
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتكنولوجيا المعلومامادة الحوسبة و –إدارة التوجيه التربوي 

 

 املعلومات  ملادة الحوسبة وتكنولوجيا الفصلية الخطة

 2020 – 2019األكاديمي  للعام

  األول  الدراس ي الفصل

 سابعالالصف  -املرحلة اإلعدادية 

 متطلبات تنفيذ الخطة الفصليةبرامج و

 :ولىالوحدة األ

•Microsoft Windows. 

 .Edraw Maxبرنامج •

 

 

 الوحدة الثانية:

 Robot Lego Mindstorms. جهاز•

 Lego Mindstorms. برنامج •

• 

 :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 حسدددددددددددخ ما لو ميط  ل  في الخطة الفصددددددددددلية  و بشدددددددددد ل بنا   ع ى مدار كا ة -

 .مع الطلبة عرضها ومناقشتها وتقييمهامع  املخصصة للوحدةاألسابيع 

وحسددخ 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

 سابع ال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 المواضيع األسبوع /التاريخ

 1األسبوع 
25-8-2019 

 (: الحواس خ واألجهزة1الدرس )  الحاسوب واملعلومات املصورةالوحدة األولى: مكونات  

  نواح الحواس خ. •

 املكونات املادية والبرمجية. •

 (: تيصيص نظام التشغيل2الدرس )  الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة

 تعريف ، مهام (.   (نظام التشغيل •

 إعدادات الفأرة. •

 2األسبوع 
1-9-2019 

 (: الحواس خ واألجهزة1الدرس )  الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة

 (.املكونات املادية )األجزاء الر  سة لوحدة النظام •

 (: تيصيص نظام التشغيل2الدرس )  الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة

 إعدادات الشاشة. •

 إعدادات اللغة. •

 3األسبوع 
8-9-2019 

 (: الحواس خ واألجهزة1الدرس )  الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة

 األجهزة امللحقة(.املكونات املادية ) •

 لل تذكر؟الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 إنشاء مجلد جديد. •

 ضغ  ملف  و مجلد.  •

 (: امللفات واملجلدات 3الدرس)الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 نسخ/نقل املجلدات وامللفات.  •

 البحث عن مجلد  و ملف.  •

 خصا ص امللف.  •

 4األسبوع 
15-9-2019 

 (: املعلومات املصورة 4الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 املصورة.   املعلوماتتعريف، استيدامات   •

 .Infographicsالخصا ص الر  سة للمعلومات املصورة   •

 .Infographicsاألنواح الشا عة للمعلومات املصورة   •

 (:  دوات تصمي  املعلومات املصورة5الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 الطريقة األولى: التصمي  باستيدام القوالخ الجالزة.   •

 تح املعلومات   -املعلومات املصورة  حفظ  ،عنوان، إضا ة الصور تغيير ال)اختيار القالخ،  

ا
ً
 (.املصورة املوجودة مسبق
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 م 2020-2019تكنولوجيا المعلومات للعام األكاديمي الحوسبة و لمادة  الخطة الفصلية

 سابع ال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 5األسبوع 
22-9-2019 

 (: املعلومات املصورة 4الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 .Infographicsاملعلومات املصورة    تصمي  خطوات   •

 (:  دوات تصمي  املعلومات املصورة5الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 التصمي  باستيدام القوالخ الجديدة.الطريقة الثانية:   •

 عنوان، إضا ة األش ال.(إضا ة  )إنشاء قالخ جديد، تغيير اتجاه الصفحة، تغيير لون الخلفية،    

 (:  دوات تصمي  املعلومات املصورة5الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 القوالخ الجديدة.الطريقة الثانية: التصمي  باستيدام   •

 )إضا ة صور، رب  عناصر املعلومات املصورة (.  

 6األسبوع 
29-9-2019 

 (:  دوات تصمي  املعلومات املصورة5الدرس )الوحدة األولى: مكونات الحاسوب واملعلومات املصورة  

 .الطريقة الثانية: التصمي  باستيدام القوالخ الجديدة •

 (.الطباعة  ، معاينةQR  االستجابة السريعة  )إضا ة رمز 

 املكونات املادية للحاسوب واملعلومات املصورة الوحدة األولى:  

 مشروح 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

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

ا ية من إعداد املعل .  وتدريبات إثر
   لتحك الوحدة الثانية: الروبوت ذات  ا .4

 لل تذكر؟   
 .EV3محركات   •
 لبنة التكرار. •
 (.Switchلبنة     -  Waitالقرارات )لبنة    •

 9األسبوع 
20-10-2019 

 10األسبوع 
27-10-2019 

 (:  جهزة االستشعار 1الدرس )الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك   

 االستشعار.   و جهزة  الروبوت •

 . Mindstorms EV3 جهزة استشعار   •

 (: التنقل بأمان2الدرس )الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك   

 املخط  االنسياب (.  –برمجة الروبوت للتنقل بأمان )الخوارزمية   •

ا ق )التقدم إلى األمام(. •  الكشف عن وجود عو

 11األسبوع 
3-11-2019 

 (: التنقل بأمان2الدرس )الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك   

ا ق  • ا ق )الكشف عن العو  التكرار(.  –االلتفاف إلى اليمين    –الكشف عن وجود العو
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 م 2020-2019تكنولوجيا المعلومات للعام األكاديمي الحوسبة و لمادة  الخطة الفصلية

 سابع ال الصف -المرحلة اإلعدادية  - لو األالفصل الدراسي 

 (: التنقل بأمان2الدرس )الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك   

 .الكشف عن وجود خ   سود •

 12األسبوع 
10-11-2019 

 : الروبوت الذك (3)الدرس    الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 املخط  االنسياب (.  –)الخوارزمية   بلبنات البياناتالعمل   •

 : الروبوت الذك (3)  الدرس  الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 لبنة املتغير )ضب  السرعة األولية(.  •

 .) لبنة الحساب )زيادة السرعة التدريجية •

 13األسبوع 
17-11-2019 

 : الروبوت الذك (3)الدرس    الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 .) نصضا ة )إ  لبنة النص •

 لبنة العرض )عرض النص(. •

 : الروبوت الذك (3)الدرس    الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 .تحريك الروبوت بسرعة ثابتة •

 14األسبوع 
24-11-2019 

 : الروبوت الذك (3)الدرس    الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 .تحريك الروبوت بسرعة ثابتة)تتمة(   •

 الوحدة الثانية: الروبوت ذات  التحك 

 مشروح الوحدة. •

 15األسبوع 
1-12-2019 

 مراجعة عامة 

 16األسبوع 
8-12-2019 

 ( نهاري9-1للصفوف ) االولاختبارات نهاية الفصل الدراسي 

 السنويوفق التقويم  2019ديسمبر  15 ولغاية 2019 ديسمبر 8من 

 


