
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتكنولوجيا املعلومامادة احلوسبة و –إدارة التوجيه الرتبوي 

 املعلومات  ملادة الحوسبة وتكنولوجيا الفصلية الخطة

 2020 – 2019األكاديمي  للعام

  األول  الدراس ي الفصل

 التاسعالصف  -املرحلة اإلعدادية 

 متطلبات تنفيذ اخلطة الفصليةبرامج و
 :ولىالوحدة األ

 . Shotcut  برنامج•
 

 :الوحدة الثانية

•Windows 10 

 .Python برنامج•
 

 

 

 

 :توجيهات هامة
للدروس املوضددددددددددحة  وتطبيقها مع الطلبة وذلك مصدددددددددددر التعل  الر   في التدريبات النظرية والعملية حل -

 .وفي كل حصة دراسية بالخطة

تنفيذ مشدددددددددددددرو  كل وحدة ح دددددددددددددل ما ةو م طش ل  في الخطة الفصدددددددددددددلية  و  شددددددددددددد ل بنا   ع ى مدار كا ة -

 .بةمع الطل عرضها ومناقشتها وتقييمهامع  األسابيع املخصصة للوحدة

وح ددل املعتمد في جداول  الخطة الفصددلية  قشاختبار الطالب في املواضدديع النظرية والعملية الواردة في -

 مواصفات االختبارات.
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 م 2020-2019تكنولوجيا املعلومات للعام األكادميي احلوسبة وملادة  اخلطة الفصلية
 التاسع الصف -املرحلة اإلعدادية  - لواألالفصل الدراسي 

 األسبوع /التاريخ
Date 

 املواضيع

 1األسبوع 

25 -8 -2019 

 التقاط الفيديو(: 1الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

  نوا  ال اميرات. – ال اميرا وعدساتها •

 خصا ص كاميرات الفيديو. •

 التعامل مع اللقطات(: 2الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .Timeline) إلى ملفات  وحذف إضا ة –استيراد مقطع  يديو  (ة الواجهة الر    •

 2األسبوع 

1-9-2019 

 التقاط الفيديو(: 1الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 اإلضاءة واأللوان. •

  نوا  اإلضاءة. •

 التقاط الصوت. •

 التعامل مع اللقطات(: 2الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .) Timeline لوحة إدراج جزء من الفيديو في (ة  الواجهة الر    •

 3األسبوع 

8-9-2019 

 التعامل مع اللقطات(: 2الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

  نظمة تحرير الفيديو  •

 مراحل تحرير الفيديو •

 التعامل مع اللقطات(: 2الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .تق ي  مقطع •

 .ثابتة ةصور إضا ة  •

 حفظ املشرو .  •

 4األسبوع 

15 -9 -2019 

 است دام املؤثرات(: 3الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .(عرض قا مة املؤثرات)  نوا  املؤثرات •

 (.تغيير سمة العرض - تثبيت مقطع الفيديو ) تقنيات تح ين الصور   •

 است دام املؤثرات(: 3الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 (.إضا ة تأثير لون ) تصحيح األلوان •

 (. كبير الفيديو ت - Chroma Keyer تأثير  إضا ة) املؤثرات البصرية •

 5األسبوع 
 است دام املؤثرات(: 3الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .(النص إضا ة -تغير سرعة الفيديو -)إضا ة إطار ر  س ي باست دام اإلطارات تطبيق التأثيرات •
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 م 2020-2019تكنولوجيا املعلومات للعام األكادميي احلوسبة وملادة  اخلطة الفصلية
 التاسع الصف -املرحلة اإلعدادية  - لواألالفصل الدراسي 

 است دام املؤثرات(: 3الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى:  2019- 9- 22

تغير حج  النص الذي يت   - إضا ة النص املتحرك داخل الفيديو  - إنشاء النصتحريك النص ) •

    .(تحريك 

اكل الفيديو  •  .(ع ى اآلخرالقيام بتركيل  يديو ) تر

 6األسبوع 

29 -9 -2019 

 تأثيرات االنتقال واإلخراج النها  (: 4الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 إضا ة تأثير التالش ي(. - إضا ة تأثير انتقالي) تأثيرات االنتقال •

 االنتقال واإلخراج النها  (: تأثيرات 4الدرس ) املتقدمة املتعددة الوسا شالوحدة األولى: 

 .(إضا ة صوت) الصوت •

 التصدير )تصدير الفيديو(. •

 7األسبوع 

06 -10 -2019 
 مراجعة عامة

 8األسبوع 

13 -10 -2019 

  ولاألالفصل الدراسي  منتصفاختبارات 

 ( نهاري 11-1للصفوف )

  أكتوبر 22 ولغاية 2019  أكتوبر 13من 

 وفق التقويم السنوي 2019

 شاريع ومناقشتها وتقييمها.املعرض  .1
اإلجددددابددددة عن االختبددددار العم ي وتطبيقدددد  مع  .2

الدددطدددلدددبددددددة ) دددعددددددد ضددددددددددددددمددددددان إجدددراء  لدددجدددمدديددع 
 الطلبة(.

ا يدددة من إعدددداد  .3 تنفيدددذ تددددريبدددات عمليدددة إثر
 املعل .

  وحدل البيداندات تمثيدل :الثدانيدة الوحددة .4
 املشكالت

 البيانات تمثيل (:1)الدرس 

 .النظام العشري  •
 .النظام الثنا   •

 9األسبوع 

20 -10 -2019 

 10األسبوع 

27 -10 -2019 

  البيانات تمثيل(: 1الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 )تتمة( النظام العشري والنظام الثنا  .  •

 .التحويل بين األنظمة باست دام اآللة الحاسبة •

  البيانات تمثيل(: 1الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .تمثيل البيانات •

 11األسبوع 

3-11 -2019 

  بنية الحاسوب(: 2الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .بو معمارية الحاس •

 دورة الجلل والتنفيذ. •

  .الذاكرة •
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 م 2020-2019تكنولوجيا املعلومات للعام األكادميي احلوسبة وملادة  اخلطة الفصلية
 التاسع الصف -املرحلة اإلعدادية  - لواألالفصل الدراسي 

 املتغيرات واألوامر البرمجية (:4)الدرس املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .البرمجي املقطعكتابة  Python IDLE -  تح •

 .output ج اإلخرا •

 12األسبوع 

10 -11 -2019 

 خطوات حل املش لة (:3)الدرس املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .الخوارزمية •

 .املخطش االن ياب  •

 (.1باست دام الخوارزمية واملخطش اإلن ياب  )مثال حل املشكالت  •

 املتغيرات واألوامر البرمجية (:4)الدرس املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 (نصية -)عددية   نوا  البيانات •

 . سماء املتغيرات - املتغيرات  •

ابت  •  إشارة ي اوي =.  - الثو

 13األسبوع 

17 -11 -2019 

 خطوات حل املش لة (:3)الدرس املشكالت  وحل البيانات الثانية: تمثيلالوحدة 

 .نشاء برنامجإمراحل  •

 (.3مثال  – 2باست دام الخوارزمية واملخطش اإلن ياب  )مثال حل املشكالت  •

  (: املتغيرات واألوامر البرمجية4الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .دخالاإل  •

 14األسبوع 

24 -11 -2019 

 (: املتغيرات واألوامر البرمجية4الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 التعليقات. •

 .عدادالعمليات الح ابية واأل  •

 (: املتغيرات واألوامر البرمجية4الدرس )املشكالت  وحل البيانات الوحدة الثانية: تمثيل

 .عداد ابية واأل العمليات الح)تتمة(  •

 15األسبوع 

1-12 -2019 
 مراجعة عامة

 16األسبوع 

8-12 -2019 
 ( نهاري 9- 1للصفوف )  االولاختبارات نهاية الفصل الدراسي 

 وفق التقويم السنوي 2019ديسمبر  15 ولغاية 2019  ديسمبر 8من 

 


