اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

9331/3/41ه
ـ

(الحاسب وتقنية المعلومات ) للصف ( الثاني الثانوي فصلي )
9331/5/3هـ

األسبوع

1

الوحدة الخامسة  :تقنيات وبرمجة
األجهزة الذكية

2

األسبوع

9331/5/11ه 9331/6/1هـ
ـ التدريب الثاني (مدخل إلى

األسبوع

5

البرمجة)
التدريب الثالث  :تطبيق آل حاسبة
بسيطة ( العمليات الحسابية )
9331/6/16ه 9331/6/41ه
ـ التدريب السابع :ـ تطبيق القرآن

6

األسبوع

9
األسبوع

03

الكريم ( الوسائط المتعددة )
التدريب الثامن  :تطبيق كلمة
وعدة صور ( الوسائط المتعددة )
9331/7/13ه 9331/7/11ه
ـ
ـ
التدريب الثاني عشر  :تطبيق الطقس
( التعامل مع مواقع اإلنترنت )

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

الوحدة الخامسة  :تقنيات وبرمجة
األجهزة الذكية

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

التدريب الرابع  :تطبيق األدعية
المأثورة ( التنقل بين الشاشات
باستخدام أداة القائمة ( ) ) List

األسبوع

01

00

األسبوع

9331/1/6هـ

األسبوع

التدريب الثالث عشر  :تطبيق التقاط
الصور وإرسالها ( استخدام مكونات
الجهاز )

01

04

9331/1/1هـ

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

التدريب الخامس  :تطبيق المسابقة
الثقافية ( أدوات اخرى للتنقل بين
الشاشات )

7

التدريب التاسع  :تطبيق مفكرتي
( حفظ البيانات باستخدام
( ) ) LoscalStorage

9331/5/91هـ

الوحدة الخامسة  :تقنيات وبرمجة
األجهزة الذكية

3

9331/7/7هـ

األسبوع

9331/7/4هـ

األسبوع 9331/5/93هـ

األسبوع

ملاحظات

9331/1/14ه 9331/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

التدريب العاشر  :تطبيق مشغل
الفيديو ( الوسائط المتعددة )
9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

التدريب الرابع عشر  :مدرستي
التدريب الخامس عشر  :نشر
التطبيقات في المتاجر المختلفة

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

11
األسبوع

11

9331/5/19هـ

9331/5/15ه
ـ

التدريب األول
(التعرف على بيئة العمل)

9331/6/91هـ

9331/6/14ه
ـ

التدريب السادس  :تطبيق حساب العمر
( أدوات التصميم  ،أداة (
) ChecKbox

9331/7/97هـ

9331/7/19ه
ـ

التدريب الحادي عشر  :تطبيق قصار
السور ( الوسائط المتعددة)
9331/1/96هـ

9331/1/11ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ................................................................/
.............

تقنية وبرمجة األجهزة الذكية

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

جهاز تسجيل ⃝

⃝

أجهزة عرض ⃝

ﺱ

ما األجهزة الذكية ؟

المادة

الحاسب وتقنية المعلومات

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

التدريب على عناصر الدرس

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

الأهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة األجهززة
الذكية

 األجهزة الذكية :
يمكن تعرف األجهززة الذكيزة بأنهزا األجهززة التزي تعمزل بواسزطة نظزام تشزغيل يسزم لهزا
باالتصال بخدمة اإلنترنت وتصف مواقع اإلنترنزت والبريزد اإللكترونزي ومواقزع التواصزل
االجتماعي وذلك باستخدام الشبكات الالسلكية
 أنواع األجهزة الذكية :
 -0األجهزة اللوحية المحمولة صغير الحجم ( تاب )
 -2األجهزة اللوحية المحمولة متوسطة الحجم ( باد )
 -3األجهزة اللوحية كبيرة الحجم ( بورد )
 مميزات الهواتف الذكية :
 -2مساحة تخزين عالية
 -0االتصال باإلنترنت
 -4متعددة التطبيقات
 -2الكاميرا عالية الدقة
 -1منظم لألعمال والمهام  -6التزامن مع جهاز الحاسب
 -7وجود الدعم الفني للتطبيقات ونظام التشغيل
 أنظمة تشغيل األجهزة الذكية :
 -0نظام تشغيل (  -2 ) Windows Phoneنظام أندرويد  -3نظام تشغيل أبل
 تطبيقات األجهزة الذكية :
ولعل أهم مجاالت تطبيقات األجهزة الذكية :
تطبيقززات تعليمززة  ،تطبيقززات السززفر والسززياحة  ،تطبيقززات الصززحف واإلعززالم  ،تطبيقززات
الترفيه  ،تطبيقات الكتب  ،تطبيقات المطاعم  ،تطبيقات المال والطعام  ،تطبيقات خدمية

أن تحززدد الطالبززة مميزززات
الهواتف الذكية

أن تبززززين الطالبززززة أنظمززززة
تشغيل األجهزة الذكية
أن توضززززززززززز الطالبزززززززززززة
تطبيقات األجهزة الذكية

أدوات التقويم
التقويم الختامي

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

الحصة
الفصل

لوحات ورسومات ⃝

المحتوى وعرض الدرس

أن تعززززدد الطالبززززة أنززززواع
األجهزة الذكية

التاريخ

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

استراتيجيات التعليم الحديثة

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

أخرى .....

تقويم الهدف

عرفي األجهزة الذكية
○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصاء
○العصف الذهني
○الخرائط الذهنية

عزززززددي أنزززززواع األجهززززززة
الذكية
حزززددي مميززززات الهواتزززف
الذكية

○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني
○أخرى............

الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

بينزززززززي أنظمزززززززة تشزززززززغيل
األجهزة الذكية
وضززحي تطبيقززات األجهزززة
الذكية

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  11لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي

8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

