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 قوق الح           ةمديرتوقيع ال                      ةتوقيع المشرف                 ةتوقيع المعلم 

 مادةمة للاألهداف العا

 
مستندة على التعاليم اإلسالمية    تعزيز قيم االنتماء لوطننا المملكة العربية السعودية، والوالء لقيادته الرشيدة حفظهم هللا، انطالقا من عقيدة صافية •

 السمحة.  

والخطط التنموية في المملكة   مطالب التنمية المستدامة  واألنشطة، اتساقا مع تعزيز قيم المواطنة من خالل التركيز عليها في المواد الدراسية •

 . م والوسطيةاإلسال العربية السعودية التي تؤكد على ترسيخ ثنائية القيم والهوية، والقائمة على تعاليم

تعليم مع متطلبات سوق  لا اق مخرجات س، لضمان اتبما يتوافق مع التخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة  ات لب اتأهيل الط •

 . العمل

 .من متابعة التعليم المسار المفضل لديهم في مراحل مبكرة، وفق ميولهم وقدراتهم اتلبا الط تمكين •

 لتحاق بالتخصصات العلمية واإلدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل.  من اال اتلبا الطتمكين  •

 . تعليمي نشط  ارسات تطبيقية ضمن مناخداخل المدرسة قائمة على فلسفة بنائية، وممبيئة تعليمية ممتعة ومحفزة ي ف ات لباالطدمج  •

إلى مرحلة ما بعد التعليم  ن دائية حتى نهاية المرحلة الثانوية وتسهيل عملية انتقالهعبر رحلة تعليمية متكاملة بدءا من المرحلة االبت ات لباالط نقل •

 العام.  

 . اة والتجاوب مع متطلبات المرحلةصية التي تساعدهم على التعامل مع الحيبالمهارات التقنية والشخ اتلباالطتزويد  •

التطبيقية، والحصول على   حصول على شهادات مهنية، وااللتحاق بالكلياتعبر خيارات متنوعة غير الجامعات مثل: ال  ات لبا الطتوسيع الفرص أمام  •

 دبلومات وظيفية. 
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 للمادة اصةخلااألهداف 

 

 .اتلباالطية لدى تعزيز المفاهيم الصح •

اللياقة البدنية الحفاظ على الصحة الشخصية وتي تستهدف الكفايات المعرفية والمهارات ال نكتسابهالمساهمة في ا •

 الوقاية من األمراض واإلصابات.و، وتعزيزهما 

 بسبل السالمة. اتلباالطرفع الوعي لدى  •

 قة بالصحة.متعلكيات الخطرة التجنب السلو •

عرفة والمهارات الصحية القائمة على األبحاث العلمية في المواقف ذات  ة مع تطبيقات شخصية للمتقديم تجارب تعلم واقعي

  الصلة.
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  (تمساراال  ي نظامانوالثالثاني  )الصف   (1-2ة الرقمية نيتقال)ة ادتوزيع م

ــ  سيمخال االربعاء  الثالثاء االثنين  االحد األسبوع   ــــــــــــــدروســــــــــــــــــــــــــــالـ

 والمعرفة والمعلومات البيانات 5-2 4-2 3-2 2-2 2/ 1 1

 صحتها  نم  والتحقق البيانات جمع 12-2 11-2 10-2 9-2 2/ 8 2
 إكسل  باستخدام التنبؤ 19/2 18/2 17/2 16/2 15/2 3

 صطناعيالا الذكاء مفاهيم 26/2 25/2 24/2 23/2 22/2 4

 االصطناعي الذكاء تطبيقات 3/ 3 3/ 2 3/ 1 30/2 29/2 5

 البرمجة باستخدام االصطناعي الذكاء 10/3 3/ 9 3/ 8 3/ 7 3/ 6 6

 HTML  وسوم امتخدباس التنسيق 17/3 16/3 15/3 14/3 13/3 7

 النمطية التنسيق صفحات تصميم 24/3 23/3 22/3 21/3 20/3 8

 اإللكتروني  الموقع ميمصت 4/ 2 4/ 1 29/3 28/3 27/3 9

 اإللكتروني  الموقع تصميم تابع 4/ 9 4/ 8 4/ 7 4/ 6 4/ 5 10

 نفسك  اختبر 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11

 عامة جعةمرا 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 12

 االختبارات  30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 13
 م 2022/ 10/11 هـ 16/4/1444 الخميــس  ة أسبوع مطول إجازة نهاية م 28/8/2022 هـ 01/02/1444 األحــــــــــد  بداية الدراسة للفصل االول 

 م 2022/ 13/11 هـ 26/4/1444 األحـــــــد الول بداية اختبار الفصل الدراسي ا  م 2022/ 9/ 22-21 هـ 26/02/1444-25 يـــــــسخمال لوطني م ا ليوإجازة ا

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 
االحد  

 واالثنين 
 الفصل الدراسي االول اجازة بداية  م 10/2022/ 17-16 هـ 20-21/3/1444

نهاية دوام يوم  

 الخميس 
 م 2022/ 24/11 هـ 30/4/1444

 مدير/ة المدرسة:  المشرف/ة التربوي/ة:  معلم/ة المادة: 
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 راس اجلدول ال 

 الحصة السادسة الحصة الخامسة  الحصة الرابعة  الحصة الثالثة ة ثانيلاالحصة  الحصة االولى  

       األحد

       االثنين 

       الثالثاء

       األربعاء 

       الخميس

       

           لمدرسة ف اهات

 

           ة هاتف المرشد

           هاتف ولي االمر            ة هاتف المعلم
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 تحضير التعلم الرقمي
ات

جي
اتي

سرت
اال

 

 المادة

 

 1-2 الرقمية التقنية دة عنوان الوح

 ث  1-2 الرقمية التقنية
 مسارات

 والمعرفة  والمعلومات  البيانات س در ال موضوع

 O يرحــضــــو Oعــن بــعــد  نوع الدرس 

وم
الي

 

 األحد

 األهداف 

 .والمعرفة والمعلومات البيانات مفهوم الطالبة تعرف أن •
 .والمعلومات البيانات مصطلحي بين الرئيسية ختالفالا أوجه الطالبة تلخص أن •
 .البيانات أنواع الطالبة تعدد أن •
 .البيانات عرض كيفية الطالبة تتعلم أن •
 .اتناالبي ترميز مصطلح معني الطالبة تشرح أن •
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 االثنين

 الثالثاء 

 األربعاء

 خميسلا

يخ
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 يم وقلتاو الواجبات 

 والمعرفة؟ والمعلومات البيانات مفهوم هو ما •
 .ماتولوالمع البيانات مصطلحي بين الرئيسية االختالف أوجه لخصي •
 .البيانات أنواع هي ما عددي •
 .البيانات عرض طريقة اذكري •
 .البيانات ترميز مصطلح معني اشرحي •
 .ذاتية رقابة •

 ..... .... .أخرى      ⃝   أفالم تعليمية      ⃝المسجل      ⃝  صور    ⃝     ونةالم ملقأ    ⃝البطاقات        ⃝     الكتاب    ⃝    السبورة      ⃝   البرجكتر     ⃝ التعليمية املعينات

 أخرى .............     ⃝        أوراق عمل     ⃝بوربوينت             ⃝     ديوهات     يف اإلثراءات 

 O ىأخر Oمسابقة مدرستي Oنشاط منزلي  O نشاط مدرسي األنشطة 

 O ترةار ف اختب Oاختبار وحدة  االختبارات 
اختبار اسبوعي 

O 
 Oأخرى 
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 استراتيجيات الليزر  

     التاريخ 1-2التقنية الرقمية  المادة البيانات والمعلومات والمعرفة  موضوع الدرس 

     ة موعالمج
المكتسبات والمفردات  

 دةالجدي

مستوي -التوقيت-المالئمة-الدقة

 الكفاية-التفاصيل

     ةالحص

     الفصل

 ئللوسام واالتعل تقلبات
عرض  جهزهأ جيل تس جهاز  ات وعين نماذج  مجسمات  صور ت لوحات ورسوما تعليمي  فيلم 

 مراجع ودوريات خرى ....... أ 

 بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟  قلفرما ا التمهيد 

     

 األنشطة  ض الدرسالمحتوى وفر األهداف السلوكية 
م لتعلييات ااستراتيج

 البديلة
 الهدف تقييم 

م  مفهو الطالبة  عرفتأن  

ات  يانات والمعلومالب 

 . والمعرفة

 

  أوجهبة الطال  لخصأن ت

االختالف الرئيسية بين  

ات  مصطلحي البيان 

 والمعلومات. 

 

أنواع  الطالبة  عددتأن  

 ات. البيان

 

كيفية   الطالبة تتعلم أن  

 عرض البيانات. 

 

معني  الطالبة  شرحأن ت

 ترميز البيانات. مصطلح  

 

م أو حتى ا أو الكلمات أو األرق  هو مجموعة من الحقائق :البياناتمصطلح 

 وصف ألشياء لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي شكل من 

أولية أنها غير   ولية، حيث تعني كلمةاأل ناتاألشكال، وتسمى أيًضا البيا

 معالجة.

ت، عندما ُتعالج البيانات األولية فإنها تتحول إلى معلوما  :المعلومات

التي لها معنى في ولذلك يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة 

 اق سي

 محدد ومفيد، بينما يسمى إجراء هذه المعالجة: معالجة البيانات. 

لمعرفة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي ذلك إلى  ج اتنت :ةالمعرف 

 .استنتاجات وقرارات مختلفة

 انات: ينواع البأ

 البيانات الرقمية -1

 يانات األبجدية الب -2

 البيانات األبجدية الرقمية -3

 بيانات الرسوميةال -4

 بيانات مقطع الفيديو  -5

 لبيانات الصوتيةا -6

 1 شاطن

قائمة من البيانات  يأنشئ

ومات  على مها إليثم حّول

كيف   يوضح ثم مفيدة. 

يحّول الحاسب البيانات 

 إلى

 علومات؟ م

o  شكالتالمحل 

 

o واالستقصاء  االكتشاف 

 

o الصف الذهني 

 

o خرائط الذهنيةال 

 

o التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o  ........ أخرى 

البيانات  مفهوم  ما هو

 ؟ والمعلومات والمعرفة 

 

ختالف  أوجه االلخصي 

الرئيسية بين مصطلحي  

 ات والمعلومات.يانالب

 

ي أنواع عددي ما ه

 .البيانات

 

اذكري طريقة عرض 

 ات.البيان

 

شرحي معني مصطلح ا

 ترميز البيانات. 

 ذاتية.  بةرقا

 .... رىأخ     ات المنزليةبج واال     األنشطة    التدريبات     المناقشة   ة المالحظ    االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية  قويمأدوات الت

 بأسئلة الكتاحل  نزلي ب المالواج متابعة حل أنشطة الكتاب ختامي التقويم ال

 



 

 يثة لتعليم الحدالتحضير وفق استراتيجيات ا

    بوع  األس    الزمن المتوقع للوحدة ولي األ   : الوحدة

     الحصة     فالص علم البيانات موضوع الوحدة

 التقويم  أداء إستراتيجية التدريس  المعيار الهدف المكون صةحال الفصل

  

 األول: الدرس  

  واملعلومات  البيانات
 واملعرفة 

 البياانت   مفهوم  الطالبة   فتعر   أن •
 . واملعرفة  واملعلومات 

 االختالف   أوجه  الطالبة  تلخص   أن •
 البياانت  مصطلحي بني  الرئيسية

 . واملعلومات
 . البياانت  أنواع  الطالبة   تعدد  أن •
 . البياانت عرض  كيفية  الطالبة  تتعلم  أن •
 ترميز  مصطلح  معن  الطالبة  تشرح  أن •

 . البياانت

    العصف الذهني + ✓

  + اش نق الالحوار و

 االستقراء 

 :...................  أخرى

 تر رجكالب  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

 الكتاب   √ ⃝

 البطاقات   √ ⃝

 العروض   √ ⃝

 

 نماذج حسية       ⃝

 ة ملون أقالم      ⃝

 صور       ⃝

 المسجل       ⃝

 م تعليمية أفال      ⃝

 أخرى........       ⃝

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

 شفوية ال رات ختبااال  √ ⃝

 االختبارات التحريرية   √ ⃝

 المناقشة    √ ⃝  حظةالمال     √ ⃝

 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝

 الواجبات المنزلية     √ ⃝

 ..... ...........أخرى ......     ⃝

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

 



 فواز الحربي -البنائية 

 والمعرفة  والمعلومات  البيانات الدرس وع موض
     التاريخ 1-2التقنية الرقمية  املادة

بات املكتس
 واملفردات اجلديدة

مستوي -التوقيت-المالئمة-الدقة
 الكفاية-لالتفاصي 

     احلصة

     الفصل        اجملموعة

 أخرى .....      ⃝ودوريات مراجع      ⃝ يليمتع  فيلم     ⃝ لوحات ورسومات     ⃝ صور     ⃝مجسمات     ⃝   نماذج وعينات     ⃝جيل س تجهاز      ⃝   أجهزة عرض     ⃝ والوسائل  تقنيات التعلم

 ؟املعرفةمات و ياانت واملعلو الفرق بني الب ما التمهيد
 

 تقويم اهلدف  احلديثة التعليم يجيات اسرتات  ( ةكتاب الطالباألنشطة ) احملتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية 

مفهوم   الطالبة عرفتأن 

ات البيانات والمعلوم

 . والمعرفة

 أوجهبة الطال لخصأن ت

االختالف الرئيسية بين  

ات مصطلحي البيان

 والمعلومات. 

أنواع الطالبة  عددتأن 

 ات.البيان

كيفية   الطالبة تتعلمأن 

 عرض البيانات.

معني الطالبة  شرحأن ت

 ميز البيانات. رتمصطلح 

 

هو مجموعة من الحقائق أو الكلمات أو  :البياناتمصطلح 
م أو حتى وصف ألشياء لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي األرقا

 شكل من 
ألولية، حيث تعني كلمة أولية  األشكال، وتسمى أيًضا البيانات ا

 ا غير معالجة. أنه
حول إلى  عندما ُتعالج البيانات األولية فإنها تت :المعلومات

ت، ولذلك يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة معلوما
 اق التي لها معنى في سي

 محدد ومفيد، بينما يسمى إجراء هذه المعالجة: معالجة البيانات. 

فة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي  المعرتنتج  :ةالمعرف 
 .ذلك إلى استنتاجات وقرارات مختلفة

 انات: ينواع البأ
 ات الرقميةالبيان -1
 يانات األبجدية الب -2
 البيانات األبجدية الرقمية -3
 بيانات الرسوميةال -4
 بيانات مقطع الفيديو  -5
  البيانات الصوتية -6

 

 1 شاطن

قائمة من البيانات  يأنشئ

علومات  ها إلى ميثم حّول

كيف   يوضح ثم فيدة. م

 يحّول الحاسب البيانات إلى 

 معلومات؟ 

o حل المشكالت 

 

o اء واالستقص االكتشاف 

 

o يالصف الذهن 

 

o خرائط الذهنيةلا 

 

o التعلم الذاتي 

 

o ي نالتعلم التعاو 

 

o  ........ أخرى 

البيانات  مفهوم  ما هو

 ؟ والمعلومات والمعرفة 

ختالف  أوجه االلخصي 

الرئيسية بين مصطلحي  

 انات والمعلومات.البي

ي أنواع عددي ما ه

 .البيانات

اذكري طريقة عرض 

 ات.البيان

شرحي معني مصطلح ا

 ز البيانات. ترمي

 ذاتية.  رقابة

 أخرى ..............      ⃝ نزليةات المالواجب    ⃝  األنشطة     ⃝ التدريبات     ⃝   ناقشةملا     ⃝ المالحظة     ⃝ االختبارات التحريرية     ⃝الشفوية االختبارات      ⃝ أدوات التقويم 
 تاب  حل أسئلة الك    ليالمنزالواجب   الكتاب أنشطة حلمتابعة   التقويم الختامي

 



ىعلمىالبياناتى العنوانىاألولى الوحدة
ىواملعرفة؟ىىىواملعلوماتىىىالبياناتىىىبيىىىالفرقىىىماى د تمهي

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

 :تحديد نتائج التعلم المرغوبة :1الخطوة 

 :بعد دراسة هذه الوحدة أن ة يتوقع من الطالب :العامة داف األه
 . والمعرفة والمعلومات البيانات مفهومبين  قر تف •
 .البيانات أنواع تعدد •
 .البيانات عرض كيفيةتوضح  •
 .البيانات إدخال صحة  من التحقق يتم كيف تشرح •
 .البيانات صيغة من التحقق في إكسل مايكروسوفت امج برن استخدام كيفية تتعلم •
 . اإلكسل في واستخدامه التنبؤ مفهوم على تعرف •
 .اإلكسل بواسطة التنبؤ إنشاء كيفية تتعلم •
 .إكسل في استخدامه وكيفية وأنواعه التشفير هو ما تبين •

 : األسئلة األساسية : ( األفهام الباقية)األفكار الكبرى 
 :أن ةالطالب ستفهم

 

 مررا هررو)معرفررة مفرراهيم البيانررات و الفكرررة الكبرررى:

 في التنبؤ( استخدامهوكيفية  اإلكسل برنامج

 

 (: الباقية األفهام)                  
 

ة  والمعرف  والمعلومات البياناتأهمية البيانات  •

 بينهم. والفرق 

 إدخال صحةالتأكد من عرض البيانات و •

 .البيانات

 بؤ. استخدام برنامج اإلكسل في التن •

  والمعلومات البيانات مفهوم هو  ما  : السؤال األول
 والمعرفة؟ 

دخال  كيف يتم التحقق من صحة إ وضحي   :السؤال الثاني
 .ياناتالب

 ؟ برنامج  استخدام كيفية هي  ما :الثالث السؤال
  صيغة من  التحقق  في  إكسل مايكروسوفت  :رابعال السؤال
 .البيانات
  استخدامه ية يف وك التنبؤ  مفهوم هو   ما :خامسال السؤال

 اإلكسل؟  في 
  ةسطكيفية إنشاء التنبؤ بوا حي ضو :سادسال لسؤالا

 اإلكسل. 

 لم الوحدةتع بعد ةبها الطالبسستكت  التي الرئيسة والمهارات رفةمعال                     

 :ةطالبلستعرف ا             
 .والمعرفة والمعلومات البيانات مفهوم •
 .البيانات أنواع •
 .البيانات عرض كيفية •

 .البيانات إدخال صحة من التحقق •

 التحقرق  فري  إكسرل  مايكروسوفت  برنامج  استخدام •

 .البيانات صيغة من

 .اإلكسل في واستخدامه التنبؤ ممفهو •

 .اإلكسل بواسطة التنبؤ إنشاء •

 .إكسل في استخدامه وكيفية وأنواعه التشفير •

 :على ةقادر ةمالمتعلستكون          

 والمعرفة والمعلومات اناتالبي مفهوم بين تفرق . 

 البيانات أنواع تعدد. 

 البيانات عرض كيفية توضح. 

 البيانات لإدخا صحة  من التحقق يتم كيف تشرح. 

 في  إكسل  مايكروسوفت  برنامج  استخدام  كيفية  تتعلم 

 . البيانات صيغة من التحقق

 اإلكسل في واستخدامه التنبؤ مفهوم على تعرف . 

 اإلكسل طةاسبو التنبؤ إنشاء كيفية تتعلم. 

 في   استخدامه  وكيفية  وأنواعه  التشفير  هو  ما  تبين 

 .إكسل

 : بما يأتي  ةستقوم المعلم : بما يأتي ةستقوم المتعلم 

 والحوار المناقشة . 

 البحث كتابة. 

 مطوية عمل . 

 قصة كتابة . 

  الطالبةتنفيذ نشاطات كتاب. 

 العمل أوراق حل . 

 مفاهيم خرائط وأ ذهنية خرائط رسم في كةشارالم. 

 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد •

طريقة   –تعلم تعاوني ) يس تحدد إستراتيجية التدر •

 . (تفكير ناقد  –ناقشة حوار وم –تعلم نشط  –إلقائية 

 . قراءة نموذجية للنصوص •

 . مناسبةالتعزيز ال •

 تقسيم المجموعات.  •

 .رق العملإعداد أو •

 .وخرائط المفاهيمط الذهنية داد الخرائعإ •



 
 

 : هين واألدلة على تحقق نواتج التعلمالبرا  تحديد  : 2الخطوة 

 : األدائية المهمات 

 .والمعرفة  اتوالمعلوم  البيانات  عن االنترنت  من  أبحاث  عمل*

   .إكسل  مايكروسوفت  برنامج استخدام  كيفية  توضح قصة  الطالبات تحضر أن*

 : المحكات الرئيسية 

 . االختباراتمة في تحقيق درجات متقد *

 .دريبات بالكتاب المدرسيلة الت* القدرة على حل أسئ

 . (متميزة  –كفء   – يةنام - ةمبتدئ )* يتم من خالل جدول المتابعة المعد  

 :أدلة أخرى

 : من خالل األدلة التالية

  لةاألسئ - المفكرات – التذكير األكاديمي -  اختبارات طويلة - اختبارات قصيرة -نقاشات الزميالت  

 .ملف اإلنجاز -  ياتالمطو – تقويم األقران  - ئية لفجاا

 :خبرات التعليم والتعلم : 3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية 

 .بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة  رضبعه الطالبات  اثارة انتبمدخل وتمهيد إل 

مناقشرة المهمرات األدائيرة التري   إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع 

 .مل على تحقيق هذه األهداف واإلفهاتعم

لهرا بقصرد ترتير  الكتراب  بللطالبرات    لمعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابهاعرض ا 

   :كالتالي  وهي  مناسبةالستراتيجية التدريس األخرى وذلك حس  إ  ها واحدة تلوتحقيق

مرن الطالبرات   يأطلبر  ،أهرداف الوحردةات تعاونيرة وبعرد عررض  من خالل العمل على شكل مجموع 

 .مواضيع الوحدة  توضيح

مرن الطالبرات قرراءة  يأطلبر  ،بالوحردةة  أهرم النقراط الروارد  وينرت عرنللطالبات عرض بور ب  يقدم 

أهرم النقراط الرواردة  لتوضريحالعرض جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولرة مرنهن 

 رراته.  ومب  الهدف منهمع توضيح   بالوحدة

بطريقرة عمليرة  مرن الطالبرات قرراءة المطويرة  يطلبرأ،  موضوع الوحدة  عنت مطوية  باللطال  يقدم 

العالقرات برين العنراوين  اسرتيعابالل  لومرات التري وردت بهرا مرن خرليرل المعمركزة تعتمد على تح

 . مفهوم الوحدة  والفرعية للخروج بمفهوم شامل عنالرئيسة  

ويرتم ذلرك مرن خرالل االسرتعانة  درسة للريئيسرالفكررة الر  عرن  جمرع معلومرات  تمن الطالبا  يلبطأ 

قال كتي  صغير ات في شكل ملمعلوملطالبات ال  يقدم،  بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة

 شرين سطراً. ال يزيد عن ع

 لرةالمقامع توضيح الهردف مرن كتابرة   موضوع الوحدة  قصيرة عن  مقالةمن الطالبات كتابة    يأطلب 

 ومبرراتها.

 .هامناقشة المجموعات فيلعمل وتوزيع أوراق ا 

  .ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدةت 
 

 

 

 



 

 متميزة  كفء ية نام   ة دئمبت ت التوقعا
الشواهد واألدلة  

 ومجموع النقاط 

جمع الصور التي 

الصحة توضح 

    والعافية

جمعت الصور 

 كلها  

جمعت صور  

 ا سبق  مم أجمل

وزودتها   الصورجمعت 

 ة ميلبعبارات ج

عت الصور مج

وأحسنت في  

ترتيبها وكتابة جمال  

 موضحة لها 

 

الترتي   

 والتنسيق 
 ة زممتا جدا  مناسبة   مناسبة

 

 متميزة 

 
 

 يومين  تأخرت الزمن
يوم   تأخرت

 واحد
 في الموعد المحدد 

 

 في الموعد المحدد 

 
 



 (المررهمة األدائيررة)

 علم البيانات : اسم الوحدة

 ارات مسالم ظان  –الثاني الثانوي   :الصف 

 : عنوعمل مطوية  والمعرفة والمعلومات  البياناتمهمتك في كتابة قصة عن تتمثل  

 ( كسلاإلبرنامج  – ات أنواع البيان)

 الهدف هر 

 . معلمة  :مهمتك 

 . توظيف الدروس اللغوية  الهدف:

ة ائدوسلسة وتحقق الف  شيقة، أن تطرحيها بطريقة المشكلة والتحدي: 

 . ارئعة للق والمت

 الدور د
 . ةمتميزة معلم   :أنت

 . تنفيذ القصة والملصق   :وظيفتك

 .طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 .ةالعلمي ةسياق المقرر  :سك فيه هوي تجدين نفالسياق الذ موقفال م

 ا

الناتج  

واألداء 

 والغرض 

 . تنفيذ رسم القصة والملصق

 ع

معايير  

ومحكات  

 جاحالن

 . صقوالملم بجوانب القصة اإللما ❖
 بطريقة مشوقه وممتعة.  ئهراإج ❖
 . الشمولية ❖
 .الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي ❖

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 التدريسجدول تنظيم 
 المكون    

 ( الموضوع)
 التوقيع  الفصل الحصة التاريخ  اليوم 

 والمعلومات البيانات ❖

 والمعرفة 
    هـ 14 /   / 

  من والتحقق البيانات جمع ❖

 صحتها
    هـ 14 /   / 

    هـ 14 /   /  إكسل باستخدام التنبؤ ❖

 

 
 
 
 



 

 

 

 ...... ة املدرسة: ...............مدير  املشرفة الرتبوية: ....................  .................. املادة: .....  معلمة
 توقيع: ............................ ال ..... التوقيع: ....................... التوقيع: ............................ 

 

 الحربي فواز  –البطاقات 
 المالحظات  الحصة  الصف  التاريخ  اليوم 

 

 الدرس  الوحدة 

    هـ14..  .... / ...... /  

 البيانات والمعلومات والمعرفة  األولى 

    هـ14..  .... / .. /....  

    هـ14.... / ....  .... /  

    هـ14.... / ....   /....  

    هـ14  .... / ........ /  
 

 

 ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟ : للدرسالكفاية األساسية 
 

 األهداف 
 المحتوى 

 ( ة) كتاب الطالب

 يم تقواسئلة ال 

 ( ةب الطالب) كتا

مفهوم   الطالبة عرفتأن 

ات البيانات والمعلوم

 . والمعرفة

 أوجهبة الالط لخصأن ت

االختالف الرئيسية بين  

ات مصطلحي البيان

 والمعلومات. 

أنواع الطالبة  عددأن ت

 ات.البيان

كيفية   الطالبة تتعلمأن 

 عرض البيانات.

معني الطالبة  شرحأن ت

 ترميز البيانات. مصطلح 

 

م أو حتى هو مجموعة من الحقائق أو الكلمات أو األرقا  :البياناتمصطلح 

 كل من تحليلها أو معالجتها بأي ش وصف ألشياء لم يتم

نات األولية، حيث تعني كلمة أولية أنها غير  ى أيًضا البيااألشكال، وتسم

 معالجة.

ت، ولذلك  عندما ُتعالج البيانات األولية فإنها تتحول إلى معلوما  :المعلومات

 اقالتي لها معنى في سييشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة 

 ات. إجراء هذه المعالجة: معالجة البيان بينما يسمى محدد ومفيد،

تنتج المعرفة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي ذلك إلى   :ةالمعرف 

 .استنتاجات وقرارات مختلفة

 انات: ينواع البأ

 البيانات الرقمية -1

 يانات األبجدية الب -2

 البيانات األبجدية الرقمية -3

 بيانات الرسوميةال -4

 بيانات مقطع الفيديو  -5

 ات الصوتيةيانالب -6

البيانات  مفهوم  ما هو

 ؟ والمعرفة  والمعلومات

ختالف  أوجه االلخصي 

الرئيسية بين  

مصطلحي البيانات 

 والمعلومات. 

ي أنواع عددي ما ه

 .البيانات

اذكري طريقة عرض 

 ات.البيان

شرحي معني مصطلح ا

 ترميز البيانات. 

 ذاتية.  رقابة

 

 م وأدواتهأساليب التقوي  مهارات التفكير:  ائل التعليميةوسال استراتيجيات التدريس الحديثة  ةئيالته
o  نشاط رقمي o ر والمناقشة الحوا o  كتاب الطالبة o  المالحظة o على األداء تمد المعويم تقال 

o  حدث واقعي o  حل المشكالت o  كتاب النشاط o التصنيف o  التواصل 

o  قصة o التعليم التعاوني o  أجهزة عرض o  القياس o مالحظة لا 

o  طرح مشكلة o  االستكشاف o  ت فياشفا o  االستنتاج o  سلم التقدير 

o  قراءة نص من مرجع o  االستقصاء o  جهاز تسجيل o ت األرقام عالقا o  قائمة الشطب 

o ر صو عرض o  الذهني العصف o , صحف  مراجع o  ...................... :أخرى o  األسئلة واألجوبة 

o  مشاهد فيلم تعليمي o  تمثيل األدوار o  اعي: ير اإلبدكفتمهارات ال مجسمات o ............ :أخرى .......... 

o  مدخل تاريخي o  القصة o عينات o  التوضيح o خرى: ..................... أ . 

o  آية قرآنية أو حديث شريف o  التخيل o ت وماورس ات  لوح o التفكير الناقد:  ة صال األ 
o  ...................... :أخرى o  الخرائط الذهنية o  فيلم تعليمي o  الطالقة o  لويات و ألمهارة تحديد ا 

o .................. :أخرى .... o  التعلم باللعب o .................... :أخرى .. o التطبيق o ين  مهارة التمييز ب

 التذكر  o أخرى: ......................  o ندوة أسلوب ال o ..... ...........أخرى: ...... o المعلومات 

o  o  أسلوب صحائف األعمال o  o  المرونة o  

o  o .................. :أخرى.. . o  o  ...................... :أخرى o  
 

 ................... .............. .................................................................  :. حل اسئلة الكتاب التعينات المنزلية:
 

 

 



 الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم والمعرفة  والمعلومات  تلبياناا موضوع الدرس 1-2  الرقمية  التقنية  الصف  -المادة 

      التاريخ  والمعرفة؟  والمعلومات البيانات بين الفرق ما تمهيديئة والتهال

 مصادر التعلُّم 
 )الوسائل التعليمية(

         أوراق نشاط  ❑شرائح إلكترونية          ❑          مرئيعرض ❑سبورة ذكية          ❑

 قطع الورق والفلين ❑     تجارب عملية ❑

      الحصة

      الفصل 

استراتيجية التعلَّم 
 طالنش

  التواصل اللغوي   ❑   عصف ذهني❑استقصاء    ❑)ابداعي(    ناقد  تفكير❑      تعاونيتعلم    أخرى: ........................... ❑لمباشر   شاف ا االكت❑التقويم البنائي 

 التقويم  نشاط إثرائي واملتعلمة ملعلمة  إجراءات حتقيق النواتج من ا التعلم املخطط هلا )األهداف( تج  نوا
مفهوم البيانات  الطالبة عرفتأن 

 . ات والمعرفةوالمعلوم

االختالف   أوجهبة الطال لخصأن ت

ات الرئيسية بين مصطلحي البيان

 والمعلومات. 

 ات.أنواع البيانالطالبة  عددأن ت

كيفية عرض  الطالبة لمتتعأن 

 البيانات.

مصطلح  معني الطالبة  شرحأن ت

 ترميز البيانات. 

يفكرن   أن لباتالطا من ي أطلب ُثم الدرس، عليها يشتمل التي  العامة األفكار بشرحومي ق 
  عما األخرى بعد واحدة هنيألسأثم  ،سدرمضمون ال ي لمدة دقيقة أو أكثر فيبشكل فرد

 . تزيد عن دقيقتين لكل مجموعةة ال في مدتوصلن إلية من أفكار 

ثم حددي كل أختيار في زاوية من خالل له أربع اختيارات علي الطالبات رحي سؤاال طأ
، ثم عرض  أختيارهنلذي يحتوي علي ا للركن يتوجهن أن منهن يأطلب ُثم ،ملصق

 . ة بسيطةي أحسنت منهن هديلتل ، وقدميحيحةة الصإلجابا
  البيانات مفهومعلي  تسليط الضوءمثل  الدرسزة في النقاط البارللطالبات  يوضح

ًبا من إلى مجموعات مصغرة تتكون غال  طالباتمن خالل تقسيم ال .والمعرفة والمعلومات
وعليهن االعتماد على   الدرسخص عطي لهن واجبات محددة ت وأأعضاء  4إلى  3

 إنجاز المطلوب منهن.التعاون )التبادل المعرفي والمهاري( من أجل 
للتفكير والمناقشة وإبداء  طالباتمن خالل دفع ال الدرسحول محتوى الطالبات  يقشنا

، واالهتمام بالبحث   الدرس في إعداد نالرأي وطرح األسئلة وتقديم األجوبة وإشراكه
 .يلها من خالل اإلعداد، والمناقشة، والتقويمحليمات وتوجمع المعلو

  االختالف أوجه الطالبة لخيصي تهوخل الدرس بدا  لنقطة الطالبات انتباه اثيري
 اتيحي ثم ،والحوار النقاشتكون محور ل .والمعلومات البيانات  مصطلحي بين الرئيسية

  الطالبات وبين بينك الحوار ةدف  في التحكم خالل من الهادف النقاش على المساعد الجو
  ضوعللمو تلخيص بكتابة الطالبات كلفي ثم النقاش علموضو  دقيق لتحديد صليت حتى

 .كراساتهن في
  الموضح السؤال على اإلجابة في هنيساعد ُثم الطالبات، على العمل ورقة بعرض يقوم

 .بها

ي
كر

اذ
 

قة
ري

ط
 

ض
عر

 
ت

نا
يا

لب
ا

.
 

تقو
يم  

لي 
قب

 

 والمعلومات البيانات مفهوم هو ما

 رفة؟ والمع

يم  
تقو

ئي
بنا

 

  بين الرئيسية االختالف أوجه لخصي

 .والمعلومات البيانات مصطلحي

 ات السابقة رباخل

 مراجعة لما سبق دراسته 

مي 
ختا

يم 
تقو

 

 .البيانات أنواع هي ما عددي

 المدرسيلروابط التفاعلية بالكتاب ا ي تفاعلرابط   رس   معلومات إثرائية عن الددر البحث وجمع صاإلى م الرجوع  رائيةمعلومة إث

 املهارات املستهدفة  لمصاحبة    س واألنشطة اأسئلة تقويم الدر حلي واجبات املنزليةلا
 تفكير❑   ة     ابكت❑      ءة قرا❑تحدث        ❑استماع      ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  أنشطة ملف اإلجناز 

 . ...  أخرى    زلية الواجبات المن     األنشطة    التدريبات   المناقشة  المالحظة    ات التحريريةاالختبار الشفوية  االختبارات   أدوات التقويم 

 



البيانات   :الموضوع 1-2التقنية الرقمية : ادةالم الثاني الثانوي :صفال الحصة:  اليوم والتاريخ: 

 والمعلومات والمعرفة 

 مراجعة لما سبق دراسته  سابقة:ت الابالمكتس 

 تعليمي لم  يفعرض   عرض صور   حيح قراءة نص من مرجع ص  طرح مشكلة  يحديث جار  قصة : التهيئة
( نشاط رقم ) خرى ....أ.............. . 

 

ــ الوحدة:  المجال   ــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــ ــــــــــــــــــ  ـــ

ــ ــ ــالمكون:  ــ ــــــ ــ ،   ــــــــ ــ  ،ــــ  ـــــــــــــــ ــ ـــ ــ ــــ  ـــــــــ
 التقويم 

 أهداف المكون  ائية لتحقيقإجراءات إثر  أهداف المكون 

أن تعرف الطالبة مفهوم   •

نات والمعلومات البيا

 المعرفة. و

بة أوجه أن تلخص الطال •

الف الرئيسية بين  االخت

مصطلحي البيانات 

 والمعلومات. 

أن تعدد الطالبة أنواع  •

 البيانات.

أن تتعلم الطالبة كيفية عرض  •

 البيانات.

أن تشرح الطالبة معني  •

 انات. مصطلح ترميز البي

ردي لمدة دقيقة أو  طالبات أن يفكرن بشكل فقومي بشرح األفكار العامة التي يشتمل عليها الدرس، ُثم أطلبي من ال  •
من أفكار في مدة ال تزيد عن دقيقتين لكل   أسأليهن واحدة بعد األخرى عما توصلن إلية في مضمون الدرس، ثم  أكثر

 مجموعة. 

ن خالل ملصق، ُثم أطلبي منهن أن  تيارات ثم حددي كل أختيار في زاوية م أطرحي سؤاال علي الطالبات له أربع اخ •
 جابة الصحيحة، وقدمي للتي أحسنت منهن هدية بسيطة. ي أختيارهن، ثم عرض اإلهن للركن الذي يحتوي عليتوج 

من خالل  ات النقاط البارزة في الدرس مثل تسليط الضوء علي مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة. وضحي للطالب •
ة تخص الدرس  وأعطي لهن واجبات محدد   أعضاء 4إلى   3تقسيم الطالبات إلى مجموعات مصغرة تتكون غالًبا من 

 لمطلوب منهن. عتماد على التعاون )التبادل المعرفي والمهاري( من أجل إنجاز اوعليهن اال

ناقشي الطالبات حول محتوى الدرس من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة وإبداء الرأي وطرح األسئلة وتقديم   •
ل اإلعداد، والمناقشة،  علومات وتحلييلها من خال هتمام بالبحث وجمع الماألجوبة وإشراكهن في إعداد الدرس ، واال

 والتقويم. 

وهي تلخيص الطالبة أوجه االختالف الرئيسية بين مصطلحي البيانات   ة بداخل الدرس اثيري انتباه الطالبات لنقط •
  من خالل التحكم في دفة والمعلومات. لتكون محور النقاش والحوار، ثم اتيحي الجو المساعد على النقاش الهادف 

موضوع في  تابة تلخيص لللبات حتى تصلي لتحديد دقيق لموضوع النقاش ثم كلفي الطالبات بك الحوار بينك وبين الطا
 كراساتهن. 

 قومي بعرض ورقة العمل على الطالبات، ُثم ساعديهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها.  •

ما هو مفهوم البيانات   •

 ؟ والمعلومات والمعرفة 

لخصي أوجه االختالف   •

لرئيسية بين مصطلحي  ا

 لبيانات والمعلومات.ا

عددي ما هي أنواع  •

 البيانات.

اذكري طريقة عرض  •

 البيانات.

شرحي معني مصطلح ا •

 ترميز البيانات. 

 رقابة ذاتية.  •

 استراتيجيات التدريس 
 التعلم التعاوني يالتقويم البنائ االستقصاء  اللغوي  التواصل لذهنية الخرائط ا لعب األدوار 
المشكالت  لح  ……………… أخرى 

 ير مهارات التفك
المرونة  الطالقة )التفكير اإلبداعي: ،أخرى ……( ستنتاجاال القياس  فالتصني المالحظة األساسية: العلم )عمليات

 األصالة العصف الذهني  الناقدأخرى ……..(، )التفكير:  ويات األولتحديد  تالمعلوماالتمييز بين ..………… أخرى.) 

 التعلم  تقنيات
رض أجهزة ع يلهاز تسجج  ات وعين نماذج  مجسمات  صور تلوحات ورسوما 
عليميفيلم ت  ريات دومراجع و أخرى      ..…………… 

 دوات التقويم أ
االختبارات الشفوية  االختبارات التحريري  المالحظة المناقشة ات التدريب  األنشطة بات الواج

 …………أخرى ……… زليةلمنا

 



 الحربي وازفمسرد 
   التاريخ   بوع سألا علم البيانات  عنوان الوحدة)الفصل(

 يمأداء التقو اإلجراءات  إستراتيجية التعلم النشط  الهدف ) المحتوى ( المكون التاريخ الحصة الصف

   

 الدرس األول: 

البيانات  
واملعلومات  

 واملعرفة 

 . ةواملعرف   واملعلومات  البياانت   مفهوم  الطالبة   تعرف  أن •
 بني  الرئيسية   االختالف   أوجه  الطالبة  تلخص   أن •

 . واملعلومات  البياانت  ي مصطلح
 . البياانت  أنواع  الطالبة   تعدد  أن •
 . البياانت عرض  كيفية  الطالبة  تتعلم  أن •
 . البياانت  ترميز  مصطلح  معن  الطالبة  تشرح  أن •

 التعليم التعاوني 

  الحوار 

  العصف الذهني 

  التفكير االبداعي 

  االستقصاء 

 ب باللع التعلم 

 عمال صحائف األ 

 شارك -زاوج-فكر 

  حل المشكالت 

 ج تنتاس اال 

 يمخرائط المفاه 

    هيكلة السمكة 

  القصة 

  أسلوب الندوة 

  االستكشاف 

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

  الطالبة كتاب 

  المعلمةدليل   

   بوربوينت 

 وم  سر 

 سمعية ئط وسا 

  خرائط مفاهيم 

  اختبار تشخيصي 

 المالحظة    

 المناقشة 

  ورقة عمل 

     بنائي 

 تبار ختامي خا 

 ع مشرو  إنجاز 

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

 لتفكير ات ارمها

  المالحظة 

 التصنيف 

  القياس 

  االستنتاج 

  عالقات األرقام 

  التوضيح 

  األصالة 

  الطالقة 

 التطبيق 

  التذكر 

  المرونة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

الدرس  
 ني: الثا

مجع البيانات  
والتحقق من  

 صحتها 

 . البياانت  مجع  مرحلة   معن  الطالبة  تشرح  أن •

 . بياانتلا  مصادر  الطالبة  تذكر  أن •

 إدخال  صحة   من التحقق   يتم   كيف   الطالبة  تعرف  أن •

 . البياانت

 مايكروسوفت  برانمج  استخدام  كيفية  الطالبة  تتعلم  أن •

 . تياانالب  صيغة   من  التحقق  ف   إكسل

  ونيالتعليم التعا 

  الحوار 

  العصف الذهني 

  التفكير االبداعي 

 الستقصاء ا 

  التعلم باللعب 

  صحائف األعمال 

 شارك -زاوج-فكر 

  ت مشكاللحل ا 

  االستنتاج 

 يمخرائط المفاه 

 كةالسم هيكلة    

  القصة 

  أسلوب الندوة 

  االستكشاف 

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

  الطالبة كتاب 

  المعلمةدليل   

 بوربوينت   

   رسوم 

  وسائط سمعية 

 هيم خرائط مفا 

  اختبار تشخيصي 

 المالحظة    

 المناقشة 

 عمل  ورقة 

     بنائي 

  اختبار ختامي 

  إنجاز مشروع 

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

 مهارات التفكير 

 ة المالحظ 

 التصنيف 

  القياس 

  االستنتاج 

  عالقات األرقام 

  التوضيح 

  األصالة 

  الطالقة 

 التطبيق 

  التذكر 

  المرونة 

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

 



 
 ......................................................... .إدارة التعليم 

 ..................................... .............................  المدرسة

 ورقة عمل
 1-2 التقنية الرقميةدة ما

` 
 

  :الفصل .................. ........................................................................... م: ــاالس
 

 

 غير مجتازة  متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%      100أقل من  إلى %90لمعيار من متقن ا %   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 .......................................  /ويةة التربمديرال .................................. المادة/ ..... معلمة
 

 

 والمعرفة  والمعلومات  البيانات الدرس:  األولى : الوحدة
 

 اذكري طريقة عرض البيانات.  •

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

 

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

 

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

 اشرحي معني مصطلح ترميز البيانات.   •

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

 

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

 

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

 

 



 

 هـ   1444ألول للفصل الدراسي ا المساراتمواد أسعار 

 

 لاير  10االيميل  سعر المادة عن طريق

 

 لاير    50سعر المادة على السي دى فقط 

 

 لاير    80دي عر المادة طباعه عادية مع السي س

 

 لاير    120سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى 
 

 

 :ي التلا عوقالم  الى دخول لجي اادة يرلشراء الم

ahttps://c.mta.s/ 

 

 التالية   األرقامللتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي 

0405839605  

0557977722

https://c.mta.sa/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966558396004&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966557977722&text&type=phone_number&app_absent=0


 

 الحسابات البنكية
 األهلي بنك   بنك الراجحي

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  مؤسسة التحاضير الحديثة  اسم صاحب الحساب 

 21065828000106 ب اسلحرقم ا 233608010954856 ب رقم الحسا

 SA0610000021065828000106 ايبان  SA5780000233608010954856 ايبان 

 البنك السعودي الفرنسي  بنك الرياض 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 K2213000185 الحساب رقم  2052558759940 رقم الحساب 

 SA82550000000K2213000185 ايبان  SA3520000002052558759940 ايبان 

 البنك السعودي لإلستثمار بنك البالد 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 0101001926001 رقم الحساب  900127883010006 اب رقم الحس

 SA6065000000101001926001 ايبان  SA4715000900127883010006 ايبان 

 بنك اإلنماء  بنك الجزيرة

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  ساب اسم صاحب الح

 68202882885000 رقم الحساب  030680161166001 رقم الحساب 

 SA2805000068202882885000 ايبان  SA6760100030680161166001 ايبان 
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