الحاسب اآللي
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة التعلم النشط



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه،
وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه
وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي
يمر بها وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.



إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات المرتبطة بحياة الطالبة واحتياجات مجتمعه.
 تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي في:
 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.
 إكساب الطالبة القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدته على التفكير المنطقي االستقرائي واالستنباطي وتنمية قدراته في حل
المعضالت.
 تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
 تقوية عامل الرغبة نحو الحاسب اآللي وتطبيقاته وإكساب الميول اإليجابية الهادفة نحو تقنية المعلومات.
 تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقدرة هللا العظيم الذي هدى اإلنسان الكتشاف الحاسب.
 إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة من حيث:
 دور الحاسب في الجوانب اإلنسانية العلمية.
 تيسير حياة اإلنسان وزيادة إنتاجية الفرد.
 ضرورة الحاسب وتقنيته للتقدم اإلنساني.
 تعويد الطالبات القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا ً وفرديا ً من خالل:
 تنمية حب االستطالع لدى الطالبة.
 اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة من الطالبة.
 تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء.

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي الصف الثالث الثانوي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1
2
3

األحد 0443/4/03
األحد 0443/5/7
األحد 0443/5/04
األحد 0443/5/10

الخميس 0443/5/4
الخميس 0443/5/00
الخميس 0443/5/01
الخميس 0443/5/15

5

األحد 0443/5/11

الخميس 0443/6/1

6

األحد 0443/6/5

الخميس 0443/6/9

7

األحد 0443/6/01

الخميس 0443/6/06
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األحد 0443/6/09

الخميس 0443/6/10

9
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11
12
13
14

األحد 0443/6/16
األحد 0443/7/0
األحد 0443/7/03
األحد 0443/7/07
األحد 0443/7/14
األحد 0443/1/1

الخميس 0443/6/03
الخميس 0443/7/7
الخميس 0443/7/04
الخميس 0443/7/10
الخميس 0443/7/11
الخميس 0443/1/6

15

األحد 0443/1/9

الخميس 0443/1/00

األحد 0443/1/06

الخميس 0443/1/17

4

17+16

الدروس

المفاهيم األساسية لنظم المعلومات
مكونات نظم المعلومات
مراحل تحليل وتصميم نظم المعلومات
أنواع نظم المعلومات
التدريب األول
التدريب الثاني
التدريب الثالث
التدريب الرابع
التدريب الخامس
التدريب السادس
التدريب السابع
التدريب الثامن
عمارة المعالج
المعالج الدقيق الميكروبرسسر
اللوحة الحاضنة
أجهزة حفظ البيانات
عمارة الحاسب المحمول
مقدمة الشهادات العالمية في الحاسب
التخصصات الجامعية
مهن الحاسب
تقويم الطالبات ومتابعتهم

مالحظات

الوحدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الوحدة الرابعه

سبورة ذكية
كتاب نشاط

المفاهيم األساسية لنظم المعلومات
الدرس
التعرف على مفهوم النظام والبيانات

شرائح إلكترونية
عرض مرئي
تجارب عملية  قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

استراتيجية أعواد المثلجات

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

 شرح طريقة (أعواد المثلجات )للطالبات ليتفاعلوا معي داخل الصف.
 كتابة اسم كل طالبة في عود من أعواد المثلجات ووضعها
في علبة في مقدمة الفصل وممكن أن تكون على شكل
مجموعات عشوائية كل مجموعة في علبة.

حل تدريبات الكتاب المدرسي

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم ختامي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

•وضح معنى كلمة النظام

تقسيم الدرس لفقرات وتقديم شرح للفقرة وأثناء الشرح أخذ

عودا ويتم توجيه سؤاال للطالبة ومناقشة جميع الطالبات لنصل
للجواب الصحيح ثم نعيد العود ونتناول الفقرة التالية لنهاية
الفقرات .
متابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لتعزيز.

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

oتوضيح معنى كلمة النظام
oادراك مفهوم البيانات
oالتعرف على مفهوم المعلومات
oادراك مفهوم المعالجة

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

التقويم

•ذكر مفهوم البيانات

•اشرح مفهوم المعلومات

•أوضح مفهوم المعالجة

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  53لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض

 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

