
 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف           طبقة ربط البيانات  : الدرس تكنولوجيا المعلومات              :   المبحث

 : ............ الى .....              من:  لفترة الزمنيةاحصتان                    :  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة كيفية 

استخدام طبقة ربط 
البيانات عند التعامل مع 

 .شبكة االنترنت 
أن توضح الطالبة  

تنسيق الرسالة في هذه 
 .الطبقة 

أن تذكر الطالبة االجهزة 
المستخدمة لعدم تداخل 

 .االشارات البيانات 
أن تذكر الطالبة أنواع 
العنونة المستخدمة في 

 .شبكة االنترنت 
أن تعرف الطالبة عنوان 

MAC . 
أن توضح الطالبة عدد 

  MACالثنائيات  لعنوان 
عدة  أن تطرح الطالبة

أمثلة للتحويل بين 
االنظمة طبقًا للنشاط 

 . 95صفحة 
مثال أن تحل الطالبة 

حساب عدد العناوين 
ها التي يستطيع أن يغطي

MAC  . 

مراجعة الطالبات في الطبقة الفيزيائية التي مرت 
 .في الصف العاشر 

يتم توضيح كيفية استخدام طبقة ربط البيانات  
 .عند التعامل مع شبكة االنترنت 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
يتم توضيح أن تنسيق الرسالة في هذه الطبقة 

 ( .  Frame)يسمى إطار 
 .المناقشة :  االسلوب

يتم ذكر االجهزة المستخدمة لعدم تداخل االشارات 
 .وضياع البيانات 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

يتم ذكر أنواع العنونة المستخدمة في شبكة 
 .االنترنت 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 . MACيتم تعريف عنوان 
 

 . MACيتم توضيح عدد الثنائيات  لعنوان 
 

يتم طرح عدة أمثلة للتحويل بين االنظمة طبقًا 
 . 95للنشاط صفحة 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
يتم حل مثال حساب عدد العناوين التي يستطيع 

 .  MACأن يغطيها 
 .الحوار والمناقشة والتحليل : االسلوب 

  

وضحي كيفية استخدام 
طبقة ربط البيانات عند 

التعامل مع شبكة 
 االنترنت ؟

وضحي  تنسيق الرسالة 
 في هذه الطبقة ؟

 
أذكري االجهزة 

المستخدمة لعدم تداخل 
 االشارات البيانات ؟

 
أذكري أنواع العنونة 
المستخدمة في شبكة 

 االنترنت ؟
 ؟ MACعرفي عنوان 

وضحي عدد الثنائيات  
 ؟ MACلعنوان 

 
أطرحي عدة أمثلة 

 للتحويل بين االنظمة ؟ 
 

أحسبي عدد العناوين 
التي يستطيع أن يغطيها 

MAC  ؟ 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف    طبقة ربط البيانات     :  الدرس تكنولوجيا المعلومات              :   المبحث

 : ............ الى .....            من:  لفترة الزمنيةاحصتان                    :  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة  كيفية 

  Dosالدخول الى شاشة 
من خالل استخدام األمر 

cmd  . 
أن توضح الطالبة كيفية 

من   MACمعرفة عنوان 
خالل استخدام األمر 

IPconfig / all  . 
 أن توضح الطالبة  كيفية

  MACمعرفة  عنوان 
 .على الهواتف الذكية 

أن تعرف الطالبة محول 
 .الشبكة 

أن توضح الطالبة مبدأ 
 .عمل محول الشبكة 

أن توضح الطالبة كيف 
 Switchيتخذ المحول 

القرار المناسب لتحويل 
 .الرسالة للمنفذ الصحيح 
أن توضح الطالبة كيف 

  Switchيقوم المحول 
بتعبئة جدول عناوين 

MAC  . 
أن تحل الطالبة اسئلة 

 .الدرس 
 

من   Dosيتم توضيح كيفية الدخول الى شاشة 
ومعرفة عنوان   cmdخالل استخدام األمر 

MAC   من خالل استخدام األمرIPconfig / 
all  . 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

على   MACيتم توضيح كيفية معرفة  عنوان 
 .الهواتف الذكية من خالل االعدادات 

 .التطبيق العملي :  االسلوب 
 

 .يتم تدوين تعريف محول الشبكة على السبورة 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
 .يتم توضيح مبدأ عمل محول الشبكة 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

القرار  Switchيتم توضيح كيف يتخذ المحول 
 .الصحيح لتحويل الرسالة للمنفذ المناسب 
 .المناقشة والرسم على السبورة : االسلوب 

بتعبئة   Switchيتم توضيح كيف يقوم المحول 
 .  MACجدول عناوين 

 .المناقشة والرسم على السبورة : االسلوب 
يتم مناقشة اسئلة الدرس مع الطالبات أثناء 

 .    الحصة 
 .يتم تعيين امتحان في الدرس 

 

وضحي  كيفية الدخول 
من   Dosالى شاشة 

خالل استخدام األمر 
cmd  ؟ 

وضحي كيفية معرفة 
من خالل   MACعنوان 

استخدام األمر 
IPconfig / all  ؟ 

وضحي  كيفية معرفة  
على   MACعنوان 

 الهواتف الذكية ؟
 عرفي محول الشبكة ؟

وضحي مبدأ عمل محول 
 الشبكة ؟

وضحي كيف يتخذ 
القرار  Switchالمحول 

المناسب لتحويل الرسالة 
 للمنفذ الصحيح ؟

وضحي  كيف يقوم 
بتعبئة   Switchالمحول 

 ؟  MACجدول عناوين 
 .حلي اسئلة الدرس 

 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف       طبقة الشبكة       :  الدرس تكنولوجيا المعلومات              :   المبحث

 : ............ الى  .....            من:  لفترة الزمنيةا                  حصتان : عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة طريقة 

 .العنونة المنطقية 
أن توضح الطالبة شكل 
 الرسالة في طبقة الشبكة 
أن تذكر الطالبة أسماء 
االجهزة المستخدمة في 

 .طبقة الشبكة 
 IPv4أن توضح الطالبة 

وعدد الثنائيات التي  
 .يحتويها 

عدد  أن تحسب الطالبة
العناويين التي يدعمها 

IPv4  . 
أقنعة  أن توضح الطالبة
 .الشبكة المختلفة 
عدد  أن توضح الطالبة

الثنائيات الخاصة بالشبكة 
وعدد الثنائيات الخاصة 

 .باألجهزة 
 أن توضح الطالبة 

IPv6   وعدد الثنائيات
 .التي يحتويها 

عدد  أن توضح الطالبة
العناويين التي يدعمها 

IPv6  . 
 

 .مراجعة طبقة ربط البيانات 
 IP) يتم توضيح طريقة العنونة المنطقية 

address    ) المستخدمة في طبقة الشبكة. 
يتم توضيح شكل الرسالة في طبقة الشبكة وهي 

 .  Packetحزمة 
يتم ذكر أسماء االجهزة المستخدمة في طبقة 

 .الشبكة 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
 .وعدد الثنائيات التي يحتويها   IPv4يتم توضيح 

 .  IPv4يتم حساب عدد العناويين التي يدعمها 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 
يتم توضيح أقنعة الشبكة المختلفة من خالل مثال 

 .  07صفحة  2
بالشبكة وعدد يتم توضيح عدد الثنائيات الخاصة 

 3الثنائيات الخاصة باألجهزة من خالل مثال 
 . 07صفحة 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 
 وعدد الثنائيات التي يحتويها   IPv6يتم توضيح  

 .  IPv6يتم حساب عدد العناويين التي يدعمها 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 
 

وضحي طريقة العنونة 
 المنطقية ؟

 
وضحي شكل الرسالة في 

 طبقة الشبكة ؟
 

أذكري أسماء االجهزة 
 المستخدمة في طبقة الشبكة؟

 
   IPv4وضحي 

 وعدد الثنائيات التي 
 يحتويها ؟

 
أحسبي عدد العناويين التي 

 ؟  IPv4يدعمها 
وضحي أقنعة الشبكة 

 المختلفة ؟
وضحي عدد الثنائيات 
الخاصة بالشبكة وعدد 
 هزة ؟الثنائيات الخاصة باألج

 
وعدد   IPv6وضحي  

 الثنائيات التي يحتويها ؟
وضحي عدد العناويين التي 

 ؟  IPv6يدعمها 
 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف               طبقة الشبكة     : الدرستكنولوجيا المعلومات       :   المبحث

 : ............ الى        .....          من:  لفترة الزمنيةا           حصتان:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة طرق 

حصول الجهاز على عنوان 
IP   . 

أن توضح الطالبة طريقة 
في نظام   IPتكوين عنوان 

 .  Windowsالتشغيل 
أن توضح الطالبة كيفية  

لجهاز   IPمعرفة عنوان ال 
 .الحاسوب 

 
 .  Pingأن تعرف أمر 

 
أن توضح الطالبة عملية 

فحص االتصال مع عنوان 
IP  على البوابة االفتراضية. 
 

أن تعرف الطالبة الموجهات 
Routers  . 

 
أن توضح الطالبة طريقة 

معرفة عدد الموجهات التي 
تقوم بتوجيه رسالة معينة 

 .  Googleوصواًل للموقع 
أن توضح الطالبة سبب 

 .الحاجة الى طريقتي عنونة 
 

يتم توضيح طرق حصول الجهاز على عنوان 
IP   . 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

في نظام   IPيتم توضيح طريقة تكوين عنوان 
 .  Windowsالتشغيل 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

لجهاز   IPيتم توضيح كيفية معرفة عنوان ال  
 .الحاسوب 

 .رة على السبو   Pingيتم تدوين تعريف أمر 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

وان نيتم توضيح عملية فحص االتصال مع ع
IP  على البوابة االفتراضية. 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 على  Routersيتم تدوين تعريف الموجهات 

 .السبورة 
يتم توضيح طريقة معرفة عدد الموجهات التي 

رسالة معينة وصواًل للموقع  بتوجيهتقوم 
Google  . 

 .االسلوب التطبيق العملي  
 

 :يتم توضيح سبب الحاجة الى طريقتي عنونة 
 .العنونة الفيزيائية والعنونة المنطقية 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة: االسلوب 
  
   

وضحي طرق حصول 
 ؟  IPالجهاز على عنوان 

وضحي طريقة تكوين 
م في نظا  IPعنوان 

 ؟  Windowsالتشغيل 
وضحي كيفية معرفة  

لجهاز   IPعنوان ال 
 الحاسوب ؟

 
 ؟  Pingعرفي أمر 

 
وضحي عملية فحص 
 IPاالتصال مع عنوان 

 على البوابة االفتراضية ؟
 

عرفي الموجهات 
Routers   ؟ 

 
وضحي طريقة معرفة 

عدد الموجهات التي تقوم 
بتوجيه رسالة معينة 

 وصواًل للموقع
 Google  ؟ 

وضحي سبب الحاجة 
 الى طريقتي عنونة ؟

 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف       طبقة الشبكة                  :  الدرس     تكنولوجيا المعلومات   :   المبحث

 : ............ الى        .....              من:  لفترة الزمنيةا                حصة:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم التنفيذ خطوات االهداف
أن توضح الطالبة كيفية  

معرفة هل الجهازين في 
نفس الشبكة أم ال عن 
طريق استخدام أقنعة 

 .الشبكة
 
 

أن تحل الطالبة أسئلة 
 .الدرس 

 
 
 

يتم توضيح كيفية  ) 07صفحة  1توضيح مثال 
معرفة هل الجهازين في نفس الشبكة أم ال عن 

 ( .طريق استخدام أقنعة الشبكة 
 .الحوار والمناقشة والتحليل : االسلوب 

 
مع الطالبات  02مناقشة وحل االسئلة صفحة 

 .أثناء الحصة 
 .التطبيق العملي والتركيب : االسلوب 

 
تعيين امتحان يومي  ثاني في درس طبقة 

 .الشبكة 
 

وضحي كيفية معرفة هل 
الجهازين في نفس الشبكة 
أم ال عن طريق استخدام 

 أقنعة الشبكة ؟
 
 

 .حلي أسئلة الدرس 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 الحادي عشر :  الصف          نقل                طبقة ال:  الدرس          تكنولوجيا المعلومات:   المبحث

 : ............ الى      .....              من:  لفترة الزمنيةا                حصتان :  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة مهام 

 .الطبقة الرابعة 
أن توضح الطالبة تنسيق 
 .الرسالة في هذه الطبقة 

أن توضح الطالبة طريقة 
عنونة المنافذ التي عن 

طريقها يستطيع المستخدم 
فتح أكثر من تطبيق على 

 .الجهاز 
أن توضح الطالبة ميزات 

 . TCPبرتوكول 
أن تقارن الطالبة بين 

وبرتوكول  TCPبرتوكول 
UDP . 

أن تذكر الطالبة 
استخدامات برتوكول 

TCP . 
أن تذكر الطالبة 

استخدامات برتوكول 
UDP  . 

أن تعرف الطالبة األمر 
netstat  . 

أن تذكر الطالبة 
استخدامات األمر 

netstat  . 
 

 .مراجعة طبقة الشبكة 
 ( .طبقة النقل ) يتم توضيح مهام الطبقة الرابعة  

يتم توضيح أن تنسيق الرسالة في هذه الطبقة 
 ( .  Segment) يسمى بقطعة 

 . الحوار والمناقشة والمحاضرة: االسلوب 
 

توضيح طريقة عنونة المنافذ التي عن طريقها 
يستطيع المستخدم فتح أكثر من تطبيق على 

 .الجهاز 
 .التحليل والرسم : االسلوب 

 . TCPتوضيح ميزات برتوكول  
 .إعادة ترتيب قطع البيانات (  1
 .اتصال موثوق (  2
غالق االتصال بين طرفي االتصال (  3  إنشاء وا 

 .والرسم  والمحاضرة الحوار والمناقشة : االسلوب 
 

 . UDPوبرتوكول  TCPتتم مقارنة بين برتوكول 
 . TCPيتم ذكر استخدامات برتوكول 
 .  UDPيتم ذكر استخدامات برتوكول 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
  

 .  netstatيتم تعريف األمر 
 .  netstatيتم ذكر استخدامات األمر 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 
 

وضحي مهام الطبقة 
 الرابعة ؟

وضحي تنسيق الرسالة 
 في هذه الطبقة ؟

 
وضحي طريقة عنونة 

المنافذ التي عن طريقها 
يستطيع المستخدم فتح 
أكثر من تطبيق على 

 الجهاز ؟
 

وضحي ميزات برتوكول 
TCP ؟ 

قارني بين برتوكول 
TCP  وبرتوكولUDP ؟ 

 
استخدامات  أذكري

 ؟ TCPبرتوكول 
 

أذكري استخدامات 
 ؟  UDPبرتوكول 

 
 ؟  netstatعرفي األمر 

أذكري استخدامات األمر 
netstat  . 
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 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن تنزيل وتنصيب 

الطالبة برنامج مراقبة 
من   wiresharkالشبكة 

 .موقع الويب المحدد 
 

أن تشغل الطالبة البرنامج 
وتختار بطاقة الشبكة 

المراد مراقبة تدفق 
 .البيانات عليها 

 
أن تكرار الطالبة 

الخطوات نفسها ألكثر 
من موقع وتدوين النتائج 
حسب الجدول المرفق 

 . 51صفحة 
 

أن تحل الطالبة أسئلة 
 .الدرس 

 
أن تحل الطالبة أسئلة 

 .الوحدة 
 
 
 

يتم تنزيل وتنصيب برنامج مراقبة الشبكة 
wireshark   من موقع الويب المحدد. 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

يتم تشغيل البرنامج واختيار بطاقة الشبكة المراد 
 .مراقبة تدفق البيانات عليها 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

تكرار الخطوات نفسها ألكثر من موقع وتدوين 
 . 51الجدول المرفق صفحة  النتائج حسب

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

حل أسئلة الدرس ومناقشتها مع الطالبات أثناء 
 .الحصة 

 
حل أسئلة الوحدة ومناقشتها مع الطالبات أثناء 

 .الحصة 
 

 .تعيين امتحان في الدرس 
 
 
 
 
 

قمي بتنزيل وتنصيب  
برنامج مراقبة الشبكة 

wireshark   من موقع
 الويب المحدد ؟

 
شغلي البرنامج واختاري 

بطاقة الشبكة المراد 
مراقبة تدفق البيانات 

 عليها ؟
 

كرري الخطوات نفسها 
ألكثر من موقع ودويني 
النتائج حسب الجدول 

 . 51المرفق صفحة 
 

 .حلي أسئلة الدرس 
 
 

 .حلي أسئلة الوحدة 
 
 

 

 

 الحادي عشر :  الصف        المعالجات الدقيقة في حياتنا         :  الدرس       تكنولوجيا المعلومات:   المبحث



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى                  .....            من:  لفترة الزمنيةا            حصتان : عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن تعرف الطالبة وحدة 

 .المعالجة المركزية 
أن تعرف الطالبة المعالج 

 .الدقيق 
أن توضح الطالبة أجزاء 
 .المعالج الدقيق الرئيسية 

أن تعرف الطالبة  
 .المذبذب 

أن تعرف الطالبة سرعة 
 .المعالج 

أن تشرح الطالبة وتكتب 
مالحظات حول المعالج 

 .الدقيق 
أن توضح الطالبة 
الوظائف االساسية 

 .للمعالج 
 

أن توضح الطالبة مراحل 
تطور المعالجات الدقيقة 

بت مرورًا ب  16من 
بت مرورًا  32

Pentium  الى
Pentium Pro   ثم

Corei3   وCore i9  و
Core i0  . 

 

يتم تدوين تعريف وحدة المعالجة المركزية على 
 .السبورة 

 .يتم تدوين تعريف المعالج الدقيق على السبورة 
 .والمناقشة والمحاضرة الحوار : االسلوب 

 
 .يتم توضيح أجزاء المعالج الدقيق الرئيسية 

 .مجموعة المسجالت والعدادات 
 .وحدة الحساب والمنطق 
 .وحدة التحكم والتزامن 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

 .يتم تعريف المذبذب 
 .يتم تعريف سرعة المعالج 

 
حظات احضار معالج دقيق وشرحه وكتابة مال

 .حول المعالج الدقيق 
 

 .يتم توضيح الوظائف االساسية للمعالج 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
يتم توضيح مراحل تطور المعالجات الدقيقة من 

الى  Pentiumبت مرورًا  32بت مرورًا ب  16
Pentium Pro   ثمCorei3   وCore i9  و

Core i0  . 
 .والمناقشة والمحاضرة الحوار : االسلوب 

 

عرفي وحدة المعالجة 
 المركزية ؟

 
 عرفي المعالج الدقيق ؟

 
وضحي أجزاء المعالج 

 الدقيق الرئيسية ؟
 

 عرفي  المذبذب ؟
 

 عرفي سرعة المعالج ؟
 

أشرحي وأكتبي مالحظات 
 حول المعالج الدقيق ؟

 
وضحي الوظائف 
 االساسية للمعالج ؟

 
وضحي مراحل تطور 

لدقيقة من المعالجات ا
 32بت مرورًا ب  16

الى  Pentiumبت مرورًا 
Pentium Pro   ثم

Corei3   وCore i9  و
Core i0  . 
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى           .....             من:  الزمنيةلفترة ا                   حصتان:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة طريقة 
عمل المعالجات الدقيقة 
 .داخل أجهزتنا الشخصية

 
أم تتعرف الطالبة على 

خصائص المعالج 
 المركزي الخاص بجهازها

 . الشخصي 
 

وظيفة  أ توضح الطالبة
  dxdiagاألمر 

واستخدامه لمعرفة 
خصائص المعالج 

المركزي الخاص بجهازي 
 .الشخصي 

 
 

أن تحل الطالبة اسئلة 
 .الدرس 

 
 
 
 
 
 

مراجعة الدرس السابق حول تطور المعالجات 
 .الدقيقة 

 
يتم توضيح طريقة عمل المعالجات الدقيقة داخل 

 .أجهزتنا الشخصية 
 .والمحاضرة الحوار المناقشة : االسلوب 

 
يتم تشغيل جهاز الحاسوب الشخصي والتعرف 

 على خصائص المعالج المركزي الخاص بجهازي 
 . 171حسب النشاط صفحة 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

واستخدامه   dxdiagيتم توضيح وظيفة األمر 
لمعرفة خصائص المعالج المركزي الخاص 

 .بجهازي الشخصي 
 . التطبيق العملي: االسلوب 

 
حل اسئلة الدرس مع الطالبات أثناء الحصة 

 .والتركيز على نقاط الضعف 
 .متابعة دفاتر الطالبات 

 
 
 
 
 
 

وضحي طريقة عمل 
المعالجات الدقيقة داخل 

 أجهزتنا الشخصية؟
 

وضحي خصائص 
المعالج المركزي الخاص 

 بجهازها الشخصي ؟
 

وضحي وظيفة األمر 
dxdiag   واستخدامه

لمعرفة خصائص المعالج 
المركزي الخاص بجهازي 

 الشخصي ؟
 
 
 
 

 حلي اسئلة الدرس ؟
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى     .....           من:  لفترة الزمنيةا                 حصتان  :  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن تعلل الطالبة عدم 

مي موحد وجود اتفاق عال
 . على تعريف الهاتف 
أن توضح الطالبة 

 .محتويات الهاتف الذكي 
طرق  أن تذكر الطالبة

 .تصنيف الهواتف الذكية 
أن توضح الطالبة 

أصناف الهواتف الذكية 
 .حسب طبيعة استعمالها 

نظام  أن تعرف الطالبة
 .التشغيل 

 أن توضح الطالبة 
أصناف الهواتف الذكية 

 .حسب نظام التشغيل
نظام  أن تعرف الطالبة

 .األندرويد 
جوجل  أن تعرف الطالبة

 .بالي 
نظام  أن تعرف الطالبة

 .  IOSالتشغيل 
أب  أن تعرف الطالبة

 .ستور
أنواع  ذكر الطالبةأن ت

أنظمة تشغيل أخرى 
 .للهواتف الذكية 

يتم تعليل عدم وجود اتفاق عالمي موحد على 
 .تعريف الهاتف الذكي 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

 .يتم توضيح محتويات الهاتف الذكي 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
 .الذكية يتم ذكر طرق تصنيف الهواتف 

يتم توضيح أصناف الهواتف الذكية حسب طبيعة 
 .استعمالها 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
 .يتم تعريف نظام التشغيل 

يتم توضيح أصناف الهواتف الذكية حسب نظام 
 .التشغيل

 
 .يتم تعريف نظام األندرويد 
 . Google play Storeيتم تعريف جوجل بالي 

 .يتم تعريف ماذا يعني نظام مفتوح المصدر 
 

 .  IOSيتم تعريف نظام التشغيل 
 .  App Storeيتم تعريف أب ستور 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 يتم ذكر أنواع أنظمة تشغيل أخرى للهواتف 
 .الذكية  
 

عللي عدم وجود اتفاق 
عالمي موحد على تعريف 

 الهاتف ؟ 
الهاتف وضحي محتويات 

 الذكي ؟
أذكري طرق تصنيف 

 الهواتف الذكية ؟
وضحي أصناف الهواتف 

الذكية حسب طبيعة 
 استعمالها ؟

 عرفي نظام التشغيل ؟
وضحي  أصناف 

الهواتف الذكية حسب 
 نظام التشغيل؟

 عرفي نظام األندرويد ؟
 

 عرفي جوجل بالي ؟
 

عرفي نظام التشغيل 
IOS  ؟ 

 
 عرفي أب ستور؟

أنواع أنظمة  أذكري
تشغيل أخرى للهواتف 

 الذكية ؟
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى .....              من:  لفترة الزمنيةا                 حصتان    :  عدد الحصص

 المالحظات التقويم التنفيذ خطوات االهداف
أن توضح الطالبة األفكار 
الجديدة في تطوير األجهزة 
 . الذكية وتطبيقاتها المستقبلية

لبة تقنيات اأن تعرف الط
 .الواقع االفتراضي 

أن تذكر الطالبة أمثلة على 
استخدام تقنيات الواقع 

 .االفتراضي 
 

أن تعرف الطالبة تقنيات 
 .الواقع المعزز 

ر الطالبة أمثلة على أن تذك
استخدام تقنيات الواقع 

 .المعزز 
 

أن تعرف الطالبة التعليم 
 .التفاعلي وااللكتروني

 
أن تعرف الطالبة وظائف 
 . التعليم التفاعلي وااللكتروني

 
 .أن تعرف الطالبة المبرمج 
أن تعرف الطالبة مطور 

  . التطبيقات
 
 

يتم توضيح األفكار الجديدة في تطوير 
 .األجهزة الذكية وتطبيقاتها المستقبلية 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

 .يتم تعريف تقنيات الواقع االفتراضي 
يتم ذكر أمثلة على استخدام تقنيات الواقع 

 .االفتراضي 
 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 

 
 .يتم تعريف تقنيات الواقع المعزز 

يتم ذكر أمثلة على استخدام تقنيات الواقع 
 .المعزز 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

 .يتم تعريف التعليم التفاعلي وااللكتروني
 يتم ذكر وظائف التعليم التفاعلي وااللكتروني 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

 .يتم تعريف المبرمج 
 .ت يتم تعريف مطور التطبيقا

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 
 
 
 
 

وضحي  األفكار الجديدة في 
تطوير األجهزة الذكية 
 وتطبيقاتها المستقبلية ؟ 

 
عرفي تقنيات الواقع 

 االفتراضي ؟
 

أذكري أمثلة على استخدام 
 تقنيات الواقع االفتراضي ؟

 
 عرفي تقنيات الواقع المعزز ؟

 
أمثلة على استخدام  أذكري

 تقنيات الواقع المعزز ؟
 

عرفي التعليم التفاعلي 
 وااللكتروني؟

 
عرفي وظائف التعليم التفاعلي 

 وااللكتروني ؟ 
 

 عرفي المبرمج ؟
 

 عرفي مطور التطبيقات ؟ 
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى .....              من:  لفترة الزمنيةا                 حصتان:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
أن توضح الطالبة طرق إنشاء 
تطبيق ذكي ألجهزة األندرويد 
باستخدام برنامج يعتمد على 

 .السحب واإلفالت والقطع 
 

أن تعرف الطالبة اللبنات 
Blocks  . 

 
أن تقارن الطالبة بين البرنامج 

Scratch   والبرنامجApp 
Inventor . 

أن توضح الطالبة خطوات 
 تنصيب برنامج 
App Inventor  والعمل عليه

Off line . 
 

أن تتعرف الطالبات على واجهة 
 . App Inventorبرنامج 

أن تذكر الطالبة مكونات واجهة 
 .امج البرن

أن توضح الطالبة واجهة 
 . Designerالتصميم 

أن توضح الطالبة واجهة 
 . Blocksالبرمجة 

 Appأن تذكر الطالبة ميزات 
Inventor  . 

يتم توضيح طرق إنشاء تطبيق ذكي ألجهزة 
األندرويد باستخدام برنامج يعتمد على 

 .واإلفالت والقطع  بالسح
 

 .والمحاضرة الحوار والمناقشة : االسلوب 
على   Blocksيتم تدوين تعريف اللبنات 

 .السبورة 
 

  Scratchيتم عمل مقارنة بين البرنامج 
 . App Inventorالبرنامج و 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 يتم توضيح خطوات تنصيب برنامج 

App Inventor  والعمل عليهOff line . 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 تعريف الطالبات على واجهة برنامج  يتم
App Inventor . 

 يتم ذكر مكونات واجهة البرنامج 
Designer   وBlocks  . 

 
 . Designerيتم توضيح واجهة التصميم 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 . Blocksيتم توضيح واجهة البرمجة 

 .  App Inventorيتم ذكر ميزات 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 

وضحي طرق إنشاء 
تطبيق ذكي ألجهزة 

 األندرويد ؟
 

 ؟ Blocksعرفي اللبنات 
 

قارني بين البرنامج 
Scratch   والبرنامج

App Inventor ؟ 
وضحي خطوات تنصيب 

 برنامج 
App Inventor  والعمل

 ؟ Off lineعليه 
 

عرفي واجهة برنامج 
App Inventor ؟ 

أذكري مكونات واجهة 
 البرنامج ؟

ت واجهة وضحي مكونا
 ؟ Designerالتصميم 

وضحي مكونات واجهة 
 ؟ Blocksالبرمجة 

 Appأذكري ميزات 
Inventor  ؟ 
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى .....              من:  لفترة الزمنيةا                 حصتان:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
كيفية  أن توضح الطالبة

البدء في مشروع جديد  
 . Project من قائمة 

طريقة  أن توضح الطالبة
 .تسمية المشروع 

كيفية  أن توضح الطالبة
 (Button)إضافة زر 

الى الشاشة من قائمة 
User Interface  . 
طريقة  أن توضح الطالبة

تغير خصائص الزر 
Button  من قائمة

 .الخصائص 
 

 أن توضح الطالبة
خطوات إلضافة األداة 
Text To Speech  . 
شاء أن تقوم الطالبات بإن

صورة مع   Cutمشروع 
 .صوت 

طرق  أن توضح الطالبة
 .حفظ التطبيق 

االمتداد  أن تعرف الطالبة
APK  . 

متداد اال أن تعرف الطالبة
aia  . 

 .يتم الشروع في استخدام البرنامج 
يتم توضيح كيفية البدء في مشروع جديد  من 

 . Project قائمة 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 .يتم توضيح طريقة تسمية المشروع 
الى  (Button)يتم توضيح كيفية إضافة زر 

 .  User Interfaceالشاشة من قائمة 
 .العملي التطبيق : االسلوب 

 
 Buttonيتم توضيح طريقة تغير خصائص الزر 

 .من قائمة الخصائص 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 
 Text Toيتم توضيح خطوات إلضافة األداة 

Speech  . 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 
  Cutيتم التعاون مع الطالبات النشاء مشروع 

 .صورة مع صوت 
 .االسلوب التطبيق العملي 

 
 .م توضيح طرق حفظ التطبيق يت

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 .على السبورة   APKيتم تدوين تعريف االمتداد 
 .على السبورة   aiaيتم تدوين تعريف االمتداد 

 

وضحي كيفية البدء في 
 مشروع جديد  من قائمة 

Project  ؟ 
وضحي طريقة تسمية 

 المشروع ؟
وضحي كيفية إضافة زر 

(Button)  الى الشاشة
 Userمن قائمة 

Interface  ؟ 
وضحي طريقة تغير 

 Buttonخصائص الزر 
 من قائمة الخصائص ؟

 
وضحي خطوات إلضافة 

 Text Toاألداة 
Speech  ؟ 

 
قومي  بإنشاء مشروع 

Cut  صورة مع صوت ؟ 
وضحي طرق حفظ 

 التطبيق ؟
 

 ؟  APKعرفي االمتداد 
 

 ؟  aiaعرفي االمتداد 
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 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 : ............ الى           .....          من:  لفترة الزمنيةا                  حصتان:  عدد الحصص

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف
 أن تقوم الطالبة بإنشاء

  Listمشروع قائمة 
 App باستخدام برنامج 

Inventor  . 
طرق  أن تذكر الطالبة
 .معاينة التطبيق 

طريقة  أن توضح الطالبة
المعاينة على جهاز 

 .األندرويد مباشرة 
طريقة  أن توضح الطالبة

معاينة التطبيق على 
األندرويد  الجهاز

 .USBباستخدام وصلة 
طريقة  أن توضح الطالبة

تطبيق على معاينة ال
جهاز الحاسوب 

الشخصي في حالة عدم 
 .توفر جهاز األندرويد 

التطبيق  أن تحفظ الطالبة
 .على الجهاز 

كيفية  أن توضح الطالبة
تطوير تطبيقاتك 

باستخدام قوالب جاهزة 
 Appفي برنامج 
Inventor  . 

 

 .مراجعة الدرس السابق 
 باستخدام برنامج   Listيتم أنشاء مشروع قائمة 

App Inventor  . 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 
 .يتم ذكر طرق معاينة التطبيق 

 .الحوار والمناقشة والمحاضرة : االسلوب 
 

يتم توضيح طريقة المعاينة على جهاز األندرويد 
 .مباشرة 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 

 يتم توضيح طريقة معاينة التطبيق على الجهاز
 . USBوصلة األندرويد باستخدام 

 .التطبيق العملي : االسلوب 
 
م توضيح طريقة معاينة التطبيق على جهاز يت

الحاسوب الشخصي في حالة عدم توفر جهاز 
واختيار   Connectاألندرويد من قائمة 

Emulater  . 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 .يتم حفظ التطبيق على الجهاز  
يتم توضيح كيفية تطوير تطبيقاتك باستخدام قوالب 

 .  App Inventorجاهزة في برنامج 
 .التطبيق العملي : االسلوب 

 

قومي بإنشاء مشروع 
باستخدام   Listقائمة 
 App Inventor برنامج 

  
أذكري طرق معاينة 

 التطبيق ؟
وضحي طريقة المعاينة 
على جهاز األندرويد 

 مباشرة ؟
اينة وضحي طريقة مع

التطبيق على الجهاز 
األندرويد باستخدام وصلة 

USB ؟ 
وضحي طريقة معاينة 
التطبيق على جهاز 

الحاسوب الشخصي في 
حالة عدم توفر جهاز 

 األندرويد ؟
أحفظي التطبيق على 

 الجهاز ؟
وضحي كيفية تطوير 

تطبيقاتك باستخدام قوالب 
 Appجاهزة في برنامج 

Inventor  ؟ 
 

 

 



 -------------------------------------------------------------------------------------: الوسائل 
----------------------------------------------------------------------------: مالحظات المديرة 

 ------------------------------------------------------------------: مالحظات المشرف التربوي 
 .شروق القواسمي : اعداد 

 

 


