 .1حصول المتعلم على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات المناسبة للمرحلة الدراسية.
 .2تنمية مهارات المتعلم وقدراته في مجال الحاسب وتطبيقاته لزيادة اإلنتاجية الفردية.
 .3تنمية قدرات المتعلم ومهارته ومعارفه للتعلم بمساعدة الحاسب.
 .4تنمية قدرات ومهارات المتعلم على البحث عن المعلومات من خالل مصادر البيانات اإللكترونية أو الشبكة العالمية "اإلنترنت".
 .5مساعدة المتعلم في تكوين الميول اإليجابية والهادفة نحو الحاسب وتقنية المعلومات بصفة عامة.
 .6توعية المتعلم بأخالقيات الحاسب وربطها بأصول العقيدة اإلسالمية.
 .7تنمية إدراك المتعلم ألثر الحاسب في الجوانب االجتماعية والعلمية واالقتصادية وإبراز دوره في التقدم المعاصر ونمو الحضارة
اإلنسانية.

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس التلميذة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها
إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم اهلل عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب
وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد التلميذة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي للعام 1441هـ
التاريخ
الدروس

األسبوع
من

إلى
أنواع البيانات وآليات اإلدخال والتخزين واإلخراج للبيانات

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

الطباعة باللمس والتعرف على لوحة المفاتيح

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

التدريب األول :إدخال الصور واألصوات للحاسب

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

التدريب الثاني :الطباعة باللمس

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

معالجة النصوص ومزاياها

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

أشهر برمجيات معالجة النصوص

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

التدريب األول :التعامل مع معالجة النصوص

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

التدريب الثاني :تعديل النصوص

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

التدريب الثالث :تنسيق النصوص

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

التدريب الرابع :تنسيق الفقرات

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

التدريب الخامس :إنشاء الجداول

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

التدريب السادس :التعامل مع الصور

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

التدريب السابع :تنسيق الصفحات وطباعتها

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

تدريب حماية البيانات في جهاز الحاسب

16

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

حماية األجهزة والبيانات

مالحظات

مسرد "الحاسب وتقنية المعلومات" للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الوحدة األولى :حاسوبي صديقي (األجهزة الذكية والروبوت)
األسبوع

اليوم والتاريخ

/ /

الحصة الفصل

المكون

األجهزة
المدمجة

الهدف






تعريف األجهزة المدمجة.
توضيح المقصود باألجهزة الذكية.
شرح المقصود بالروبوت.
تعداد أبرز تطبيقات الروبوت في حياتنا.

عدد
الحصص

حصة

إستراتيجية
التدريس

التعلم
التعاوني

األخوة المعلمين والمعلمات
الل ِه وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُ ْم وَرحمة َّ
سلَا ُم َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحاسب اآللي
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجات الحديثة  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

اإلجراءات
واألنشطة

ص  11كتاب
الطالبة

أداة التقويم

المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
حل اسئلة
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
خرائط ومفاهيم
+

اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50ريال
سي دي فقط =  20ريال (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية 50ريال للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل

من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940

سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

