
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 اإلدارة العامة للتعليم .....................
 مدرسة: ..................................

 

 

                                                                                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

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

almanahj.com/sa



 

 

 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(  المستوى الخامس    -النظام الفصلي  -الثالث الثانوي (   للصف  )  الحاسب وتقنية المعلومات   توزيع منهج مادة  ) 
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 3 التدريب األول )التخطيط للمشروع( 2 الوسائط المتعددةالوحدة األولى :  1
 GIMPالتدريب الثاني ) برنامج 

 4 )تصميم واجهة المشروع ( (
 GIMPالتدريب الثالث ) برنامج 

 )إضافة مؤثرات مرئية على الصور (

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 
 GIMPالتدريب الرابع )برنامج 
 6 )دمج الصور ((

 Audacityالتدريب الخامس ) برنامج 
 7 )إضافة ملف صوتي وتحريره ( (

التدريب السادس ) برنامج 
Audacity ( ) تسجيل ودمج األصوات

) 
8 

السابع ) بدأ العمل على برنامج ) التدريب 
Movie Maker ) ) 

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
 Movieالتدريب الثامن ) برنامج 

Maker  10 (()إدراج الصور والنص 
 Movieبرنامج التدريب التاسع ) 

Maker)11 ()إضافة المؤثرات على الصور 
 Movieالتدريب العاشر ) برنامج 

Maker)12 )التعامل مع المقاطع المرئية 
 Movieالتدريب الحادي عشر ) برنامج 

Maker ) ) التعامل مع الصوت ( 

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 
 Movieالتدريب الثاني عشر ) برنامج 

Maker ) ) 14 ) تقييم ونشر المشروع 
الحوسبة السحابية : الوحدة الثانية 

 16 : البيئة والدوائر الرقميةالوحدة الثالثة  15 وتطبيقاتها
 اختبارات الفصل الدراسي األول

 ل () األسبوع األو

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
لا

م
 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

17 
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استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

أ/..................................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 

 

almanahj.com/sa



 

 
 

 موضوع الدرس
الوسائط  الوحدة األولى :
 المتعددة

     التاريخ الحاسب وتقنية المعلومات المادة

المكتسبات 

والمفردات 

 الجديدة

 التدريب على عناصر الدرس
     الحصة

     الفصل     المجموعة 

 أخرى .....      ⃝  مراجع ودوريات      ⃝ فلم تعليمي      ⃝ لوحات ورسومات      ⃝ صور      ⃝  مجسمات      ⃝   نماذج وعينات      ⃝  جهاز تسجيل      ⃝   أجهزة عرض       ⃝ والوسائل تقنيات التعلم

 ؟   الوسائط ما  س التمهيد
 

 تقويم الهدف استراتيجيات التعليم الحديثة  المحتوى وعرض الدرس الأهداف السلوكية

 املتعددة الوسائط مفهومالطالبة  توضحأن 
 
 

 املتعددة وسائطال أمهيةالطالبة  تبنيأن 
 

 املتعددة الوسائط مكوانتأن تعدد الطالبة 
 
 

 الوسائط استخدام جماالتالطالبة  تذكرأن 
 املتعددة

 الوسائط إنتاج مراحلالطالبة  حتددأن 
  املتعددة

 املستخدمة الربجميات بعضالطالبة  توضحأن 
 املتعددة الوسائط ملفات وحترير إنشاء يف

 : املتعددة الوسائط مفهوم
منتج يدمج بني النص والصوت والصورة والفيديو ابستخدام برجميات احلاسب  تعرف أبهنا

  . لتحقيق أهداف حمددة للمستفيدين بطريقة تفاعلية
 : أمهية الوسائط املتعددة

ُتضفي الوسائط املتعددة على احملتوى املعروض املتعة والتشويق ملا حتويه من رسوم وصور  -1
  ............. ومؤثرات متنوعة

 : مكوانت الوسائط املتعددة
 الرسومات اخلطية                -3        املؤثرات الصوتية -2النصوص املكتوبة           -1
 الفيديو -6     الرسوم املتحركة     -5                الصور الثابتة -4

 : جماالت استخدام الوسائط املتعددة

 الصحافة واإلعالم -5  التجارة   -4      التسلية -3     التدريب  -2    التعليم . -1
 : مراحل إنتاج الوسائط املتعددة

 السيناريو وكتابة التصميم مرحلة -2     ( التخطيط)  واإلعداد التحليل مرحلة -1
 والتوزيع النشر مرحلة -5      والتطوير التجريب مرحلة -4   واإلنتاج التنفيذ مرحلة -3

 : ات املستخدمة يف إنشاء وحترير ملفات الوسائط املتعددةبعض الربجمي

 أدت التطورات املتسارعة يف السنوات القليلة املاضية يف جماالت ...........

 حل المشكالت○

االكتشاف واالستقصاء  ○

 العصف الذهني ○

 الخرائط الذهنية○

 التعلم  الذاتي○

التعلم التعاوني  ○

 أخرى............○

 املتعددة الوسائط مفهوم وضحي
 
 

 املتعددة الوسائط أمهية بيين
 

 املتعددة الوسائط مكوانت عددي
 
 

 الوسائط استخدام جماالت اذكري
 املتعددة
 الوسائط إنتاج مراحل حددي
  املتعددة
 املستخدمة الربجميات بعض وضحي

 الوسائط ملفات وحترير إنشاء يف
 املتعددة

 أخرى ........      ⃝ الواجبات المنزلية      ⃝  األنشطة      ⃝  التدريبات      ⃝   المناقشة      ⃝  المالحظة       ⃝ االختبارات التحريرية      ⃝شفوية  الاالختبارات       ⃝ أدوات التقويم 

 حل أسئلة الكتاب    الواجب المنزلي  الكتاب أنشطة متابعة حل  التقويم الختامي
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