التعليم الثانوي  -نظام المسارات

السنة الثانية

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

توقيع المديرة

الحقوق

األهداف العامة للمادة
• تعزيز قيم االنتماء لوطننا المملكة العربية السعودية ،والوالء لقيادته الرشيدة حفظهم هللا ،انطالقا من عقيدة صافية مستندة على التعاليم اإلسالمية
السمحة.
• تعزيز قيم المواطنة من خالل التركيز عليها في المواد الدراسية واألنشطة ،اتساقا مع مطالب التنمية المستدامة والخطط التنموية في المملكة
العربية السعودية التي تؤكد على ترسيخ ثنائية القيم والهوية ،والقائمة على تعاليم اإلسالم والوسطية.
• تأهيل الطالبات بما يتوافق مع التخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة ،لضمان اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق
العمل.
• تمكين الطالبات من متابعة التعليم المسار المفضل لديهم في مراحل مبكرة ،وفق ميولهم وقدراتهم.
• تمكين الطالبات من االلتحاق بالتخصصات العلمية واإلدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل.
• دمج الطالبات في بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة داخل المدرسة قائمة على فلسفة بنائية ،وممارسات تطبيقية ضمن مناخ تعليمي نشط.
• نقل الطالبات عبر رحلة تعليمية متكاملة بدءا من المرحلة االبتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية وتسهيل عملية انتقالهن إلى مرحلة ما بعد التعليم
العام.

•

تزويد الطالبات بالمهارات التقنية والشخصية التي تساعدهم على التعامل مع الحياة والتجاوب مع متطلبات المرحلة.

• توسيع الفرص أمام الطالبات عبر خيارات متنوعة غير الجامعات مثل :الحصول على شهادات مهنية ،وااللتحاق بالكليات التطبيقية ،والحصول على
دبلومات وظيفية.

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

توقيع المديرة

الحقوق

األهداف اخلاصة للمادة
• تعزيز المفاهيم الصحية لدى الطالبات.
• المساهمة في اكتسابهن الكفايات المعرفية والمهارات التي تستهدف الحفاظ على الصحة الشخصية واللياقة البدنية
وتعزيزهما ،والوقاية من األمراض واإلصابات.
• رفع الوعي لدى الطالبات بسبل السالمة.
• تجنب السلوكيات الخطرة المتعلقة بالصحة.
تقديم تجارب تعلم واقعية مع تطبيقات شخصية للمعرفة والمهارات الصحية القائمة على األبحاث العلمية في المواقف ذات
الصلة.

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

توقيع المديرة

الحقوق

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

توقيع المديرة

الحقوق

توزيع مادة (التقنية الرقمية  )1-2الصف (الثاني الثانوي نظام المسارات)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
1
2
3

2-3 2-2 2/1
2-10 2-9 2/8
2/17 2/16 2/15

2-4
2-11
2/18

2-5
2-12
2/19

4

2/24 2/23 2/22

2/25

2/26

البيانات والمعلومات والمعرفة
جمع البيانات والتحقق من صحتها
التنبؤ باستخدام إكسل
مفاهيم الذكاء االصطناعي

5
6

2/30 2/29
3/7 3/6

3/1
3/8

3/2
3/9

3/3
3/10

7

3/15 3/14 3/13

3/16

3/17

8
9

3/22 3/21 3/20
3/29 3/28 3/27

3/23
4/1

3/24
4/2

10

4/5

4/7

4/8

4/9

11

4/14 4/13 4/12

4/15

4/16

تطبيقات الذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي باستخدام البرمجة
التنسيق باستخدام وسوم HTML
تصميم صفحات التنسيق النمطية
تصميم الموقع اإللكتروني
تابع تصميم الموقع اإللكتروني
اختبر نفسك

12

4/21 4/20 4/19

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/28 4/27 4/26

4/29

4/30

االختبارات

4/6

بداية الدراسة للفصل االول
إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة
معلم/ة المادة:

توقيع المعلمة

األحــــــــــد
الخميـــــــس
االحد
واالثنين

1444/02/01هـ
1444/02/26-25هـ

2022/8/28م
2022/9/22-21م

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي االول

1444/3/21-20هـ

2022/10/17-16م

بداية اجازة الفصل الدراسي االول

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرفة

الخميــس
األحـــــــد
نهاية دوام يوم
الخميس

1444/4/16هـ
1444/4/26هـ

2022/11/10م
2022/11/13م

1444/4/30هـ

2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

توقيع المديرة

الحقوق

اجلدول الراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشدة

هاتف المعلمة

هاتف ولي االمر

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

توقيع المديرة

الحقوق

تحضير التعلم الرقمي
التقنية الرقمية  1-2ث
مسارات

موضوع الدرس

البيانات والمعلومات والمعرفة

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

التقنية الرقمية 1-2

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•
•

األهداف

األربعاء

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

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

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

البطاقات ⃝

أوراق عمل

األنشطة

نشاط مدرسي O

نشاط منزليO

االختبارات

اختبار وحدة O

اختبار فترة O

توقيع المعلمة

توقيع المشرفة

أقالم ملونة ⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي

O

أخرى O

توقيع المديرة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األحد

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة مفهوم
البيانات والمعلومات
والمعرفة.
أن تلخص الطالبة أوجه
االختالف الرئيسية بين
مصطلحي البيانات
والمعلومات.
أن تعدد الطالبة أنواع
البيانات.
أن تتعلم الطالبة كيفية
عرض البيانات.
أن تشرح الطالبة معني
مصطلح ترميز البيانات.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

التقنية الرقمية 1-2
المادة
البيانات والمعلومات والمعرفة
الدقة-المالئمة-التوقيت-مستوي
المكتسبات والمفردات
التفاصيل-الكفاية
الجديدة
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزه عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟
المحتوى وفرض الدرس

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

مصطلح البيانات :هو مجموعة من الحقائق أو الكلمات أو األرقام أو حتى
وصف ألشياء لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي شكل من
األشكال ،وتسمى أيضًا البيانات األولية ،حيث تعني كلمة أولية أنها غير
معالجة.
المعلومات :عندما تُعالج البيانات األولية فإنها تتحول إلى معلومات،
ولذلك يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة التي لها معنى في
سياق
محدد ومفيد ،بينما يسمى إجراء هذه المعالجة :معالجة البيانات.
المعرفة :تنتج المعرفة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي ذلك إلى
استنتاجات وقرارات مختلفة.
أنواع البيانات:
 -1البيانات الرقمية
 -2البيانات األبجدية
 -3البيانات األبجدية الرقمية
 -4البيانات الرسومية
 -5بيانات مقطع الفيديو
 -6البيانات الصوتية

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت

نشاط 1
أنشئي قائمة من البيانات  oاالكتشاف واالستقصاء
حوليها إلى معلومات
ثم ّ
مفيدة .ثم وضحي كيف

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

يحول الحاسب البيانات
ّ
إلى
معلومات؟

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

فيلم تعليمي

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

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولي

موضوع الوحدة
الفصل

الحصة

الزمن المتوقع للوحدة
علم البيانات

المكون

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعيار

إستراتيجية التدريس

• أن تعرف الطالبة مفهوم البياانت
واملعلومات واملعرفة.
• أن تلخص الطالبة أوجه االختالف
الدرس األول:
البيانات واملعلومات
واملعرفة

الرئيسية بني مصطلحي البياانت
واملعلومات.

⃝

✓ العصف الذهني +

⃝ √ البرجكتر

الحوار والنقاش +

⃝ √ السبورة

االستقراء

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

⃝
⃝

⃝ √ الكتاب
⃝

⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:

⃝ √ العروض

⃝

أداء التقويم

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

صور
المسجل

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

أفالم تعليمية

⃝√
⃝

⃝

الواجبات المنزلية

أخرى ......................

أخرى........
.................................

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

البنائية -فواز الحربي
موضوع الدرس

البيانات والمعلومات والمعرفة

املادة

التقنية الرقمية 1-2

التاريخ

املكتسبات

الدقة-المالئمة-التوقيت-مستوي

احلصة

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فيلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما الفرق بني البياانت واملعلومات واملعرفة؟

التمهيد

األهداف السلوكية

احملتوى وعرض الدرس

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

مصطلح البيانات :هو مجموعة من الحقائق أو الكلمات أو
األرقام أو حتى وصف ألشياء لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي
شكل من
األشكال ،وتسمى أيضًا البيانات األولية ،حيث تعني كلمة أولية
أنها غير معالجة.
المعلومات :عندما تُعالج البيانات األولية فإنها تتحول إلى
معلومات ،ولذلك يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة
التي لها معنى في سياق
محدد ومفيد ،بينما يسمى إجراء هذه المعالجة :معالجة البيانات.
المعرفة :تنتج المعرفة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي
ذلك إلى استنتاجات وقرارات مختلفة.
أنواع البيانات:
 -1البيانات الرقمية
 -2البيانات األبجدية
 -3البيانات األبجدية الرقمية
 -4البيانات الرسومية
 -5بيانات مقطع الفيديو
 -6البيانات الصوتية

أدوات التقويم
التقويم الختامي

التفاصيل-الكفاية

الفصل

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

األنشطة (كتاب الطالبة)

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

 oحل المشكالت
نشاط 1
أنشئي قائمة من البيانات
حوليها إلى معلومات
ثم ّ
مفيدة .ثم وضحي كيف

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

يحول الحاسب البيانات إلى  oالتعلم الذاتي
ّ
معلومات؟

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية ⃝
الواجب المنزلي

تقويم اهلدف

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

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

تىواملعرفة ى؟ ى
تىواملعلوما ى
يىالبيانا ى
قىب ى
مىاىالفر ى

تى
علمىالبيانا ى

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

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة:

األهداف العامة :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تفرق بين مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة.
• تعدد أنواع البيانات.
• توضح كيفية عرض البيانات.
• تشرح كيف يتم التحقق من صحة إدخال البيانات.
• تتعلم كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل في التحقق من صيغة البيانات.
• تعرف على مفهوم التنبؤ واستخدامه في اإلكسل.
• تتعلم كيفية إنشاء التنبؤ بواسطة اإلكسل.
• تبين ما هو التشفير وأنواعه وكيفية استخدامه في إكسل.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية):
األسئلة األساسية:
السؤال األول :ما هو مفهوم البيانات والمعلومات
ستفهم الطالبة أن:
والمعرفة؟
الفكرررة الكبرررى( :معرفررة مفرراهيم البيانررات ومررا هررو السؤال الثاني :وضحي كيف يتم التحقق من صحة إدخال
برنامج اإلكسل وكيفية استخدامه في التنبؤ)
البيانات.
السؤال الثالث :ما هي كيفية استخدام برنامج؟
(األفهام الباقية):
السؤال الرابع :مايكروسوفت إكسل في التحقق من صيغة
البيانات.
• أهمية البيانات البيانات والمعلومات والمعرفة السؤال الخامس :ما هو مفهوم التنبؤ وكيفية استخدامه
والفرق بينهم.
في اإلكسل؟
• عرض البيانات والتأكد من صحة إدخال
السؤال السادس :وضحي كيفية إنشاء التنبؤ بواسطة
البيانات.
اإلكسل.
• استخدام برنامج اإلكسل في التنبؤ.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة
ستكون المتعلمة قادرة على:
ستعرف الطالبة:
 تفرق بين مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة.
• مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة.
 تعدد أنواع البيانات.
• أنواع البيانات.
 توضح كيفية عرض البيانات.
• كيفية عرض البيانات.
 تشرح كيف يتم التحقق من صحة إدخال البيانات.
• التحقق من صحة إدخال البيانات.
• استخدام برنامج مايكروسوفت إكسرل فري التحقرق  تتعلم كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل في
التحقق من صيغة البيانات.
من صيغة البيانات.
 تعرف على مفهوم التنبؤ واستخدامه في اإلكسل.
• مفهوم التنبؤ واستخدامه في اإلكسل.
 تتعلم كيفية إنشاء التنبؤ بواسطة اإلكسل.
• إنشاء التنبؤ بواسطة اإلكسل.
 تبين ما هو التشفير وأنواعه وكيفية استخدامه في
• التشفير وأنواعه وكيفية استخدامه في إكسل.
إكسل.
ستقوم المعلمة بما يأتي:
ستقوم المتعلمة بما يأتي:
• تقدم التمهيد.
 المناقشة والحوار.
• تحدد إستراتيجية التدريس (تعلم تعاوني – طريقة
 كتابة البحث.
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد).
 عمل مطوية.
• قراءة نموذجية للنصوص.
 كتابة قصة.
• التعزيز المناسبة.
 تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة.
• تقسيم المجموعات.
 حل أوراق العمل.
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم • .إعداد أورق العمل.
• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم.
 جمع المعلومات.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المهمات األدائية:
*عمل أبحاث من االنترنت عن البيانات والمعلومات والمعرفة.
*أن تحضر الطالبات قصة توضح كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل.
المحكات الرئيسية:
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات.
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد (مبتدئة  -نامية – كفء – متميزة).
أدلة أخرى:
من خالل األدلة التالية:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم:
األنشطة التعليمية:
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابها للطالبرات بترتير الكتراب لهرا بقصرد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حس إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيرة وبعرد عررض أهرداف الوحردة ،أطلبري مرن الطالبرات
توضيح مواضيع الوحدة.
قدمي للطالبات عرض بور بوينرت عرن أهرم النقراط الرواردة بالوحردة ،أطلبري مرن الطالبرات قرراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولرة مرنهن لتوضريح أهرم النقراط الرواردة
بالوحدة مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
قدمي للطالبات مطوية عن موضوع الوحدة ،أطلبري مرن الطالبرات قرراءة المطويرة بطريقرة عمليرة
مركزة تعتمد على تحليرل المعلومرات التري وردت بهرا مرن خرالل اسرتيعاب العالقرات برين العنراوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن مفهوم الوحدة.
أطلبي من الطالبات جمرع معلومرات عرن الفكررة الرئيسرية للردرس ويرتم ذلرك مرن خرالل االسرتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،قدمي للطالبات المعلومات في شكل مقال كتي صغير
ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلبي من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن موضوع الوحدة مع توضيح الهردف مرن كتابرة المقالرة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها.
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

التوقعات

مبتدئة

نامية

كفء

متميزة

جمع الصور التي
توضح الصحة
والعافية

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة جمال
موضحة لها

الترتي
والتنسيق

مناسبة

مناسبة جدا

ممتازة

متميزة

الزمن

تأخرت يومين

تأخرت يوم
واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

(المررهمة األدائيررة)
اسم الوحدة :علم البيانات
الصف :الثاني الثانوي – نظام المسارات
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن البيانات والمعلومات والمعرفة وعمل مطوية عن:
(أنواع البيانات – برنامج اإلكسل)
مهمتك :معلمة.
الهدف :توظيف الدروس اللغوية.
هر الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ.
أنت :معلمة متميزة.
الدور
د
وظيفتك :تنفيذ القصة والملصق.
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع.
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق المقررة العلمية.
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق.
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق.
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية.
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي.

جدول تنظيم التدريس
المكون
(الموضوع)
❖ البيانات والمعلومات
والمعرفة
❖ جمع البيانات والتحقق من
صحتها
❖ التنبؤ باستخدام إكسل

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ

األولى

الكفاية األساسية للدرس:

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

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

البيانات والمعلومات والمعرفة

ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟

المحتوى
( كتاب الطالبة)

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

مصطلح البيانات :هو مجموعة من الحقائق أو الكلمات أو األرقام أو حتى
وصف ألشياء لم يتم تحليلها أو معالجتها بأي شكل من
األشكال ،وتسمى أيضًا البيانات األولية ،حيث تعني كلمة أولية أنها غير
معالجة.
المعلومات :عندما تُعالج البيانات األولية فإنها تتحول إلى معلومات ،ولذلك
يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات المعالجة التي لها معنى في سياق
محدد ومفيد ،بينما يسمى إجراء هذه المعالجة :معالجة البيانات.
المعرفة :تنتج المعرفة من معالجة المعلومات وفهمها ويؤدي ذلك إلى
استنتاجات وقرارات مختلفة.
أنواع البيانات:
 -1البيانات الرقمية
 -2البيانات األبجدية
 -3البيانات األبجدية الرقمية
 -4البيانات الرسومية
 -5بيانات مقطع الفيديو
 -6البيانات الصوتية

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

األهداف

التهيئة

الدرس

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

رقابة ذاتية.

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
البيانات والمعلومات والمعرفة
التقنية الرقمية 1-2
ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

اذكري طريقة عرض البيانات.

الواجبات املنزلية

حلي أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

ما هو مفهوم البيانات والمعلومات
والمعرفة؟

تقويم بنائي

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

قومي بشرح األفكار العامة التي يشتمل عليها الدرس ،ثُم أطلبي من الطالبات أن يفكرن
بشكل فردي لمدة دقيقة أو أكثر في مضمون الدرس ،ثم أسأليهن واحدة بعد األخرى عما
توصلن إلية من أفكار في مدة ال تزيد عن دقيقتين لكل مجموعة.
أطرحي سؤاال علي الطالبات له أربع اختيارات ثم حددي كل أختيار في زاوية من خالل
ملصق ،ثُم أطلبي منهن أن يتوجهن للركن الذي يحتوي علي أختيارهن ،ثم عرض
اإلجابة الصحيحة ،وقدمي للتي أحسنت منهن هدية بسيطة.
وضحي للطالبات النقاط البارزة في الدرس مثل تسليط الضوء علي مفهوم البيانات
والمعلومات والمعرفة .من خالل تقسيم الطالبات إلى مجموعات مصغرة تتكون غالبًا من
 3إلى  4أعضاء وأعطي لهن واجبات محددة تخص الدرس وعليهن االعتماد على
التعاون (التبادل المعرفي والمهاري) من أجل إنجاز المطلوب منهن.
ناقشي الطالبات حول محتوى الدرس من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة وإبداء
الرأي وطرح األسئلة وتقديم األجوبة وإشراكهن في إعداد الدرس  ،واالهتمام بالبحث
وجمع المعلومات وتحلييلها من خالل اإلعداد ،والمناقشة ،والتقويم.
اثيري انتباه الطالبات لنقطة بداخل الدرس وهي تلخيص الطالبة أوجه االختالف
الرئيسية بين مصطلحي البيانات والمعلومات .لتكون محور النقاش والحوار ،ثم اتيحي
الجو المساعد على النقاش الهادف من خالل التحكم في دفة الحوار بينك وبين الطالبات
حتى تصلي لتحديد دقيق لموضوع النقاش ثم كلفي الطالبات بكتابة تلخيص للموضوع
في كراساتهن.
قومي بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثُم ساعديهن في اإلجابة على السؤال الموضح
بها.

التقويم

لخصي أوجه االختالف الرئيسية بين
مصطلحي البيانات والمعلومات.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

مراجعة لما سبق دراسته

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :
نشاط إثرائي

اخلربات السابقة

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي ما هي أنواع البيانات.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....

اليوم والتاريخ:

الحصة:

الصف :الثاني الثانوي

المكتسبات السابقة :مراجعة لما سبق دراسته
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )
الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال
ـــــــــــــــــــــــــ

•

•
•
•

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

التقويم

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

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

استراتيجيات التدريس

قراءة نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

•

المادة :التقنية الرقمية 1-2

الموضوع :البيانات
والمعلومات والمعرفة

•
•
•
•
•

•

قومي بشرح األفكار العامة التي يشتمل عليها الدرس ،ثُم أطلبي من الطالبات أن يفكرن بشكل فردي لمدة دقيقة أو
أكثر في مضمون الدرس ،ثم أسأليهن واحدة بعد األخرى عما توصلن إلية من أفكار في مدة ال تزيد عن دقيقتين لكل
مجموعة.
أطرحي سؤاال علي الطالبات له أربع اختيارات ثم حددي كل أختيار في زاوية من خالل ملصق ،ثُم أطلبي منهن أن
يتوجهن للركن الذي يحتوي علي أختيارهن ،ثم عرض اإلجابة الصحيحة ،وقدمي للتي أحسنت منهن هدية بسيطة.
وضحي للطالبات النقاط البارزة في الدرس مثل تسليط الضوء علي مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة .من خالل
تقسيم الطالبات إلى مجموعات مصغرة تتكون غالبًا من  3إلى  4أعضاء وأعطي لهن واجبات محددة تخص الدرس
وعليهن االعتماد على التعاون (التبادل المعرفي والمهاري) من أجل إنجاز المطلوب منهن.
ناقشي الطالبات حول محتوى الدرس من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة وإبداء الرأي وطرح األسئلة وتقديم
األجوبة وإشراكهن في إعداد الدرس  ،واالهتمام بالبحث وجمع المعلومات وتحلييلها من خالل اإلعداد ،والمناقشة،
والتقويم.
اثيري انتباه الطالبات لنقطة بداخل الدرس وهي تلخيص الطالبة أوجه االختالف الرئيسية بين مصطلحي البيانات
والمعلومات .لتكون محور النقاش والحوار ،ثم اتيحي الجو المساعد على النقاش الهادف من خالل التحكم في دفة
الحوار بينك وبين الطالبات حتى تصلي لتحديد دقيق لموضوع النقاش ثم كلفي الطالبات بكتابة تلخيص للموضوع في
كراساتهن.
قومي بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثُم ساعديهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

التواصل اللغوي الخرائط الذهنية لعب األدوار

•
•

•
•
•
•

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

التعلم التعاوني التقويم البنائي االستقصاء
حل المشكالت أخرى ………………
أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة المرونة
االستنتاج
القياس
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف
العصف الذهني أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى ………….)..
األصالة
صور لوحات ورسومات
نماذج وعينات مجسمات
أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات
األنشطة
التدريبات
المناقشة
المالحظة
االختبارات التحريري
االختبارات الشفوية
المنزلية أخرى …………………

مسرد فواز الحربي
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

علم البيانات

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

• أن تعرف الطالبة مفهوم البياانت واملعلومات واملعرفة.
الدرس األول:
البيانات
واملعلومات
واملعرفة

• أن تلخص الطالبة أوجه االختالف الرئيسية بني
مصطلحي البياانت واملعلومات.
• أن تعدد الطالبة أنواع البياانت.
• أن تتعلم الطالبة كيفية عرض البياانت.
• أن تشرح الطالبة معن مصطلح ترميز البياانت.
• أن تشرح الطالبة معن مرحلة مجع البياانت.

الدرس
الثاني:
مجع البيانات
والتحقق من
صحتها

التاريخ

• أن تذكر الطالبة مصادر البياانت.
• أن تعرف الطالبة كيف يتم التحقق من صحة إدخال
البياانت.
• أن تتعلم الطالبة كيفية استخدام برانمج مايكروسوفت
إكسل ف التحقق من صيغة البياانت.

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات
 كتاب الطالبة

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة

 دليل المعلمة
 المناقشة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية

 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع

 خرائط مفاهيم
................. 

 كتاب الطالبة

 اختبار تشخيصي
 المالحظة

 دليل المعلمة
 المناقشة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية

 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع

 خرائط مفاهيم
................. 

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة ..................................................................

مادة التقنية الرقمية 1-2

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

االســم:

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

األولى

الوحدة:

الدرس:

`

الفصل:
البيانات والمعلومات والمعرفة

• اذكري طريقة عرض البيانات.

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

• اشرحي معني مصطلح ترميز البيانات.

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

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة.................................. ..... /

المديرة التربوية....................................... /

أسعار مواد المسارات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  50لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  120لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

