األوىل احلصة الثانية -األول  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 ابلدرس اجلديد. تبدء( أمامهم مث الثاين والثالث يف الواجب ادلنزيل )  الطالبات تناقشابحلديث عن الدرس السابق و  ادلعلمة تبدء للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 ادلعايري األساسية لتقييم ادلصادر اإللكًتونية. الطالبة تذكرأن  .1
 طريقة البحث عن معلومة زلددة. الطالبة تعرفأن  .2
 طريقة البحث عن الصور ومقاطع الفيديو. الطالبة تعرفأن  .3
 طريقة ترمجة الكلمات. الطالبة تعرفأن  .4
 طريقة حل ادلسائل. الطالبة تعرفأن  .5

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

  التدريب
 والرابع األول والثاين
 

 29-27-26: صفحات
  

 ادلعايري األساسية لتقييم ادلصادر اإللكًتونية. ياذكر  .1
 معلومة زلددة؟ كيف نبحث عن .2
 الصور ومقاطع الفيديو؟ كيف نبحث عن .3
 كيف نًتجم الكلمات؟ .4
 كيف ضلل ادلعادالت الرايضية؟   .5

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

دتييز كيفية   :التفكري ادلنطقيتنمية مهارة 
 .ادلعلومات ادلوثوقة على اإلنًتنت

على استخدام  الطالباتقدرة 
 مواقع الويب ادلختلفة.

 طرق البحث عن الصور 

 رابط من اليوتيوب
 الثالث التدريب 
 غرس قيمة: إتقان البحث أساس للتعلم الذايت. 28: صفحة

https://www.youtube.com/watch?v=Dzr1m94sfWM
https://www.youtube.com/watch?v=Dzr1m94sfWM
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 إرسال واستقبال رسائل الربيد اإللكًتوين الثالث األوىل احلصة األوىل -الثاين  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 ابلدرس اجلديد. تبدء( أمامهم مث الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث يف  الطالبات تناقشابحلديث عن الدرس السابق و  ادلعلمة تبدء للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 .على مفهوم الربيد اإللكًتوين الطالبة تتعرفأن  .1
 .مكوانت عنوان الربيد اإللكًتوين الطالبة تشرحأن  .2
 .منووإرسال رسالة  اإللكًتوين الربيدفتح  الطالبة تعرفأن  .3
 .اإللكًتوين الربيدعلى خيارات التحرير يف  الطالبة تتعرفأن  .4
 .الربيديةإبرفاق ادللفات للرسالة  الطالبة تقومأن  .5
 .بني طرق الرد وإعادة التوجيو ادلختلفة الطالبة دتيزأن  .6
 .outlookطريقة حترير الصور من داخل برانمج  الطالبة تعرفأن  .7
 على قواعد الربيد اإللكًتوين. الطالبة تتعرفأن  .8

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

 التدريب
  الثاين والثالث والرابع 

 
 43-42-41: صفحات

 

 ؟الربيد اإللكًتوين ما مفهوم .1
 ؟مكوانت عنوان الربيد اإللكًتوين ما .2
 ؟اإللكًتوين لربيدكيف نرسل رسالة اب .3
 كيف نغري لون وحجم النص ابلرسالة؟ .4
 كيف نرفق ملف ابلرسالة اإللكًتونية؟ .5
 ؟ bccو  ccما الفرق بني  .6
  ؟ outlook استدارة للصورة داخل برانمجكيف نعمل   .7
 ؟أبسلوب مهذب نص الرسالة نكتب كيف .8

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

إرفاق كيفية   :حل ادلشكالتتنمية مهارة 
 .لرسالة الربيد اإللكًتوين ادلتنوعة ادلرفقات

 على استخدام الطالباتقدرة 
 الربيد اإللكًتوين. 

ما ادلقصود بعنوان الربيد 
 اإللكًتوين

 رابط من اليوتيوب

 األولالتدريب 
 خرين.غرس قيمة: التواصل مع اآل 40: صفحة

https://www.youtube.com/watch?v=P78gVWzaNNQ
https://www.youtube.com/watch?v=P78gVWzaNNQ
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 تنظيم الربيد اإللكًتوين الرابع األوىل احلصة الثانية -الثاين  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 ابلدرس اجلديد. تبدء( أمامهم مث  األوليف الواجب ادلنزيل ) التدريب الطالبات  تناقشابحلديث عن الدرس السابق و  ادلعلمة تبدء للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 كيفية تنظيم جهات االتصال يف الربيد.  الطالبة تعرفأن  .1
 تنظيم الرسائل يف رللدات. الطالبة تعرفأن  .2
 الربيد اإللكًتوين. داخلالبحث  طريقة الطالبة تعرفأن  .3
 .galFإضافة عالمة  الطالبة تعرفأن  .4
 التقومي. استخدام طريقة الطالبة تعرفأن  .5

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

 الثاين التدريب
 
 53صفحة: 

 ؟جهات االتصال يف الربيد كيف ننظم .1
 كيف نضيف رللدات لتصنيف الرسائل؟ .2
 كيف نبحث عن رسالة داخل الربيد اإللكًتوين؟ .3
 ؟ galFعالمة  كيف نضيف .4
  التقومي؟ كيف نستخدم  .5

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

ادلقارنة بني تنظيم الربيد  :ادلقارنةتنمية مهارة 
 واجمللدات. لصندوق الوارداإللكًتوين 

على تنظيم رسائل  الطالباتقدرة 
 الربيد اإللكًتوين.

شرح إضافة جهات اتصال يف 
 بريد اجلي ميل

 
 رابط من اليوتيوب

 
 األول التدريب

 
 52صفحة: 
 

 غرس قيمة: التنظيم والًتتيب.

https://www.youtube.com/watch?v=wwlrGV5krqU
https://www.youtube.com/watch?v=wwlrGV5krqU
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 االستخدام اآلمن لإلنًتنت اخلامس األوىل احلصة األوىل -الثالث  ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    التعليميةالوسائل 
 ابلدرس اجلديد. تبدء( أمامهم مث  ألوليف الواجب ادلنزيل ) التدريب ا الطالبات تناقشابحلديث عن الدرس السابق و  ادلعلمة تبدء للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 على سلاطر الفريوسات. الطالبة تتعرف. أن 1
 على الرسائل اخلطرية. الطالبة تتعرف. أن 2
 الفريوسات. برامج مكافحة على الطالبة تتعرف. أن 3
 التعامل مع جدار احلماية. طريقة الطالبة تعرف. أن 4
 كلمة مرور قوية.  الطالبة تنشئ. أن 5

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

  والرابعاألول  التدريب
 

 62-60صفحيت: 
 

 سلاطر الفريوسات؟ ما .1
 ما الرسائل اخلطرية اليت تصل للربيد اإللكًتوين؟ .2
 ماذا تعرف عن مكافح الفريوسات؟ .3
 مافائدة جدار احلماية؟ .4
 كيف ميكننا إنشاء كلمة مرور قوية؟ .5

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

دلاذا جيب محاية جهاز  :التعليلتنمية مهارة 
 احلاسب اآليل من الفريوسات؟

على مناقشة سلاطر  الطالباتقدرة 
 اإلنًتنت وطرق احلماية منها.

نصائح حلماية جهاز احلاسب 
 من سلاطر اإلنًتنت

 رابط من اليوتيوب

لديهن  تكلف الطالبات اليت
 جهاز حاسب يف ادلنزل

 

 التدريب الثاين والثالث
 61: صفحة

 غرس قيمة: احًتام آراء اآلخرين.

 ة.ومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب 66من خالل جدول ادلهارات صفحة:  الطالباتتقومي مستوى  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=xl5N0kgfEzk&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=xl5N0kgfEzk&t=20s
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع األوىل احلصة الثانية –الثالث  ىـ 144    /       /     

 ادلشروع

  .ابلتنسيق مع معلمك ،شكل رلموعة من زمالئك يف الصف 
 حول مجيع ادلشاكل البيئية اليت يواجهها العامل اليوم.عليكم أن تضعوا بعض ادللصقات على اجلدران ابلتحضري دلوضوع يتعلق ابلبيئة،  ابقي الطلبة بتشكيل رلموعات شلاثلة حبيث تقوم كل رلموعة تقومس 
 وميكن إضافة آرائكم اخلاصة حول ذلك. ،ليت تصف ادلشكلة وحلوذلا ادلمكنةامجعوا الصور وادللصقات الصغرية ا 
 .تستطيع اجملموعة األوىل االستعانة ابإلنًتنت ،ولكن يتعني على اجملموعة الثانية استخدام الطريقة التقليدية 
 كن للمجموعتني االستعانة ابلويب للعثور على بعض الصور.مي 
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 الدرس عنوان الدرس  الوحدة سبوعاأل التاريخ
 الصفوف واألعمدة األول ) التعامل مع األرقام ( الثانية احلصة األوىل – الرابع ىـ 144    /       /     

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 برانمج إكسل (. –البياانت  –ابحلديث عن ماذا سنتعلم يف وحدة التعامل مع األرقام ) اجلداول  ادلعلمة تقومأن  للدرس التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية
 على مفهوم جداول البياانت. الطالبة تتعرفأن  .1
 على مكوانت برانمج اجلداول احلسابية. الطالبة تتعرفأن  .2
 على مكوانت ورقة العمل. الطالبة تتعرفأن  .3
 بني األعمدة والصفوف. الطالبةفرق أن ت .4
 إبدخال النصوص واألرقام. الطالبة تقومأن  .5
 عرض العمود وارتفاع الصف. الطالبةغري أن ت .6
 أعمدة وصفوف. الطالبةدرج أن ت .7
 لنص.الطالبة التفاف ل تنفذأن  .8
 عدد من اخلالاي. الطالبةدمج أن ت .9
 طريقة إدراج وحذف ورقة العمل. الطالبة تعرفأن  .10
 بتنسيق البياانت. الطالبة تقومأن  .11

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

 التدريب
 والرابع الثالثو  الثاين

 
 78-77صفحة: 

 مفهوم جداول البياانت؟ ما .1
 مكوانت برانمج اجلداول احلسابية؟ ما .2
 مكوانت ورقة العمل؟ ما .3
 بني األعمدة والصفوف؟ الفرقما  .4
 كيف ندخل النصوص واألرقام يف اجلداول احلسابية؟ .5
 ؟عرض العمود وارتفاع الصف كيف نغري .6
 أعمدة وصفوف؟ كيف ندرج .7
 كيف نتفادى مشكلة عدم كفاية اخللية للنص؟ .8
 كيف ندمج خليتني؟ .9

 ؟طريقة إدراج ورقة العمل ما .10
 كيف ننسق جدول البياانت؟ .11

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

 كيفية العمل على :مهارة التفكري العمليتنمية 
 .إكسلبيئة مايكروسوفت 

على استخدام  الطالباتقدرة 
 كسل.إبرانمج مايكروسوفت 

   إكسلمايكروسوفت 

 رابط من اليوتيوب

تكلف الطالبات اليت لديهن 
 جهاز حاسب يف ادلنزل

 التدريب األول
 76صفحة: 

ادلعرفة االقتصادية من خالل إجادة غرس قيمة: 
 التعامل مع األرقام.

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

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

 التنسيق ادلتقدم الثاين الثانية

 ...................................  أخرى    لمأوراق الع    العروض التقدميية   الربوجكًت    ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي   السبورة والقلم    الوسائل التعليمية
 ابلدرس اجلديد. تبدءيف الواجب ادلنزيل ) التدريب األول ( أمامهم مث  الطالبات تناقشابحلديث عن الدرس السابق و  ادلعلمة تبدء حصة األوىللل التمهيد
 يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. الطالباتمع  تبدءيف الواجب ادلنزيل ) التدريب األول ( مث  الطالبات تناقش حصة الثانيةلل التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

 بتغيري تنسيق األرقام والعملة والتاريخ. الطالبة تقومأن  .1
 بتعيني زلاذاة للنص. الطالبة تقومأن  .2
 إبدراج أيقونة. الطالبة تقومأن  .3
 بتنسيق الصورة. الطالبة تقومأن   .4
 حبفظ ادللف. الطالبة تقومأن  .5

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

 التدريبات
2-3-4-5 

 
 صفحات

84-85-86 
 

 كيف نغري تنسيق األرقام؟ .1
 كيف نعمل زلاذاة لليمني؟ .2
 كيف ندرج أيقونة؟ .3
 كيف ننسق الصورة؟ .4
 ادللف؟كيف ضلفظ  .5

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

كيفية تنسيق البياانت  :مهارة التنظيمتنمية 
 .والصور يف اجلدول

على تنسيق  الطالباتقدرة 
 البياانت يف برانمج اإلكسل.

 حفظ ملف اإلكسل

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
تكلف الطالبات اليت لديهن 

 جهاز حاسب يف ادلنزل
 التدريب األول

 84صفحة: 

 غرس قيمة: االىتمام ابجلمال.

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

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

 احلسابيةالعمليات  الثالث الثانية

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

 حصة األوىللل التمهيد
ت نتقل للحديث عن أولوايعامالت الرايضية مث تعن طريقة إجراء العمليات احلسابية ابستخدام ادل تتحدثابحلديث عن الدرس السابق مث  ادلعلمة تبدء

 عن إجراء العمليات احلسابية ابستخدام الدوال. تتحدثالعمليات احلسابية مث 
 يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. الطالباتمع  تبدء( مث  الواجب ادلنزيل ) التدريب الثاين يف الطالبات تناقش حصة الثانيةلل التمهيد

 التدريس اسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 / ختم الدرس شفهية أسئلة أنشطة صفية

  على اخلالاي. اليسرية إبجراء العمليات احلسابية  الطالبة تقوم. أن 1

 على استخدام أداة التعبئة التلقائية. الطالبة تتعرف. أن 2

 على أكثر الدوال شيوًعا.  الطالبة تتعرف. أن 3

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

 التدريبات
 األول والثالث والرابع

 
 صفحات

91-92-93 
 

 كيف صلري عملية حسابية على اخلالاي؟ .1

 ؟التعبئة التلقائيةما فائدة أداة  .2

 ؟أكثر الدوال شيوًعا ما .3

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

ما ىي أولوايت  :مهارة التفكري ادلنطقيتنمية 
 ؟العمليات احلسابية

على إجراء  الطالباتقدرة 
 العمليات احلسابية.

 أشهر دوال اإلكسل

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 التدريب الثاين

 91صفحة: 
 عند إجراء احلساابت. غرس قيمة: األمانة

 .ةومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب 94من خالل جدول ادلهارات صفحة:  الطالباتتقومي مستوى  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=4FFTAeTHGAA
https://www.youtube.com/watch?v=4FFTAeTHGAA
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اختبار الفًتة األوىل)نظري +عملي( اختبار الثانية -األوىل  احلصة الثانية -السادس  ىـ 144    /       /     

 اجلانب العملي اجلانب النظري

 الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
 الوحدة الثانية: التعامل مع األرقام

 الوحدة الثانية: التعامل مع األرقام
 إكسل مايكروسوفت برانمج 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 والثوابت + طرح فكرة ادلشروعادلتغريات  األول الثالثة السابع)حصتان( ىـ 144    /       /     

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 تغريات والثوابت وكيفية استخدامها.للحديث عن ادل تنتقلادلتكاملة للغة البايثون مث ابحلديث عن بيئة التطوير  ادلعلمة تقوم األول للدرس التمهيد
 يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. الطالباتمع  تبدء( مث  الواجب ادلنزيل ) التدريب األول يف الطالبات تناقشمث  فكرة ادلشروع ادلعلمة تطرح الثاين للدرس التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي التقومي) طالبية نشاطات

 أسئلة شفهية / ختم الدرس أنشطة صفية

 .IDLEعلى لغة البايثون وبيئة التطوير ادلتكاملة  الطالبة تتعرفأن  .1
 إبنشاء ملف بررلة جديد. الطالبة تقومأن  .2
 حبفظ الربانمج وتشغيلو. الطالبة تقومأن  .3
 .(  )printدالة الطباعة  الطالبةستخدم أن ت .4
 مفهوم ادلتغريات وختصيص قيمة ذلا.  الطالبة تعرفأن  .5
 شروط تسمية ادلتغريات يف لغة البايثون. الطالبة تعرفأن  .6
 فائدة التعليقات. الطالبة تعرفأن  .7
  الثوابت يف الربرلة. الطالبة تعرفأن  .8

ادلناقشة واحلوار 
التطبيق العملي 
التعلم التعاوين 
 ادلشكالتحل 
التعلم الذايت 
 أخرى   ................ 

 التدريبات
 الثاين والثالث

 
 106: صفحة

 

 ؟IDLEماذا تعرف عن لغة البايثون وبيئة التطوير ادلتكاملة  .1
 ملف بررلة جديد؟ كيف ننشئ .2
  الربانمج مث نعيد تشغيلو؟ كيف ضلفظ .3
 ؟(  )printكيف نستخدم دالة الطباعة  .4
  ص قيمة ذلا؟مفهوم ادلتغريات وكيف طلص ما .5
 تسمية ادلتغريات يف لغة البايثون؟ما شروط  .6
 ؟ما فائدة التعليقات .7
 لثوابت ؟ما ادلقصود اب .8

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

 ؟والثوابتما الفرق بني ادلتغريات  :ادلقارنةتنمية مهارة 
إنشاء على  الطالباتقدرة 

 برانمج بلغة البايثون.

 ادلتغريات يف لغة البايثون

 رابط من اليوتيوب

 مع هناية احلصة األوىل
 التدريب األول

 105صفحة: 

ابلثوابت الدينية واالحتكام  ينبغي االلتزام غرس قيمة:
 إليها من القرآن والسنة.

https://www.youtube.com/watch?v=SYuNzLKk7g0
https://www.youtube.com/watch?v=SYuNzLKk7g0
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ

 ىـ 144    /       /     
 الثامن)حصتان(

 احلصة األوىل -التاسع 
 إدخال البياانت الثاين الثالثة

 .............................  أخرى   لمأوراق الع   العروض التقدميية   الربوجكًت  ادلعمل ادلدرسيالكتاب ادلدرسي  السبورة والقلم   الوسائل التعليمية
 للحديث عن استخدام لغة البايثون إلجراء العمليات احلسابية. تنتقلمث لبايثون ابستخدام وظائف اإلدخال ابحلديث عن إنشاء برامج بلغة ا ادلعلمة تقوم األول للدرس التمهيد
 .الدرس يف استكمال الطالباتمع  تبدء( مث  الواجب ادلنزيل ) التدريب الثالث يف الطالبات تناقش الثاين للدرس التمهيد
 يف استكمال الدرس وحل التدريبات ادلتبقية. الطالباتمع  تبدء( مث  الواجب ادلنزيل ) التدريب الرابع يف الطالبات تناقش الثالث للدرس التمهيد

 التدريساسًتاتيجية  األىداف
 ( ادلرحلي أسئلة شفهية / ختم الدرس) طالبية نشاطات

 أسئلة شفهية / ختم الدرس أنشطة صفية

 .( )inputابستخدام دالة اإلدخال  الطالبة تقومأن  .1
 أنواع البياانت يف لغة البايثون. الطالبة تعرفأن  .2
 لعبة السباق الثالثي. الطالبةأن ينفذ  .3
 ابستخدام احلساابت الرايضية يف لغة البايثون. الطالبة تقومأن  .4

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

 األول والثاينتدريب ال
 112صفحة: 
 

 يفضل حلها 
 يف احلصة الثالثة

  ؟( )input ما فائدة دالة  .1
 البياانت يف لغة البايثون؟ ما أنواع .2
 لعبة السباق الثالثي؟ ماذا استفدان من .3
 حول ادلعادلة الرايضية التالية إىل لغة البايثون؟  .4

 

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

مج بلغة اننشاء بر كيفية إ  : التفكري اإلبداعي تنمية 
 .البايثون

إنشاء على  الطالباتقدرة 
برانمج بلغة البايثون إلجراء 

 العمليات احلسابية.

–مبادئ لغة البايثون 
 العمليات احلسابية

 اليوتيوبرابط من 

 احلصة األوىلمع هناية 
 113صفحة:  3تدريب: 

 احلصة الثانيةمع هناية 
 113صفحة:  4تدريب: 

 غرس قيمة: استثمار الوقت.

 .ةومعرفة درجة اإلتقان لكل طالب 115من خالل جدول ادلهارات صفحة:  الطالباتتقومي مستوى  يف ختام الوحدة

https://www.youtube.com/watch?v=wJl8Qx2VYQo
https://www.youtube.com/watch?v=wJl8Qx2VYQo
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 مناقشة ادلشروع مناقشة ادلشروع الثالثة احلصة الثانية -التاسع  ىـ 144    /       /     

 ادلشروع

 أردت شراء جهاز لوحي وبعض ادللحقات )حقيبة ولوحة مفاتيح(.
 أقساط متساوية. 6ا والباقي على % من ادلبلغ مقدمً 30طريقة السداد: دفع 

 مبا يلي: تقومصمم خوارزمية وسلطط انسيايب واكتب برانمج يف ابيثون 
 قراءة سعر اجلهاز اللوحي وملحقاتو من ادلستخدم. .1
 قيمة كل قسط(.-ادلبلغ الواجب دفعو مقدما-حساب وعرض: التكلفة اإلمجالية .2
 التأكد من أن الربانمج يتبع اخلطوات وفقا للمخطط االنسيايب. .3
 يام بذلك أجر العمليات احلسابية على الورق واستخدام نفس القيم ادلدخلة يف الربانمج.اختبار برانرلك، وللق .4
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اخترب نفسك اخترب نفسك الثالثة احلصة األوىل -العاشر  ىـ 144    /       /     

 اخترب نفسك

 السؤال األول:

 
 

 حبل التدريبات من السؤال الثاين حىت السؤال السادس. الطالباتتكليف          
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 اختبار الفًتة الثانية )نظري +عملي( اختبار الثالثة احلصة الثانية -العاشر  ىـ 144    /       /     

 اجلانب العملي اجلانب النظري

 الوحدة الثالثة: مقدمة يف الربرلة
 

 الوحدة الثالثة: مقدمة يف الربرلة
 IDLEبيئة التطوير ادلتكاملة 
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 الدرس عنوان الدرس / التدريب الوحدة سبوعاأل التاريخ
 االختبار النهائي العملي اختبار عملي  مجيع الوحدات احلادي عشر ىـ 144    /       /     

 اجلانب العملي

 االختبار على الوحدات التالية:
 الوحدة الثانية 
 الوحدة الثالثة 


