مادة المهارات الرقمية
المرحلة االبتدائية العليا
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

معلمة المادة

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( المهارات الرقمية )
األسبوع

التاريخ

للصفوف العليا
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

صفحة الويب

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

البحث في اإلنترنت

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

السالمة على اإلنترنت

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

إنشاء مقطع صوتي

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

عرض الصور ومقاطع الفيديو

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

عرض الصور ومقاطع الفيديو
إدخال التحسينات على الصورة

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تطبيق التاثيرات على الصور

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

التكرارات في سكراتش ()Scratch

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الرسم بواسطة سكراتش
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مصادر المعلومات
االحد اجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطوله

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

بطاقة تخطيط الدروس لمادة المهارات الرقمية
الصف :المرحلة االبتدائية العليا المادة :المهارات الرقمية
الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :التعرف علي صفحة الويب
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )

قراءة نص من مرجع صحيح

عرض صور

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون








أن تعرف الطالبة االنترنت.
أن تذكر الطالبة ما هو متصفح الويب
أن تعرف الطالبة طريقة فتح صفحة الويب.
أن تذكر الطالبة كيفية عرض معلومات داخل صفحة
الويب.
أن تتعلم الطالبة كيقية االنتقال إلى صفحات أخرى
مرتبطة
أن تجيب الطالبة على تدريبات الدرس

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع :صفحة الويب

أترك التلميذات دقيقة لمالحظة الصوروالحوار ،ثم أطلب منهن اإلجابة
عن بعض األسئلة التي أوجهها لهن ،والالتي يحسن منهن اإلجابة
على األسئلة يصفقن لها باقي التلميذات.
أقوم بكتابة الحوار وعنوانه على السبورة ،وأقرأ الحوار أكثر من مرة
مشيرة إلى كل كلمة أثناء القراءة ،ثم أختار مجموعة من التلميذات
أسألهن عن عنوان الحوار ثم أطلب منهن القراءة واحدة بعد األخرى،
ثم أفاضل بين أحسنهن في األداء أقدم لها هدية بسيطة في النهاية.
أعطي للتلميذات فكرة عن معنى الحوار  ،مناقشة مع التلميذات
المعاني والفوائد التي يكتسبنها من الحوار.
أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ثم أساعدهن في اإلجابة على
السؤال الموضح بها.

التواصل اللغوي

عرض فلم تعليمي

التقويم








ما هو االنترنت.
اذكري ما هو متصفح الويب
ما هي طريقة فتح صفحة الويب.
اذكري كيفية عرض معلومات داخل صفحة
الويب.
وضحي كيفية االنتقال إلى صفحات أخرى
مرتبطة
اجيبي على تدريبات الدرس

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريري
أخرى …………………

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة المهارات الرقمية
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات

+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس 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  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي

21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان

SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

