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 املرحلة   
 املتوسطة 

 )عام/ تحفيظ( 
 الحاسب وتقنية املعلومات ادة امل الثالث الصف

عدد الحصص في  

 2 األسبوع 

 

 التاريخ  األسبوع 
رقم  

 الوحدة 
 عناصر املحتوى  عنوان الوحدة

 األول 
 هـ 1444 / 10/5من 

 هـ 1444  /5  /14إلى 
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الروبوت  

صديقي  

األجهزة الذكية  )

 (والروبوت

 ( Smart Devices( واألجهزة الذكية )Compact Devicesاألجهزة املدمجة )

 تطبيقات الروبوت في حياتنا   –(  Robotsالروبوتات )

 الثاني
 هـ 1444 / 17/5من 

 هـ 1444  /5  /21إلى 

 (Educational Robotsالروبوتات التعليمية )  –(  Robotsالروبوتات )

املسابقات املحلية والعاملية في مجال   –(  Robotsالروبوتات )

الروبوت التعليمي، منصات املسابقات الدولية واملحلية لبرمجة 

 الروبوت 

 الثالث 
 هـ 1444 / 24/5من 

 هـ 1444  /5  /28إلى 

 هـ(1444 /5  /24إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم األحد )

 مشروع الوحدة 

 اختبار تمرينات /  

 الرابع
 هـ1444/ 6 /1من 

 هـ1444 /6 /5إلى 

 ( Robomindالتدريب األول: برنامج الروبومايند )

 (Loopsالتدريب الثاني: أوامر التكرار )

 الخامس 
 هـ1444/ 6 /8من 

 هـ 1444  /6  /12إلى 

 التدريب الثالث: أوامر التلوين

 التدريب الرابع: أوامر االلتقاط 

 السادس 
 هـ 6/1444 /15من 

 هـ 1444  /6  /19إلى 

 التدريب الخامس: أوامر املشاهدة واألوامر الشرطية 

 تابع التدريب الخامس: أوامر املشاهدة واألوامر الشرطية

 السابع 
 هـ 6/1444 /22من 

 هـ 1444  /6  /26إلى 

 هـ(1444  /6 / 23  -22إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي األحد واالثنين )

 التدريب السادس: أوامر املشاهدة املركبة في األوامر الشرطية

 روعات الوحدة مش   وتقييمعرض  

 الثامن 
 هـ 6/1444 /29من 

 هـ1444 /7 /4إلى 

2 

أتعلم من  

التقنية  

)توظيف  

التقنية للتعلم  

 والتعليم( 

 (Educational Devicesاألجهزة التعليمية )

 (Educational Devicesالتعليمية )تابع األجهزة  

 التاسع
 هـ1444/ 7 /7من 

 هـ 1444  /7  /11إلى 

 (Educational Programsالبرامج التعليمية )

 أدوات التعليم املفتوحة عبر اإلنترنت 

 العاشر 
 هـ 7/1444 /14من 

 هـ 1444  /7  /18إلى 

 مشروع الوحدة 

 تمرينات / اختبار 

الحادي  

 عشر

 هـ 7/1444 /21من 

 هـ 1444  /7  /25إلى 

 التدريب األول: استخدام األلعاب التعليمية

 التدريب الثاني: استخدام أنظمة املحاكاة في التعليم

الثاني  

 عشر

 هـ 7/1444 /28من 

 هـ1444 /8 /3إلى 

 اختبارات املادة )نهاية الفصل الدراس ي الثاني(

 هـ(1444 /8  /3 - 2األربعاء والخميس )إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي 

الثالث  

 عشر

 هـ1444/ 8 /6من 

 هـ 1444  /8  /10إلى 
 الثاني اختبارات نهاية الفصل الدراس ي 
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