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التقنية الرقمية 3-1
التعليم الثانوي – نظام المسارات

األهداف العامة لنظام المسارات
يهدف نظام المسارات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلمة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلمة.
المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية المتعلمة شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لها.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية،
وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها المتعلمة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة المتعلمة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارها ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلمة للجدية والمواظبة.
إكساب المتعلمة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل
جميع المتعلمات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلمة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلمة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة والتقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها إيجاب ًيا في الحياة العملية.
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 اسم 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 (التقنية الرقمية  )3-1للصف (الثانوي مسارات)
األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

الكتابة في مستندات األعمال

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

مبادئ تصميم مستندات األعمال

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

نماذج األعمال 1

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

نماذج األعمال 2

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

تقارير األعمال

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الشبكات السلكية والالسلكية

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

شبكات النقال وشبكات األقمار الصناعية

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

بروتوكول اإلنترنت ( )IPوأداة محاكاة الشبكة

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

مقدمة إلى المايكروبت ()Micro:bit

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

المتغيرات والتكرارات

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

إنشاء اتصال إنترنت عبر الكابل
األربعاء والخميس إجازة مطولة

اتخاذ القرارات
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثالث 1443/08/17هـ 2022/03/20 -م
بداية إجازة عيد الطر
1443/09/24هـ 2022/04/25 -م
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الطر
1443/10/07هـ 2022/05/08 -م
بداية إجازة نهاية العام الدراسي
1443/12/01هـ 2022/06/30 -م

من

إلى

مالحظات

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

الكتابة في مستندات األعمال

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بمستندات العمل الرقمية؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تستنتج الطالبة المقصود
بمستندات األعمال الرقمية.
أن تعدد الطالبة أنواع
مستندات األعمال.
أن تميز الطالبة بين الصيغة
الرسمية والصيغة غير
الرسمية في كتابة مستندات
األعمال.
أن تدرك الطالبة أهمية
أسلوب الكتابة في مستندات
األعمال الرسمية.
أن تلخص الطالبة أساسيات
تنسيق مستند األعمال.
أن تتقن الطالبة كتابة البريد
اإللكتروني الرسمي.

مستندات العمل الرقمية :اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات إلى
استخدام المستندات الرقمية واالعتماد عليها بشكل أساسي ،وذلك بسبب
االنتشار الكبير في استخدامات التخزين السحابي ومحركات األقراص
الثابتة االحتياطية وتوفر خيارات التخزين الرقمي عالي السعة.
أنواع مستندات األعمال :رسائل البريد اإللكتروني – خطابات األعمال –
تقارير األعمال – مستندات المعامالت – المستندات المالية.
الصيغة الرسمية وغير الرسمية في كتابة مستندات األعمال :تختلف
الصيغة المستخدمة في صياغة المستندات والمخاطبات الخاصة باألعمال،
فقد تكتب بنمط رسمي أو غير رسمي ،وذلك وفقًا للجمهور والهدف من
تلك المستندات.
أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية :الغرض من األسلوب الجيد
هو التأثير على القارئ حسبما يريد كاتب التقرير.
تنسيق مستند األعمال :عند التعامل مع موضوعات العمل المهمة ،يمكننا
تحقيق نتيجة منظمة ومحترفة مع القليل من االهتمام بالتفاصيل.
البريد اإللكتروني الرسمي :أصبح لرسائل البريد اإللكتروني الرسمية
نظرا ألنها تستخدم بشكل رئيسي في االتصاالت
أسلوب وهيكل معينً ،
التجارية ،ويتضمن هيكل البريد اإللكتروني التحية والنص األساسي
والختام مع ضرورة إجراء التصحيحات اإلمالئية والنحوية قبل اإلرسال.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

التقنية الرقمية 3_1
نظام مسارات
مجسمات

التاريخ

صور

األنشطة

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

استنتجي المقصود
 oحل المشكالت
بمستندات األعمال
الرقمية.
 oاالكتشاف واالستقصاء
عددي أنواع مستندات
األعمال.
 oالصف الذهني
ميزي بين الصيغة
الرسمية والصيغة غير
 oالخرائط الذهنية
الرسمية في كتابة
مستندات األعمال.
 oالتعلم الذاتي
رقابة ذاتية.
لخصي أساسيات تنسيق
 oالتعلم التعاوني
مستند األعمال.
تطبيق عملي.
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة:
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 5أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

مستندات ونماذج وتقارير األعمال
المكون (المحتوى)

األسبوع

الصف
الهدف

األول

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

• أن تستنتج الطالبة املقصود مبستندات األعمال
الرقمية.

• أن تعدد الطالبة أنواع مستندات األعمال.

• أن متيز الطالبة بني الصيغة الرمسية والصيغة غري
الكتابة يف

الرمسية يف كتابة مستندات األعمال.

مستندات األعمال • أن تدرك الطالبة أمهية أسلوب الكتابة يف مستندات
األعمال الرمسية.
• أن تلخص الطالبة أساسيات تنسيق مستند
األعمال.

• أن تتقن الطالبة كتابة الربيد اإللكرتوين الرمسي.

✓ فرز المفاهيم +

⃝

نماذج حسية

⃝

√

البرجكتر

مثلث االستماع +
⃝

√

السبورة

فكر,زاوج,شارك
⃝

√

الكتاب

⃝

√

البطاقات

⃝

√

العروض

أخرى...................:

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝

أقالم ملونة
⃝

صور

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ الواجبات المنزلية

⃝

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

⃝

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

التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

تحضير بطريقة المسرد
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

مستندات ونماذج وتقارير األعمال

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المهارة

المكون

• أن تستنتج الطالبة املقصود مبستندات
األعمال الرقمية.

• أن تعدد الطالبة أنواع مستندات األعمال.

• أن متيز الطالبة بني الصيغة الرمسية والصيغة
الكتابة يف

مستندات
األعمال

األول

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني
 الحوار
 العصف الذهني
 التفكير االبداعي
 االستقصاء
 التعلم باللعب
 صحائف األعمال
 فكر-زاوج-شارك

 حل المشكالت
 االستنتاج
 خرائط المفاهيم
 هيكلة السمكة
 القصة
 أسلوب الندوة
 االستكشاف
................. 

غري الرمسية يف كتابة مستندات األعمال.

• أن تدرك الطالبة أمهية أسلوب الكتابة يف

مهارات التفكير

مستندات األعمال الرمسية.

• أن تلخص الطالبة أساسيات تنسيق مستند
األعمال.

• أن تتقن الطالبة كتابة الربيد اإللكرتوين
الرمسي.

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

تحضير بطريقة التعلم النشط الجديد
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

الكتابة في مستندات األعمال
موضوع الدرس
تقنية رقمية  3-1مسارات
ما المقصود بمستندات العمل الرقمية؟
❑تجارب
❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑ قطع الورق والفلين
عملية

استراتيجية التعلَّم النشط

 تعلم تعاوني

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

أن تعدد الطالبة أنواع مستندات األعمال.

أن تلخص الطالبة أساسيات تنسيق مستند
األعمال.
أن تتقن الطالبة كتابة البريد اإللكتروني
الرسمي.
اخلربات السابقة

استنتجي المقصود بمستندات األعمال الرقمية.

أن تدرك الطالبة أهمية أسلوب الكتابة في
مستندات األعمال الرسمية.

تقويم بنائي

أعطي الطالبات عدة دقائق للتحاور فيما بينهن عن مستندات العمل الرقمية ،ثم أناقشهن فيما
توصلن إليه ،مع شرح مستندات العمل الرقمية بشكل مبسط.
أعرض على الطالبات رس ًما توضيحيًا ألنواع مستندات األعمال وأطلب منهن تحديد أنواع
مستندات األعمال وأناقشهن فيها.
أستعين بعرض تقديمي يكون محتواه معلومات عن الصيغة الرسمية وغير الرسمية في كتابة
مستندات األعمال ،وأطلب من الطالبات متابعة العرض بتركيز ثم أناقشهن في الفرق بين الصيغة
الرسمية وغير الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
أثير لدى الطالبات حب االستطالع من خالل إلقاء أسئلة عن أسلوب الكتابة في مستندات األعمال
الرسمية وأستقبل إجاباتهن ثم أعطيهن فكرة عن أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية.
صورا توضح كيفية كتابة البريد اإللكتروني الرسمي ،ثم أقوم بتكلفيهن
أعرض على الطالبات
ً
بكتابة نموذج للبريد اإللكتروني الرسمي وأقوم بمراجعته.

أن تميز الطالبة بين الصيغة الرسمية والصيغة
غير الرسمية في كتابة مستندات األعمال.

عددي أنواع مستندات األعمال.

ميزي بين الصيغة الرسمية والصيغة غير الرسمية
في كتابة مستندات األعمال.

ختامي

تقويم

مراجعة عامة لما سبق دراسته
معلومة إثرائية

رابط تفاعلي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز

❑استماع

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

أن تستنتج الطالبة المقصود بمستندات األعمال
الرقمية.

أدوات التقويم

الثالثاء

الخميس

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

لخصي أساسيات تنسيق مستند األعمال.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة

أخرى..............

❑تفكير

التحضير بالطريقة البنائية
موضوع الدرس

الكتابة يف مستندات األعمال

الصف

الثانوي مسارات

أساليب وطرق التدريس

التمهيد

المادة
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اليوم

المكتسبات والمفردات

التاريخ

الجديدة

الحصة

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

ما المقصود بمستندات العمل الرقمية؟

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

إجراءات التعليم والتعلم

أن تســـتنتج الطالبـــة المقصـــود
بمستندات األعمال الرقمية.
أن تعدد الطالبة أنواع مسـتندات
األعمال.
أن تميــز الطالبــة بــين الصــيغة
الرســـــمية والصـــــيغة غيـــــر
الرســمية فــي كتابــة مســتندات
األعمال.
أن تدرك الطالبة أهميـة أسـلوب
الكتابــة فــي مســتندات األعمــال
الرسمية.
أن تلخـــص الطالبـــة أساســـيات
تنسيق مستند األعمال.
أن تــتقن الطالبــة كتابــة البريــد
اإللكتروني الرسمي.

مستندات العمل الرقمية :اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات إلى
استخدام المستندات الرقمية واالعتماد عليها بشكل أساسي ،وذلك
بسبب االنتشار الكبير في استخدامات التخزين السحابي ومحركات
األقراص الثابتة االحتياطية وتوفر خيارات التخزين الرقمي عالي
السعة.
أنواع مستندات األعمال :رسائل البريد اإللكتروني – خطابات األعمال
– تقارير األعمال – مستندات المعامالت – المستندات المالية.
الصيغة الرسمية وغير الرسمية في كتابة مستندات األعمال :تختلف
الصيغة المستخدمة في صياغة المستندات والمخاطبات الخاصة
باألعمال ،فقد تكتب بنمط رسمي أو غير رسمي ،وذلك وفقًا للجمهور
والهدف من تلك المستندات.
أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية :الغرض من األسلوب
الجيد هو التأثير على القارئ حسبما يريد كاتب التقرير.
تنسيق مستند األعمال :عند التعامل مع موضوعات العمل المهمة،
يمكننا تحقيق نتيجة منظمة ومحترفة مع القليل من االهتمام
بالتفاصيل.
البريد اإللكتروني الرسمي :أصبح لرسائل البريد اإللكتروني الرسمية
نظرا ألنها تستخدم بشكل رئيسي في االتصاالت
أسلوب وهيكل معينً ،
التجارية ،ويتضمن هيكل البريد اإللكتروني التحية والنص األساسي
والختام مع ضرورة إجراء التصحيحات اإلمالئية والنحوية قبل
اإلرسال.

أعطي الطالبات عدة دقائق للتحاور فيما بينهن عن
مستندات العمل الرقمية ،ثم أناقشهن فيما توصلن
إليه ،مع شرح مستندات العمل الرقمية بشكل مبسط.

التقويم الختامي

متابعة حل أنشطة الكتاب

تقويم الهدف

أعرض على الطالبات رس ًما توضيحيًا ألنواع

مستندات األعمال وأطلب منهن تحديد أنواع مستندات اســـــــتنتجي المقصـــــــود
بمستندات األعمال الرقمية.
األعمال وأناقشهن فيها.
عـــددي أنـــواع مســـتندات
أستعين بعرض تقديمي يكون محتواه معلومات عن
األعمال.
تندات
الصيغة الرسمية وغير الرسمية في كتابة مس
ميزي بين الصيغة الرسـمية
األعمال ،وأطلب من الطالبات متابعة العرض بتركيز
والصيغة غير الرسـمية فـي
ثم أناقشهن في الفرق بين الصيغة الرسمية وغير
كتابة مستندات األعمال.
الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
رقابة ذاتية.
أثير لدى الطالبات حب االستطالع من خالل إلقاء
لخصــي أساســيات تنســيق
أسئلة عن أسلوب الكتابة في مستندات األعمال
مستند األعمال.
عن
الرسمية وأستقبل إجاباتهن ثم أعطيهن فكرة
تطبيق عملي.
أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية.

صورا توضح كيفية كتابة
أعرض على الطالبات
ً
البريد اإللكتروني الرسمي ،ثم أقوم بتكلفيهن بكتابة
نموذج للبريد اإللكتروني الرسمي وأقوم بمراجعته.
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس
الصف :األول مسارات

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما المقصود بمستندات العمل الرقمية؟
عرض صور
قراءة نص من مرجع صحيح
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )
المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ
الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ
إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون
أهداف المكون








أن تستنتج الطالبة المقصود بمستندات األعمال الرقمية.
أن تعدد الطالبة أنواع مستندات األعمال.
أن تميز الطالبة بين الصيغة الرسمية والصيغة غير
الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
أن تدرك الطالبة أهمية أسلوب الكتابة في مستندات
األعمال الرسمية.
أن تلخص الطالبة أساسيات تنسيق مستند األعمال.
أن تتقن الطالبة كتابة البريد اإللكتروني الرسمي.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم
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أعطي الطالبات عدة دقائق للتحاور فيما بينهن عن مستندات العمل
الرقمية ،ثم أناقشهن فيما توصلن إليه ،مع شرح مستندات العمل
الرقمية بشكل مبسط.
أعرض على الطالبات رس ًما توضيحيًا ألنواع مستندات األعمال وأطلب
منهن تحديد أنواع مستندات األعمال وأناقشهن فيها.
أستعين بعرض تقديمي يكون محتواه معلومات عن الصيغة الرسمية
وغير الرسمية في كتابة مستندات األعمال ،وأطلب من الطالبات متابعة
العرض بتركيز ثم أناقشهن في الفرق بين الصيغة الرسمية وغير
الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
أثير لدى الطالبات حب االستطالع من خالل إلقاء أسئلة عن أسلوب
الكتابة في مستندات األعمال الرسمية وأستقبل إجاباتهن ثم أعطيهن
فكرة عن أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية.
صورا توضح كيفية كتابة البريد اإللكتروني
أعرض على الطالبات
ً
الرسمي ،ثم أقوم بتكلفيهن بكتابة نموذج للبريد اإللكتروني الرسمي
وأقوم بمراجعته.








التواصل اللغوي

الموضوع :الكتابة في مستندات األعمال
عرض فلم تعليمي
التقويم

استنتجي المقصود بمستندات األعمال الرقمية.
عددي أنواع مستندات األعمال.
ميزي بين الصيغة الرسمية والصيغة غير
الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
رقابة ذاتية.
لخصي أساسيات تنسيق مستند األعمال.
تطبيق عملي.

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 أخرى
العصف الذهني
األصالة
المرونة
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 …………………

المادة
التقنية الرقمية 2-1
نظام مسارات

عنوان الوحدة

مستندات ونماذج وتقارير األعمال

موضوع الدرس

الكتابة في مستندات األعمال

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

اليوم

الثالثاء
األربعاء

االهداف

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

أن تستنتج الطالبة المقصود بمستندات األعمال الرقمية.
أن تعدد الطالبة أنواع مستندات األعمال.
أن تميز الطالبة بين الصيغة الرسمية والصيغة غير الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
أن تدرك الطالبة أهمية أسلوب الكتابة في مستندات األعمال الرسمية.
أن تلخص الطالبة أساسيات تنسيق مستند األعمال.
أن تتقن الطالبة كتابة البريد اإللكتروني الرسمي.

استنتجي المقصود بمستندات األعمال الرقمية.
عددي أنواع مستندات األعمال.
ميزي بين الصيغة الرسمية والصيغة غير الرسمية في كتابة مستندات األعمال.
رقابة ذاتية.
لخصي أساسيات تنسيق مستند األعمال.
تطبيق عملي.

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

اإلثراءات

⃝ √ فيديوهات

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

⃝ √ أخرى ..............
مسابقة مدرستي

األنشطة

نشاط مدرسي O

نشاط منزلي O

O

االختبارات

اختبار وحدة O

اختبار فترة O

اختبار اسبوعي  Oأخرى O

مالحظات

أخرى O

..........

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

االحد
االثنين

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة التقنية الرقمية
المرحلة الثانوية مسارات
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير مواد نظام المسارات
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد – التعليم الرقمي
مرفقات تحاضير مواد نظام المسارات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة و أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس و الكتاب االلكتروني وسجل متابعة وحل اسئلة
الكتاب وخرائط ومفاهيم وشرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج وسجل انجاز معلمة
*سعر المادة على سي دي 50لاير*

*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 120لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع 550

لاير *

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa
كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
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