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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (هــ  1441العام الدراسي  )   -مقررات    ( 3 بــسـاحـال )توزيع منهج مادة 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 11/2ــــ   7/2)  ( 4/2ـــــ   30/1 ) ( 27/1  ـــــ  23/1)  ( 20/1ـــــ    16/1)  ( 13/1ـــــ    9/1)  ( 6/1ـــــ    2/1) 

 مقدمة البيئة والدوائر الرقمية

ل الحاسب مع األنواع تعام

 ياناتبالمختلفة لل

  م العدديةظالن
 (Coding)  أنظمة الترميز

 طقيالتصميم المن
 (Design Logic) 

 منطقير البالج
  قــالمعالج الدقي

  مفهوم الحوسبة السحابية
 ة السحابيةبزايا الحوسم

 لمكونات الالزمة للحوسبة ا

 ماذج خدمات الحوسبة السحابيةن
 ة السحابيةبأنواع الحوس

 مات الحوسبةلة على خدثأم

ابية تطبيقات الحوسبة السح

 كيةذواستخداماتها في األجهزة ال

 وسبة السحابيةحديات التح

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع سبوعاأل الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( 24/3ـــــ  20/3) ( 17/3ـــــ  13/3)  ( 10/3ـــــ  6/3) ( 3/3ــــ   28/2)   ( 25/2ـــــ  21/2)  ( 18/2ـــــ   14/2) 

 المعلومات قواعد
 الرقمية المكتبات

  اإللكترونية الموسوعات
 أهمية برامج الرسم والتصميم

 مفهوم الرسم والتصميم
 بالحاسبمجاالت استخدام الرسم 

 بالحاسب أنواع الرسم
 تقنيات الرسم بالحاسب

 امتداد ملفات الرسم بالحاسب
 برامج الرسم بالحاسب

المفاهيم األساسية لنظم 
 المعلومات

 آلية عمل نظم المعلومات
 ت نظم المعلوماتمميزا

 أنواع نظم المعلومات
 كونات نظم المعلوماتم

 نظم المعلومات بناءمراحل 

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 7/5ـــــ  3/5) ( 29/4ـــــ  25/4) ( 22/4ـــــ  18/4) ( 15/4ـــــ  11/4) ( 8/4ـــــ  4/4) ( 1/4ـــــ  27/3) 

 نماذج من نظم المعلومات
 التعلم من خالل البحث واالستقصاء

 التعلم من خالل المشروعات
 التفكير العلمي وحل المشكالت

 للمشروع والدراسةالتخطيط 
  ولختبارات الفصل الدراسي االا  ـــــةــــعــــــمــراجـ

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدرلنقل مع يسمح ا

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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