مادة المهارات الرقمية
الصف الرابع االبتدائي

توزيع منهج مادة (المهارات الرقمية) للصف (الرابع ابتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس
الحاسب
سطح المكتب
الملفات والمجلدات
لوحة التحكم
تنسيق النص
تنسيق الفقرة
التنسيق المتقدم للصور
التدقيق اإلمالئي والتدقيق النحوي
أساسيات سكراتش()Scratch
استخدام اللبنات البرمجية
اختبر نفسك
مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

الدرس الثاني

إدراج الصور

المادة

عنوان الوحدة

الوحدة األويل :تعلم األساسيات

المهارات الرقمية

موضوع الدرس

الدرس األول  :احلاسب

نوع الدرس

أن تعرف الطالبة الحاسب.
أن تذكر الطالبة مكونات الحاسب
أن تعدد الطالبة األجهزة الملحقة بالحاسب وكيفية استخدامها
أن تذكر الطالبة مكونات صندوق الحاسب.
أن تفرق الطالبة بين األقراص المضغوطة واألقراص الرقمية
أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
أن تجيب الطالبة على تدريبات الدرس

االثنين
اليوم

الثالثاء
األربعاء

االهداف

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

حــضــــوري O

ما هو الحاسب.
اذكري مكونات الحاسب.
عددي األجهزة الملحقة بالحاسب وكيفية استخدامها.
اذكر الطالبة مكونات صندوق الحاسب.
فرقي بين األقراص المضغوطة واألقراص الرقمية.
عددي أنواع الطابعات.
اجبي على تدريبات الدرس.

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي  Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

الوحدة األولي:تعلم األساسيات
الدرس األول :الحاسب

المادة

المهارات الرقمية المرحلة االبتدائية
العليا

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى.......

أجهزة عرض
مراجع ودوريات
التعرف علي الحاسب.
المحتوى وفرض الدرس

أن تعرف الطالبة
الحاسب.
أن تذكر الطالبة مكونات
الحاسب
أن تعدد الطالبة األجهزة
الملحقة بالحاسب وكيفية
استخدامها
أن تذكر الطالبة مكونات
صندوق الحاسب.
أن تفرق الطالبة بين
األقراص المضغوطة
واألقراص الرقمية
أن تعدد الطالبة أنواع
الطابعات

مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم البديلة

فيلم تعليمي
تقييم الهدف

ما هو الحاسب.
 حل المشكالت

اذكري مكونات الحاسب.

 االكتشاف واالستقصاء

عددي األجهزة الملحقة
بالحاسب وكيفية
استخدامها.

 الصف الذهني
نشاط الكتاب المدرسي
......................
......................

 الخرائط الذهنية
 التعلم الذاتي
 التعلم التعاوني

اذكر الطالبة مكونات
صندوق الحاسب.
فرقي بين األقراص
المضغوطة واألقراص
الرقمية.
عددي أنواع الطابعات.

 أخرى........
أن تجيب الطالبة على
تدريبات الدرس
أدوات التقويم
التقويم الختامي

اجبي على تدريبات
الدرس.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

تعلم األساسيات

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

• أن تعرف الطالبة احلاسب.
• أن تذكر الطالبة مكوانت احلاسب
• أن تعدد الطالبة األجهزة امللحقة ابحلاسب وكيفية
الوحدة األويل:تعلم
األساسيات
الدرس األول:
احلاسب

استخدامها
• أن تذكر الطالبة مكوانت صندوق احلاسب.
• أن تفرق الطالبة بني األقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية
• أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
• أن جتيب الطالبة على تدريبات الدرس

⃝

نماذج حسية
⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البرجكتر
⃝

✓ فرز المفاهيم +

أقالم ملونة

مثلث االستماع +
فكر,زاوج,شارك
أخرى ...................:

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ العروض
⃝

أخرى........
..........................

⃝

⃝√

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

تى
تعلمىاألساسيا ى

العنوان

ماىهوىاحلاسب ى؟ ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة :بعد دراستك لهذه الوحدة سوف تكون قادرا  -بإذن هللا تعالى على:
 معرفة األجهزة الرئيسة والملحقة بالحاسب واستخداماتها.
 معرفة ما الملفات والمجلدات وكيفية استخدامها.
 لماذا ومتي نستخدم االختصارات للملفات والمجلدات؟
 معرفة فوائد استخدام الملفات والمجلدات المضغوطة.
 معرفة كيفية استعادة أو حذف الملفات والمجلدات بشكل دائم.
 معرفة طرق تعديل اإلعدادات األساسية في الحاسب.

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :التعرف على مشاريع الوحدة.
ستفهم المتعلمات :
❖ معرفة الحاسب.
❖ معرفة مكونات الحاسب.
❖ معرفة ملحقات الحاسب.
❖ طريقة استخدام األجهزة الملحقة.
❖ معرفة مكونات صندوق الحاسب.
❖ معرفة أجهزة التخزين.
❖ معرفة طريقة وضع ملفات في مجلد.
❖ معرفة طريقة استخدام البرامج.
❖
















معرفة كيفية استعادة أو حذف الملفات والمجلدات
بشكل دائم.
ستعرف المتعلمات :
معرفة األجهزة الرئيسة والملحقة بالحاسب
واستخداماتها.
معرفة ما الملفات والمجلدات وكيفية استخدامها.
لماذا ومتي نستخدم االختصارات للملفات
والمجلدات؟
معرفة فوائد استخدام الملفات والمجلدات
المضغوطة.
معرفة كيفية استعادة أو حذف الملفات والمجلدات
بشكل دائم.
معرفة طرق تعديل اإلعدادات األساسية في
الحاسب
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

السؤال األول  :ما هو الحاسب ؟
السؤال الثاني  :ما هي مكونات صندوق الحاسب ؟
السؤال الثالث :كيف يتم استرجاع ملف محذوف؟
السؤال الرابع :ما أهمية برنامج الحماية








ستكون المتعلمات قادرات على :
معرفة األجهزة الرئيسة والملحقة بالحاسب
واستخداماتها.
معرفة ما الملفات والمجلدات وكيفية استخدامها.
لماذا ومتي نستخدم االختصارات للملفات والمجلدات؟
معرفة فوائد استخدام الملفات والمجلدات المضغوطة.
معرفة كيفية استعادة أو حذف الملفات والمجلدات
بشكل دائم.
معرفة طرق تعديل اإلعدادات األساسية في الحاسب

 معرفة طريقة عرض قائمة الملفات.

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية – تعلم نشط
– حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.

 جمع المعلومات .

•

إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن مكونات الحاسب.
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أهمية الحاسب .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية:
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األااييية التيي تعميل عليى
تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراا إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لهيا بقديد تحقيقهيا واحيدة
تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهداف الوحدة ،أطليب مين الطالبيات توضيي أهميية
الدرس.
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن الدرس
أطلب من الطالبات قراءة العرض جيداً ومناقشة المعلومات التي ورات فيه في محاولة منهن لتوضي الدرس
مع توضي الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن الدرس
اطلب من ال طالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي ورات بها من خالل
إستيعاب العالقات بين العناوين الرييسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الدرس .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الدرس ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبية
المدرسة
أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قديرة عن الدرس مع توضي الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها.
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح دروس
الوحدة

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة جمال
موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :تعلم األساسيات
الصف :المرحلة االبتدائية العليا
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن:
(الحاسب – سطح المكتب – الملفات والمجلدات – لوحة التحكم)
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القدة والملدق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القدة والملدق.
معايير
❖ إجرايه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية.
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألابي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

الحاسب
سطح المكتب
الملفات والمجلدات
لوحة التحكم

التاريخ

اليوم
/
/
/
/

/
/
/
/

14هي
14هي
14هي
14هي

الحدة

الفدل

التوقيع

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

المهارات الرقمية م
عليا

الوحدة األولي:تعلم األساسيات
موضوع الدرس
الدرس األول :الحاسب
التعرف علي الحاسب.
❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفصل

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

أن تعرف الطالبة الحاسب.
أن تذكر الطالبة مكونات الحاسب
أن تعدد الطالبة األجهزة الملحقة بالحاسب
وكيفية استخدامها
أن تذكر الطالبة مكونات صندوق الحاسب.
أن تفرق الطالبة بين األقراص المضغوطة
واألقراص الرقمية
أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
أن تجيب الطالبة على تدريبات الدرس

بعض األسئلة التي أوجهها لهن ،والالتي يحسن منهن اإلجابة على األسئلة
أقوم بكتابة الحوار وعنوانه على السبورة ،وأقرأ الحوار أكثر من مرة
عن عنوان الحوار ثم أطلب منهن القراءة واحدة بعد األخرى ،ثم أفاضل بين
أحسنهن في األداء أقدم لها هدية بسيطة في النهاية.

ما هو الحاسب

مشيرة إلى كل كلمة أثناء القراءة ،ثم أختار مجموعة من التلميذات أسألهن

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.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

عددي األجهزة الملحقة بالحاسب
وكيفية استخدامها.

تقويم
ختامي

مراجعة عامة

يصفقن لها باقي التلميذات.

اذكري مكونات الحاسب.

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة
أترك التلميذات دقيقة لمالحظة الصوروالحوار ،ثم أطلب منهن اإلجابة عن

التقويم

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

⃝ االختبارات الشفوية ⃝

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

المهارات المستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
التحريرية
⃝
االختبارات

رابط تفاعلي

عددي أنواع الطابعات.

❑استماع
المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑كتابة
أخرى.......

❑تفكير

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

الوحدة األولي:تعلم األساسيات
الدرس األول :الحاسب

الصف

المرحلة االبتدائية العليا

المكتسبات والمفردات
الجديدة

حل أنشطة حول ما سبق دراسته

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

أساليب وطرق التدريس

التمهيد

المادة

المهارات الرقمية

التعرف علي الحاسب.

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

إجراءات التعليم والتعلم

تتحق ق أهداف هذا الدرس من خالل اإلجراءات
التالية:
❖ تطلب المعلمة من الطالبات أن يفتحن كتبهن
ويقرأن الحوار الذي دار في كتاب الطالب
❖ تطلب المعلمة من الطالبات فهم الحوار
والمضمون التي دار فيه.
❖ تتنقل المعلمة بين الطالبات لمتابعة مدى فهم
الطالبات وتقديم الدعم الالزم لمن تحتاج
❖ تتجول المعلمة بين الطالبات لتوضيح المفاهيم
وتزويد الطالبات باالمثله للدرس
❖ تتناول المعلمة بمشاركة الطالبات حل األنشطة
لتصويب األخطاء التي وقعت فيها الطالبات
❖ تراعي المعلمة تو زيع المشاركات على جميع
الطالبات
❖ تحدد المعلمة مستوى الطالبات من خالل هذا
االختبار التشخيصي بشكل فردي

أن تعرف الطالبة الحاسب.
أن تذكر الطالبة مكونات
الحاسب
أن تعدد الطالبة األجهزة الملحقة
بالحاسب وكيفية استخدامها
أن تذكر الطالبة مكونات صندوق
الحاسب.
أن تفرق الطالبة بين األقراص
المضغوطة واألقراص الرقمية
أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
أن تجيب الطالبة على تدريبات
الدرس

التقويم الختامي

اليوم
التاريخ
الحصة

متابعة حل انشطة الكتاب

الواجب المنزلي

تقويم الهدف

ما هو الحاسب.
اذكري مكونات الحاسب.
عددي األجهزة الملحقة
بالحاسب وكيفية
استخدامها.
اذكر الطالبة مكونات
صندوق الحاسب.
فرقي بين األقراص
المضغوطة واألقراص
الرقمية.
عددي أنواع الطابعات.
اجبي على تدريبات الدرس.

حل أسئلة الكتاب

طريقة المسرد – فواز الحربي
عنوان الوحدة
الفصل

احلصة

التاريخ

األسبوع)1( :

تعلم األساسيات
اهلدف

املكون

املعيار

إسرتاتيجية التدريس

أداء التقويم

اإلجراءات

• أن تعرف الطالبة احلاسب.
• أن تذكر الطالبة مكوانت احلاسب
• أن تعدد الطالبة األجهزة امللحقة ابحلاسب وكيفية
الوحدة

األويل:تعلم
األساسيات

الدرس األول:
احلاسب

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت

استخدامها
• أن تذكر الطالبة مكوانت صندوق احلاسب.
• أن تفرق الطالبة بني األقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية
• أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
• أن جتيب الطالبة على تدريبات الدرس

كتاب الطالبة (

 oمالحظة

 oاسلوب الحوار

 oجمع اآلحاد
لتكون العشرات

 oاالستنتاج

)

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة ( )

 oورقة عمل

 oخرائط المفاهيم

بوربوينت ( )

 oبنائي

 oالتفكير اإلبداعي

رسوم ( )

 oاختبار ختامي

 oهيكلة السمكة

وسائط مسعية ( )

 oإجناز مشروع

 oالعصف الذهني

 oاالستقصاء

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

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :التعرف علي الحاسب
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 الحاسب.
أن تذكر الطالبة مكونات الحاسب
أن تعدد الطالبة األجهزة الملحقة بالحاسب وكيفية
استخدامها
أن تذكر الطالبة مكونات صندوق الحاسب.
أن تفرق الطالبة بين األقراص المضغوطة
واألقراص الرقمية
أن تعدد الطالبة أنواع الطابعات
أن تجيب الطالبة على تدريبات الدرس

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع :الحاسب

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 الحاسب.
اذكري مكونات الحاسب.
عددي األجهزة الملحقة بالحاسب وكيفية
استخدامها.
اذكر الطالبة مكونات صندوق الحاسب.
فرقي بين األقراص المضغوطة واألقراص
الرقمية.
عددي أنواع الطابعات.
اجبي 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 …………………

ورقة عمل

مادة املهارات الرقمية للمرحلة االبتدائي العليا

إدارة التعليم
المدرسة ..................................................................

..........................................................

االســم:

................................................................ .............................

االولى

الوحدة:

الفصل:

`

العليا

الحاسب

الدرس:

• بيني مفهوم الحاسب؟

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

• وضحي مكونات الحاسب المكتبي؟

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

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

القائدة التربوية....................................... /

أسعار مادة المهارات الرقمية والحاسب اآللي للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

