
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتكنولوجيا المعلومامادة الحوسبة و –إدارة التوجيه التربوي 

 

 املعلومات  ملادة الحوسبة وتكنولوجيا الفصلية الخطة

 2020 – 2019األكاديمي  للعام

  األول  الدراس ي الفصل

 ثامنالالصف  -املرحلة اإلعدادية 

 متطلبات تنفيذ الخطة الفصليةبرامج و

 :ولىالوحدة األ

•. Microsoft Windows •Windows Photos. 

•GIMP .  

 الوحدة الثانية:

•Alice 2  .  

 :توجيهات هامة

للدروس املوضددددددددحة  وتطبيقها مع الطلبة وذلك مصدددددددددر التعل  الر   في التدريبات النظرية والعملية حل -

 .وفي كل حصة دراسية بالخطة

تنفيذ مشددددددددددروح كل وحدة حخدددددددددددخ ما لو ميط  ل  في الخطة الفصددددددددددلية  و  شدددددددددد ل بنا   ع ى مدار كا ة -

 .مع الطلبة عرضها ومناقشتها وتقييمهامع  األسابيع املخصصة للوحدة

وحخددخ املعتمد في جداول  الخطة الفصددلية  ق اختبار الطالب في املواضدديع النظرية والعملية الواردة في -

 مواصفات االختبارات.
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 م 2020-2019تكنولوجيا المعلومات للعام األكاديمي الحوسبة و لمادة  الخطة الفصلية

 ثامنال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 المواضيع األسبوع /التاريخ

 1األسبوع 
25-8-2019 

 : القصص املصورة(1)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

•       :
ً
  • السيناريوأوال

ً
  •               .املشهد تجزئة :ثانيا

ً
 .املصورة القصة :ثالثا

 

 لل تذكر؟الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 تصحيحات الصورة. • االقتصاص. • تحرير صورة. •
 

 2األسبوع 
1-9-2019 

 : القصص املصورة(1)الدرس    الوحدة األولى: صناعة األ الم

 .املتعددةالتقاط وتحرير الوسائط   •

 . الفيديو محتوى  ضغط •

 الترميز )تقنيات ضغط الفيديو( •

 : تعدد املهام  (3)الدرس    الوحدة األولى: صناعة األ الم

 .سطح املكتب االفتراض ي • .طريقة عرض املهام • تعدد املهام •
 

 3األسبوع 
8-9-2019 

 : القصص املصورة(1)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 امللفات الصوتية. • . الصور  ملفات •

 : تحرير الصور (4)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 .GIMPواجهة تطبيق   جديدة،صورة  اء  إنش  •

 حفظ وتصدير الصورة. •

 : تحرير الصور (4)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 التحكم بإضاءة الصورة. •

 تصحيح مشاكل عدسة الكاميرا. •

 4األسبوع 
15-9-2019 

 : تحرير الصور (4)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 .أدوات االقتصاص واالستدارة •

 تطبيق املرشحات. •

 : تحرير الصور (4)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 . الطبقات باستخدام تصميم إنشاء  ،الطبقات •

 ه في التصميم.وإدراج د عنصرتحدي •

 5األسبوع 
22-9-2019 

 : تحرير الصور (4)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 ومزج الصيغ.  الطبقة شفافية ضبط • . الطبقات ترتيب إعادة • .نص إضافة •
 

 التقديميةعروض الفيديو  :  (6)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 .امللفات الصوتية • .قص فيديو • .استيراد فيديو/صور من مجلد •
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 م 2020-2019تكنولوجيا المعلومات للعام األكاديمي الحوسبة و لمادة  الخطة الفصلية

 ثامنال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 6األسبوع 
29-9-2019 

 عروض الفيديو التقديمية:  (6)الدرس  الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 .واملشاركة التصدير • .لنصا • املرشحات •
 

 الوحدة األولى: صناعة األ الم  

 مشروع الوحدة. •

 7األسبوع 
06-10-2019 

 مراجعة عامة 

 8األسبوع 
13-10-2019 

 ولاألالفصل الدراسي  منتصفاختبارات 

 ( نهاري11-1للصفوف )

 أكتوبر 22 ولغاية 2019 أكتوبر 13من 

 وفق التقويم السنوي 2019

 عرض املشاريع ومناقشتها وتقييمها. .1
دددددابددددددة عن االختبددددددار العم ي وتطبيقدددددد  مع   .2 اإلجد

 إجراءه لجميع الطلبة(.الطلبة ) عد ضمان  
تنفيدددددذ تددددددريبدددددات عمليدددددة عن الوحددددددة األولى   .3

ا ية من إعداد املعل .  وتدريبات إثر
الوحددددددة الثدددددانيدددددة: اللعمبدددددة املر يدددددة ل لعددددداب  .4

ددددددمي  األلعاب  1الدرس )ثالثية األ عاد    (: تصد
 ثالثية األ عاد

 البرمجة املرئية، مميزاتها. •
 تعريف وسمات اللعبة الناجحة. •

 9األسبوع 
20-10-2019 

 10األسبوع 
27-10-2019 

 (: تصمي  األلعاب ثالثية األ عاد1الدرس )الوحدة الثانية: اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد  
 تصميم اللعبة، مراحل تصميم اللعبة. •
 .ESRBتصنيفات   •

 Aliceب ئة العمل في  :  (2)الدرس    اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 ومميزاته. Aliceتعريف برنامج    •
 )الخوارزمية(. Aliceإنشاء وتطوير لعبة ثالثية األبعاد باستخدام برنامج  •

 .Aliceتشغيل، واجهة برنامج   •

  .إنشاء عالم افتراض ي جديد •
 

 11األسبوع 
3-11-2019 

 Aliceب ئة العمل في  :  (2الدرس )  األ عاداللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية  :  ثانيةالوحدة ال

 التحكم في حركة الكاميرا. • أبعاد الكائن.و   الكائن •

 تغيير طريقة عرض الكاميرا. • حفظ، فتح العالم االفتراض ي. •
 

 Aliceب ئة العمل في  :  (2الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 .التحكم في الكائنات •

 تسمية الكائنات. •

 األحداث والدوال:  (3الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 .Eventsاألحداث   •

 استخدام الكاميرا لتتبع الكائن. •

 اختبار البرنامج. •
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 ثامنال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 12األسبوع 
10-11-2019 

 األحداث والدوال:  (3الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

  .Methodsالدوال   •

  .Printالطباعة   •
 

 األحداث والدوال:  (3الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 .IF/Elseالجملة الشرطية   •

 .Collisionالتصادم   •

 .تغيير اتجاه حركة الكائن •

 

 

 13األسبوع 
17-11-2019 

 األحداث والدوال:  (3الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 .Loopsالتكرار   •

 .التكرار الالنهائي   •

 

 
 األحداث والدوال:  (3الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 املقطع البرمجي.  نسخ •

 نص ثالثي األبعاد.  إضافة •

 

 

 14األسبوع 
24-11-2019 

 لياكل التحك :  (4الدرس )  اللعمبة املر ية ل لعاب ثالثية األ عاد:  ثانيةالوحدة ال

 أنواع هياكل التحكم في لغات البرمجة. •

 .Togetherهيكل التحكم التزامني  و     Do in order  يالتحكم التسلسل  هيكل •

 .Sound  الصوت •

    ثالثية األ عاداللعمبة املر ية ل لعاب  :  ثانيةالوحدة ال

 مشروع الوحدة. •

 15األسبوع 
1-12-2019 

 مراجعة عامة 

 16األسبوع 
8-12-2019 

 ( نهاري9-1للصفوف ) االولاختبارات نهاية الفصل الدراسي 

 وفق التقويم السنوي 2019ديسمبر  15 ولغاية 2019 ديسمبر 8من 

 


