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حجعةةكاحج عةةمحلاخةةتحءلوجةةا ح ا

ةةتح و

ةة ح

 .1متابعةةتحقق ةةوحء ةةوحدح
جمست يجتحولىحشرو .
 .2دوةةاحء ع يةةكسحءيةةةلميتحء ت ة حقسةةت ياحب ةةاح إةةرسحء جةةتعلاح ةةىحء ةةو ح
جءي سا حجء قياسحجقزجيكاحبا جفاهياحءلةاةيتحء ت حقجعل حمعتةزءحبكيهة ح
قادرءحولىحء كووسح ي حجء كخاعحوه .
 .3قج ينحءح تجادحء ق حلمتحءيةلمحء قاملتح رءيتحء توعيكح.ح
 .4قق يوحء وخادح لوطنحءيةلم حء عةامحجء ةوطنحء صةالحء ججل ةتحء عربيةتح
ء سعوديت.
 .5قع كحقكرءتحء جةتعلاحجءةةتعكءدءق حجقو ي ةاح جةاحيق ةوح هةكءبحء تربيةتح
ءيةلميت.
 .6قهجيتحء تف يرحء علج ح كىحء جتعلاحجقعجيوحرجححء بقثحجء تةكري حجء تتبة ح
ء جه ج حجءةتصكءمحء جرء حجقعودحطرقحء كرءةتحء سليجت.ح
 .7وكءدحء جتعلاحء ادرح جوءصلتحء كرءةتحبجستوياق احء جصتلفتحخ حمصتلفح
ات.ح
ء تص
 .8ق يئتحةائرحء جتعلجينح لعجمحخ حميادينحء قياسحبجستوىححئو.ح
 .9قصريجحوكدءحمنحء جتعلجينحجء جؤهلينحمسل ياحجخهياح سكحعا تحء بلد.ح
 .11قق يوحء وو حءلةريح بهادح ةرسح ةلميتحةليجت.ح
 .11روايةةتحء جتعلجةةينحولةةىح ةةةاوحءيةةةلمحجوةةلفحمي ة لق احء ف ريةةتح
جءح فعا يتحجمسةاوكق احولةىحء تيةاذحهةلاحء جرعلةتحمةنحعيةاق احبهجةاحح
جةلم.ح
 .12لساب احم ارسحء جطا عتحء هاخعتحجء رغبتحمنحءحذديادحمنحء علاحء هةاخ ح
جء عجةةمحء ةةا سحجءةةةتقل ح جقةةاتحء فةةرءمحولةةىحج ةة حمفيةةكحقزدهةةرحبةة ح
شص يتحء فردحج عوء حء ججتج ح.ح
 .13ق ةةوينحء ةةوو حءييجةةاب حء ةةليحيوء ةة حبةة حء جةةتعلاحءلخ ةةارحء كءمةةتح
جءحقجاهاتحء جضللت.حح

قوقي حمكيرسحء جكرةت/
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ح
 حء ق و حولىحء جعاربحجء ق ائوحء علجيتحخ حمجا حء قاة
ء جعلوماتحء جرقبطتحبقياسحء طا بتحجءعتيا اتحمجتجع ا.ح
ح•ح قكري
خ :ح

حءآل

حجق هيتح

حء طا باتحجقهجيتحقكرءق احء علجيتح لةتفادسحمنحء قاةة

حءآل ة

ح

 زيادة إنتاجية الفرد.
 استخدام الحاسب كوسيلة تعليمية.
 استخدام الحاسب كوسيلة للبحث واالستقصاء والحصول على المعرفة.
 تعزيز دور الشاب كفرد من المجتمع.
 استخدام التطبيقات الحاسوبية المختلفة بفاعلية ونجاح في محيط الطالبة األسري واالجتماعي.
 إكساااب الطالبااة القاادرات العقليااة اوبداعيااة ومساااعدتيا علااى التفسياار الم طقااي االسااتقرا ي واالساات با ي
وت مية قدراتيا في حل المعضالت.
 تييئة الطالبة لممارسة الميام الوظيفية الم اسبة في مجال الحاسب.
 تقوياااة عامااال الروباااة نحاااو الحاساااب اإلاااي وتطبيقاتاااب وإكسااااب المياااول اويجابياااة اليادفاااة نحاااو تق ياااة
المعلومات.
 تعميق الوعي واويمان في نفوس الطالبات بقدرة هللا العظيم الذي هدى اونسان الكتشاف الحاسب.
•ح درءكحآثارحء قاة حء با قتحءلهجيةتحخة حء قضةارسحءي سةا يتحء جعاصةرسح
منحعيث:ح
 دور الحاسب في الجوانب اونسانية العلمية.
 تيسير حياة اونسان وزيادة إنتاجية الفرد.
 ضرورة الحاسب وتق يتب للتقدم اونساني.
•ح قعويةكحء طا بةةاتحء ةياحجء ت ةةرخاتحء سةةلوليتحء جرغةواحخي ةةاحء تجاويةةاح
جخردياحمنح ل :ح
 ت مية حب االستطالع لدى الطالبة.
 اكتساب عادة االعتماد على ال فس في أداء األعمال المطلوبة من الطالبة.
 ت مية القدرة على البحث واالستسشاف واالستقصاء..

قوقي حمكيرسحء جكرةت/
...............................................
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة
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توزيع منهج مادة الحاسب اآللي
التاريخ

األسبوع
من

1
2
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الفصل الدراسي األول

للعام 1439 - 1438هـ
الدروس

إلى

األحد 1438 / 12 / 26

الخميس 1439/ 1 / 1

مقدمااة الوحاادة األولااى  -مفيااوم المصااادر الحاارة وأنظمااة
لي سس

األحد 1439 / 1 / 4

الخميس 1439 / 1 / 8

رخص المصادر المغلقة  -رخص المصادر الحرة

األحد 1439 / 1 / 11

الخميس 1439 / 1 / 15

مزايا المصادر الحرة  -عوا د استخدام المصادر الحرة

األحد 1439 / 1 / 18

الخميس 1439 / 1 / 22

حقوق الطبع وال شر  -االنتحال العلمي

األحد 1439 / 1 / 25

الخميس 1439 / 1 / 29

مشروع الوحدة األولى  -التمري ات واالختبار

األحد 1439 / 2 / 2

الخميس 1439 / 2 / 6

األحد 1439 / 2 / 9

الخميس 1439 / 2 / 13

األحد 1439 / 2 / 16

الخميس 1439 / 2 / 20

تااااادريبات الوحااااادة األولاااااى االتااااادريب األول والثااااااني -
تدريبات الوحدة األولى االتدريب الثالث والرابع
مقدمة الوحدة الثانية  -تعريف بارام إدارة المواقاع علاى
اونترنت
مزاياااا اساااتخدام بااارام إدارة المواقاااع  -خطاااوات عمااال
برام إدارة المواقع

األحد 1439 / 2 / 23

الخميس 1439 / 2 / 27

كيفيااة كتابااة المحتااوى ماان خااالل باارام إدارة المواقااع -
أمثلة لمواقع وتطبيقات تستخدم برمجيات إدارة المواقع

األحد 1439 / 3 / 1

الخميس 1439 / 3 / 5

مشروع الوحدة الثانية  -التمري ات واالختبار

األحد 1439 / 3 / 8

الخميس 1439 / 3 / 12

تدريبات الوحدة الثانية امان األول إلاى الراباع  -تادريبات
الوحدة الثانية امن الخامس إلى الثامن

األحد 1439 / 3 / 15

الخميس 1439 / 3 / 19

مقدمة الوحدة الثالثة  -الروبوت تعريفب وتاريخ نشأتب

األحد 1439 / 3 / 22

الخميس 1439 / 3 / 26

الروبوتات في العالم الحقيقي  -تص يف الروبوتات

األحد 1439 / 3 / 29

الخميس 1439 / 4 / 3

األحد 1439 / 4 / 6

الخميس 1439 / 4 / 10

األحد 1439 / 4 / 13

الخميس 1439 / 4 / 17

نظام التحسم المسونات الر يسة للروبوت
مشروع الوحدة الثالثة  -التمري ات واالختبار
تدريبات الوحدة الثالثة االتدريب األول  -تدريبات الوحادة
الثالثة االتدريب الثاني والثالث

االختبارات

مالحظات

الصف  /األول الثانوي

المادة  /حاسب آلي
اليوم
التاريخ

ء ج ادرحء قرسحح

العنوان
ملخص الوحدة

الفصل الدراسي األول

األحد

االثنين

مفهوم المصادر الحرة –أنواع رخص المصادر المغلقة –
رخص المصادر الحرة – مزايا المصادر الحرة – عوائد
استخدام المصادر الحرة – حقوق الطبع والنشر

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

ء صطوسح1ح:حققكيكح تائجحء تعلاحء جرغوبت
ءلهكءبحء رةجيت ح

يتوقع من الطالبة نياية هذه الوحدة أن:







تفهم المقصود بالمصادر الحرة .
تتعرف على رخص المصادر المغلقة والحرة .
تذكر مزايا مصادر الحرة .
تبين عوائد استخدام المصادر الحرة .
أن تتدرب على حفظ حقوق الطبع والنشر .
ان تعدد عوائد استخدام المصادر الحرة .

ءلخ ارحء برىح(حءلخ امحء باقيتح) ح
الفسرة السبرى:

المصادر الحرة والمغلقة ليا مزايا في استخداميا وعوا د علي ا .
ستفيم المتعلمات أن :
 المصادرة الحرة هي التي ال ترتبط بقيود معينة .
 هناك مصادر مغلقة تختلف عن المصادر الحرة .
 هناك فوائد الستخدام المصادر الحرة والمغلقة .

ء جعرختحجء ج ارءتحء رئيسيتحء ت

ءلةئلتحءلةاةيت ح
س
س
س
س
س

ما المقصود بالمصادر الحرة .
ما المقصود بالمصادر المغلقة؟
أبين مزايا مصادر الحرة .
أذكر مزايا عوائد استخدام المصادر الحرة .

حةت تسب احء جتعلجاتحبعكحقعلاحء وعكسح؟ ح

ستعرف المتعلمات






سيسون المتعلمات قادرات على

مفهوم المصادر الحرة
رخص المصادر المغلقة
خص المصادر الحرة
مزايا المصادر الحرة
عوائد استخدام المصادر الحرة






معرفة المصادر الحرة والمغلقة .
التفريق بين المصادر الحرة والمغلقة .
ذكر مزايا وعوائد استخدام المصادر الحرة
تكوين اتجاه إيجابي نحو حب الحاسب اآللي والتعامل معه

ء صطوسح2ح:حققكيكحء برءهينحجءلد تحولىحقق وح وءقجحء تعلا
الميمة األدا ية





كتابة قصة .
كتابة تقرير .
عمل مطوية.

المحسات الر يسية





كتابة قصة المصادر الحرة والمغلقة
كتابة تقرير عن المصادر
عمل مطوية مصورة
-

أدلة أخرى




من خالل األدلة التالية :
ال شا الم زلي .
كتابة تلخيص .

* اختبارات فجا ية قصيرة .
* اختبارات ويلة .

* تذكير اكاديمي
* المالحظات

* المفسرات
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ء صطوسح3ح:ح برءتحء تعلياحجء تعلا
ستقوم المتعلمات
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية













بحث عن آخر مستجدات التقنية في الحاسب وتوظيفها في ما يخدم
حداثة الكتاب المدرسي
تمهيد وإثارة النتباه الطالبات بعرض أهمية أنواع اجهزة الحاسب
المختلفة.
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم االسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام
عرض المعرفة والمهارة المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى .وهي كالتالي (مفهوم المصادر الحرة
– رخص المصادر المغلقة – رخص المصادر الحرة – مزايا المصادر
الحرة – عوائد استخدام المصادر الحرة)
تقسيم الطالبات لمجموعات تناقش المهارات التي يتم طرحها .
عرض بروشور على الطالبات عن أهمية أنواع اجهزة الحاسب
المختلفة.
عمل مطوية عن أهمية اجهزة الحاسب المختلفة في مدة ال تزيد عن
اسبوع
عرض بعض الخرائط الزهنية على الطالبات وتقومون بتعبئتها.
مناقشة تدريبات الكتاب المدرسي ..
عقد اختبار نظري وعملي لكل طالبة على حده كتقويم عام للوحدة لتحقق
من اتقان الجميع لها .
خاتمة الوحدة ببحث من كل مجموعة يشترك في جميع أفراد المجموعة
ويصحح عن طريق لجنة من طالبات الفصل برئاسة معلمة الفصل .

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد













* المناقشة
والحوار.
* كتابة
البحث .
* عمل
مطوية .
* كتابة
قصة.
* تنفيذ
نشاطات كتابي
الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق
العمل.
* المشاركة
في رسم
خرائط ذهنية
أو خرائط
مفاهيم .
* جمع
المعلومات



التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

ع اصر قصة

استوف بعض ع اصر
القصة وافتقد الى الربط
بين ع اصره

استوف اولب ع اصر
القصة ولم يسن الربط
بين ع اصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع ع اصر
القصة ولم يسن الربط
بين ع اصره على
درجة واحدة من القوة

استوف جميع ع اصر
القصة ة وكان الربط
بين جميع الع اصر
وب فس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع
نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اولب
األحوال

اشتمل جميع
األحوال

اشتمل جميع
األحوال مع التدعيم
بدال ل

.









* تحدد
استراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني –
طريقة إلقائية
– تعلم نشط
– حوار
ومناقشة –
تفكير ناقد
* قراءة
نموذجية
للنصوص.
* التعزيز
المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

الشواهد واألدلة
ومجموع ال قا
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اسم الوحدة
 تتمثل ميمتك في : -1عمل مطوية
 -2قصة يراعى فييا ما درس من ميارات بالوحدة .
المصادر الحرة

الميمة األدا ية :







الصف

األول الثانوي

الشخصيات .
الحوار.
الصراع .
االثنيناث .
االطارين  :الزماني والمكاني  ,والحبكة

ميمتك :
هـ

اليدف

د

الدور

أن تكتب قصة

اليدف  :تت اول المصادر الحرة
المشسلة والتحدي :أن تطرحب بطريقة علمية  ,وسلسة وتحقق الفا دة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب قصة

ج الجميور
م

الموقف

ا

ع

وظيفتك  :سرد الفرق بين المصادر الحرة والغلقة .
البات المدرسة أو المجتمع
السياق الذي تجد نفسك فيب هو  :كاتب القصة

ال ات
واألداء
والغرض



قصة مكتوبة تسرد فوائد المصادر الحرة .

معايير
ومحسات
ال جاح






األلمام بجوانب موضوع التقرير .
إجرائة بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
الجانب اللغوي .

الصف  /األول الثانوي

المسون ا الموضوع

المادة  /حاسب آلي

كج حقهإياحء تكريس ح
الحصة
التاريخ
اليوم

المدخل والتمهيد .

14 / /هـ



عرض األفكار الباقية
واألسئلة األساسية.

14 / /هـ



تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في
مفردات وخبرات الوحدة.

14 / /هـ



توزيع البروشور ومناقشته.

14 / /هـ



مفهوم المصادر الحرة –
رخص المصادر المغلقة –
خص المصادر الحرة – مزايا
المصادر الحرة – عوائد
استخدام المصادر الحرة

14 / /هـ



خرائط المفاهيم والخرائط
الذهنية

14 / /هـ



مسابقة المجموعات
والفصول.
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اختبار وتقويم ذاتي .
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خاتمة الوحدة ( بحث جماعي
)

14 / /هـ
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الفصل

التوقيع
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األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليسم ورحمة هللا وبركاتب
مؤسسة التحاضير الحديثة يسر
www.mta.sa
أن تقدم لسم جميع ما يخص ماده الحاسب اإلي
تحضير  +توزيع  +أهداف
) خماسي  +وحدات  +مسرد +ب ا ي  +االستراتيجات الحديثة  +تعلم نشط (
+
ثالثة عروض بور بوي ت مختلفة لسل درس
+
سجالت التقويم والميارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات مت وعب
+
أورق قياس لسل درس
+
أوراق عمل لسل درس
+
حل اسئلة
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
خرا ط ومفاهيم
+

اثراءات
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شرح متميز بالفيديو لجميع دروس الم ي
___________________________________________________________________
لاير  = 100باعة ملونة  +السي دي
لاير  = 50باعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن ريق االيميل
التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
للفيدكس المستعجل لاير  50لمن هم خارج مدي ة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
 :لحجز لبسم وتسجيل معلومات اوستالم
إلسترونيا ً عن ريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمس سم

لب توزيع الم ي او عي ة

او الشراء عن ريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

واتسب التحاضير
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0505107025
0557977722

وه ا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدي ة الرياض والخرج
الب ك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن ب وك آخرى يمس سم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539

البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المستبات الراوبين في أن يسونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنيم االتصال بجوال
المدير
0554466161
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