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 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مادة الكمبيوترمحتوى توزيع 

 2016/2017للصف األول اإلعدادي العام الدراسي 

 نظري وعملي() الثانىالفصل الدراسي 
 

رقم 
 األسبوع

 األنشــطة المصــاحـبة الموضـــوع

1 
 اإلنترنت الوحدة األولى:

 
 المفاهيم األساسية لإلنترنت 

  اإلنترنتيحدد مفهوم 

  اإلنترنتيميز مصطلحات االستخدام في 

  اإلنترنتيستنتج العناصر األساسية لمتطلبات 

 يوضح مفهوم موقع الويب 

 يتعرف عناصر عنوان موقع الويب 

 يفرق بين مفهومي  Download ،Upload 

2 
 

  اإلنترنت بعض خدماتInternet services 

  اإلنترنتيعدد بعض خدمات 

  وتطبيقاتها وبرامج االتصال لالستفادة منها اإلنترنت يستخدم خدمات

 في المجاالت المختلفة

  يمارس عمليات نشر المحتوى والملفات وتبادلها عبر أدوات االتصال

 (التكنولوجية )البريد اإللكتروني

 الت يناقش تأثير استخدام خدمات تقنيات المعلومات الحديثة على المجا

 الدراسية والحياتية المختلفة

3  للحوسبة السحابية المفاهيم األساسية 

 يحدد ماهي الحوسبة السحابية 

 يتعرف المكونات الرئيسة للحوسبة السحابية 

 يتعرف متطلبات الدخول على الحوسبة السحابية 

 يبحث عن خدمات الحوسبة السحابية 

 يتعرف فوائد الحوسبة السحابية 

 يبحث عن أشهر مقدمي خدمات الحوسبة السحابية 

  المفاهيم والمصطلحات العلمية األساسية لتكنولوجيا يوضح بعض

 المعلومات واالتصاالت

  ميزات استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ميتعرف

 توى االجتماعي والفكري والتعليميواالتصاالت على المس

4 
  :خدمات الحوسبة السحابيةتابع 

 

 يبحث عن كيفية استخدام خدمات الحوسبة السحابية 

 ينشئ بريد إلكتروني بعنوان مناسب 

 يستخدم أحد خدمات الحوسبة السحابية 

 ينشئ مستند بخدمة الحوسبة السحابية 

 (...التنسيق-يتعامل مع المستند )التحرير 

 يشارك المستند مع زمالئه 

5  اإلستخدام اآلمن لإلنترنت 

 يتعرف أوضاع الجلوس الصحيح أم جهاز الكمبيوتر 

  الصحيحية للجلوس على جهاز الكمبيوتريمارس األوضاع 

 يذكر أكبر عدد من أشكال التعدى االلكترونى عبر شبكة االنترنت 

 يشارك زمالءه في التوعية بأهمية االستخدام اآلمن لإلنترنت في حياتنا 

6 

  الوحدة الثانية:
 
 لبرمجة بإستخدام برنامج المفاهيم األساسية ل

Scratch 

 يشرح برنامج سكراتش  Scratch 

  برنامج سكراتش  يحدد أهميةScratch 

 برنامج يتعرف الواجهة الرئيسية  لScratch 

  لبرنامجيحدد مناطق العمل  Scratch 

 ة بالحركة والحدث إلنتاج المشروعيوظف بعض األوامر المرتبط 

 ( يشارك زمالئه فى انتاج مشروعه التعليمىGames) 
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رقم 
 األسبوع

 األنشــطة المصــاحـبة الموضـــوع

7   وأوامر التكرار الحركةأوامر استخدام 

  أوامر التكرار  يستخدمRepeat من مجموعة التحكم 

 يحفظ المشروع 

 كائن جديد  يضيفNew Sprite 

 يتعامل مع الملفات 

 شريط أدوات التحكم بطريقة صحيحة يستخدم 

  منطقة البرامج المقاطع البرمجية فى يوظفScript Area 

  نتاج مشروعه التعليمىا مراحليشارك زمالئه فى 

8   مظاهر الكائناتوخلفية المنصة التعامل مع 

 الخلفية  التعامل معBackdrop  للمنصةStage 

 ( يتحكم فى المظاهر المختلفةCostumesللكائنات ) 

  يوظف أوامر المظهرLooks فى انتاج مشروعه 

 زمالئه فى انتاج مشروعه التعليمى يتعاون مع 

 يستنتج أفكار مشروعات جديدة 

9 

 
 وأوامر تشغيل الصوتالقلم  أوامر 

 

  يستخدم أوامر القلمPen Blocks 

 تغيير لون القلم 

 القلمإستخدام أوامرتكوين أشكال هندسية ب 

 نتج كيف يصمم أشكال هندسية جديدةيست 

  يضيف أمر الصوتSound Blocks الى المقاطع البرمجية 

 لتعامل مع الصوت وعمل تسجيل صوتىيعرف كيفية ا 

  يستخدم األحداث المختلفة Events Blocks 

  يقارن بين األحداثEvents المختلفة 

10  مشاريع  يشارك زمالئه فى انتاج مشروعه التعليمى 

 اثرائى السادسمالحظة: الموضوع 

 مراجعة عامة 11
12 

 

 

 

 ملحوظـة:

 يجب مراعاة العطالت واألجازات الرسمية ومواعيد اإلمتحانات. 

 الكمبيوتر                          مدير إدارةخبير 

 

 مستشار المادة
 

 ) د. سمير حسن محمد (
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 واالتصاالت توزيع محتوى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 2016/2017العام الدراسي  اإلعدادي الثانيلصف ل

 وعملي( نظري) الثانىالفصل الدراسي 
 

رقم 
 األنشــطة المصــاحـبة الموضـــوع األسبوع

1 
 :الوحدة األولى

 

  النموذجForm – بعض أدوات النموذج 

 يشرح أوامر لغة الترميز  HTML   

 يوظف أوامر لغة الترميز HTML  في إنتاج صفحة ويب

 تفاعلية

  يجري بعض العمليات )إضافة حقل/ إضافة زر اختيار بديل

  HTML في لغة(  Radio Buttonواحد

2  

  لغةHTML- النموذجتابع بعض أدوات 
 يشرح بعض عناصر لغة الترميز HTML ( صندوق

 - Submit زر إرسال  -  Button زر األمر -االختيار

 (Resetجديد زر 

 يكتب أوامر لغة الترميز HTML بطريقة صحيحة 

3  مشروعال.  تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك 

4 
 :الوحدة الثانية

 

  المفاهيم األساسية للغةJava Script  

 يتعرف بعض المفاهيم األساسية للغة Java Script  

  يتعرف القواعد األساسية إلنشاء صفحة ويب باستخدام

  Java Script أوامر لغة

 يكتب كود بلغة Java Script بدقة 

5  استدعاء كود Java Script  

 يتعرف طريقة استدعاء كود Java Script  باستخدام زر

 .button أمر

 الدالة يتعرف ماهية  Function 

 يكتب كود استدعاء الدالة Function  

 يوظف أدوات لغة البرمجة Java Script  في مشروعة

 التفاعلي

6   جملة التفرعIf Statement 

 يستخدم بعض أوامر لغة Java Script  إلنشاء صفحة

 ويب

 يحل أمثلة باستخدام التعبير الشرطي if condition  

 في تنفيذ أنشطة التعلم هيتعاون مع زمالء 

7  في  التحقق من صحة البيانات المدخلة
 صفحة الويب

 يناقش صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب 

 يجري عمليات إدخال البيانات على صفحة الويب 

 الطالب على صفحة في إدخال بيانات بعض  هيشارك زمالء

 الويب التفاعلية

8   المدخلة في تابع التحقق من صحة البيانات
 صفحة الويب

 يناقش صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب 

 يجري عمليات إدخال البيانات على صفحة الويب 

 في إدخال بيانات بعض الطالب على صفحة  هيشارك زمالء

 الويب التفاعلية

9  مشروع  
 يصمم صفحة ويب تفاعلية 

 يطور صفحة الويب التفاعلية 

 والتفاعلية يقارن بين صفحة الويب الساكنة 
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 اثرائى HTML5مالحظة: موضوع 

 :الوحدة الثالثة 10
 

 لإلنترنت االمن االستخدام 

  سرقة اإلنترنت يتعرف المفاهيم الشائعة لمستخدمى شبكة(

 (....برامج التجسس - البرامج الضارة - الهوية

  يذكر اكبر عدد من االفكار للمواقف التى يمكن أن يتعرض

 االنترنتلها مستخدمى خدمات 

 يصمم لوحة الكترونية بمواقف االستخدام السىء لالنترنت 

  اإلنترنتيشرح ارشادات االستخدام االمن لخدمات 

  اإلنترنت في حياتنايقدر أهمية االستخدام االمن لخدمات 

11 
 مراجعة عامة

12 
 

 

 

 ملحوظـة:

 

 جازات الرسمية ومواعيد اإلمتحانات.يجب مراعاة العطالت واال 

 
 خبير الكمبيوتر                          مدير إدارة

 
 مستشار المادة

 
 ) د. سمير حسن محمد (
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 توزيع محتوى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 2016/2017الثالث اإلعدادي للعام الدراسي لصف ل

 )نظري وعملي( ثانيلاالفصل الدراسي 
 

رقم 
 األسبوع

 األنشطة المصاحبة الموضوع

1 

 Dataالفصل األول: البيانات 

 ( أنواع البياناتData Types) 

 الثوابت ( والمتغيراتConstant  &  Variables) 

 ( 1-1تدريب) 

 ( 2-1تدريب) 

2 
 ع بتا( الثوابت والمتغيراتConstant  &  Variables) 

 ( جملة التخصيصAssignment) 

 ( 3-1تدريب) 

 ( 4-1تدريب) 

 ( 5-1تدريب) 

3 
 تنفيذ العمليات الحسابية أولويات 

 األخطاء (Errors) 

  يعطى الطالب تعبيرات حسابي ويقوم بحسابها حسب أولويات

 تنفيذ العمليات الحسابية.

 أمثلة ألنواع المختلفة من األخطاء 

  حل أسئلة الفصل األول 4

5 
 Branchingالفصل الثاني: التفرع 

  التفرع باستخدام جملةIf…Then 
  التفرع باستخدامIf…Then..Else 

  فهم تحويل  خريطة التدفق الى جملةIF 

  أمثلة ألشكل مختلفة من التعبير الشرطيConditional 

Expression  المستخدم مع جملةIF 

 ( 1-2تدريب) 

 ( 2-2تدريب) 

 ( 3-2تدريب) 

6   التفرع باستخدامSelect…Case  ( 4-2تدريب) 

 ( 5-2تدريب) 

7   وتدريبات الفصل الثانيحل أسئلة 
 

8 
 Looping & Proceduresالفصل الثالث: التكرار واإلجراءات 

  استخدام الجملةFor…Next 
 ( 1-3تدريب) 

 ( 2-3تدريب) 

9 
 ع بتاFor…Next 

 For..Nextالتحكم في البداية والنهاية ومقدار الزيادة فى جملة 
 ( 3-3تدريب) 

 ( 4-3تدريب) 

 Do whileاستخدام  10
 ( تحويل جملة 5-3تدريب  )For  لى إDo While 

 ( 6-3تدريب) 

11 
  اإلجراءProcedure 

  اإلجراءاإلعالن عن Sub 

 ( 7-3تدريب) 

 ( 8-3تدريب) 

12   اإلعالن عن الدالةFunction  ( 9-3تدريب) 
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رقم 
 األسبوع

 األنشطة المصاحبة الموضوع

 حل أسئلة وتدريبات الفصل الثالث

 التعدى اإللكتروني الرابع: الفصل 13

14  ةعام ةمراجع 

 

   :  ملحوظـة

 

           واألجازات الرسمية ومواعيد اإلمتحانات.يجب مراعاة العطالت 

 
                  ر الكمبيوتر                          مدير إدارةخبي   

 

 مستشار المادة
 

 ) د. سمير حسن محمد (

 الفصل م
عدد 

 األسابيع
النسبة 
 المئوية

 عدد األسئلة
 المطلوبة

 3 %30.75 4 األول 1

 2.25 %23 3 الثاني 2

 4 %38.5 5 الثالث 3

 0.75 %7.75 1 الرابع 4

 10 %100 13 المجموع

 

 

 
 


