اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة

سبوع

1

سبوع

5

سبوع

9

9331/3/41هـ

( الحاسب وتقنية المعلومات )
9331/5/3هـ

الوحدة الرابعة  :نظم المعلومات
9331/5/11هـ

9331/6/1هـ

التدريب الثالث  :التعامل مع أنظمة إدراة
التعلم اإللكتروني ( ) 9
9331/6/16هـ

9331/6/41هـ

التدريب السابع – التدريب الثامن

سبوع

9331/7/13هـ

13

الوحدة السادسة  :مهن وتخصصات
الحاسب

17

0441/8/32هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

9331/5/7هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

التدريب الثالث  :التعامل مع أنظمة إدراة
التعلم اإللكتروني ( ) 1
9331/7/4هـ

11
األسبوع

9331/5/99هـ

الوحدة الرابعة  :نظم المعلومات

9331/7/7هـ

الوحدة الخامسة  :عمارة الحاسب
9331/1/1هـ

14

ملاحظات

سبوع

0441/8/32هـ

9331/7/11هـ

األسبوع

للصف ( الثالث الثانوي )

معلمة المادة:
أ/
........................................................................

9331/1/6هـ

التدريب األول

األسبوع

3
األسبوع

7
األسبوع

11
األسبوع

15

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

التدريب األول  :التعامل مع أنظمة
البيع ( ) 9
9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

التدريب الثالث  :التعامل مع أنظمة إدراة
التعلم اإللكتروني ( ) 4
9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

الوحدة الخامسة  :عمارة الحاسب
9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

التدريب الثاني

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

التدريب الثاني  :التعامل مع أنظمة
البيع ( ) 1
9331/6/91هـ

9331/6/14هـ

التدريب الثالث  :التعامل مع أنظمة إدراة التعلم
اإللكتروني ( ) 3

9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

التدريب األول التدريب الثاني
9331/1/96هـ

9331/1/11هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ.........................................................................../

الوحدة الرابعة  :نظم
المعلومات

موضوع الدرس

التاريخ
المكتسبات والمفردات
التدريب على عناصر الدرس
الجديدة
الحصة
الثالث الثانوي
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة

ﺱ ما المفاهيم األساسية لنظم المعلومات ؟

األهداف السلوكية

أن توضح الطالبة المفاهيم األساسية لنظم

المعلومات

المحتوى وعرض الدرس

بيانات  ،معلومات  ،معالجة  ،نظم معلومات ) .

 تعرض المعلمة الدرس أمام الطالبات

مجموعة من المكونات الت تتفاعل فيما بينها لجمع ومعالجة وتخزين

في محتوى الدرس

هناك عدد من المفاهيم األساسية حول نظم المعلومات هي  ( :نظم  ،التالية :

وتحليلها وتنظيمها والتحكم بها بهدف عرض المعلومات أو اتخاذ

إجراء أو دعم القرار في المنظمة وفق قواعد محددة .

أن تعدد الطالبة مميزات نظم المعلومات

أن تذكر الطالبة مميزات مكونات نظم

آلية عمل نظام المعلومات :

تتفق جميع أنظمة المعلومات بأن لها أربع مهام رئيسة وهي :

مدخالت ومعالجة ومخرجات والتغذية الراجعة .

مميزات نظم المعلومات :
 -1السرعة

 -2الدقة

 -3التخزين

 -4السهولة

 -5توفير الجهد

 -6التكامل

مكونات نظم المعلومات :

 -1المنظمة

 -2القوى والعناصر البشرية

 -3التكنولوجيا المستخدمة  -4البيانات والمعلومات
التقويم الختامي

اجراءات التعليم والتعلم

المفاهيم األساسية لنظم المعلومات :

البيانات وتحليلها وتنظيمها والتحكم بها بهدف عرض البيانات

أن تبين الطالبة آلية عمل نظام المعلومات

تقويم الهدف

تتحق ققق أه ققداف ال ققدرس م ققن خ ققالل األنش ققطة واإلج ققراءات وضحي المفاهيم األساسية لنظم

أن تعرف الطالبة الفرق بين نظم المعلومات نظم المعلومات :

المعلومات

حاسب وتقنية المعلومات

اليوم

متابعة حل انشطة الكتا

المعلومات

 تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو موضقح عرفي الفرق بين نظم المعلومات
 تش ققر المعلمق قة للطالب ققات نظري ققا فقق قرات ال ققدرس داخ ققل
الفصل

 تص ق ققطحب المعلمق ق قة الط ق ققال وتنتق ق ققل به ق ققم إل ق ققى معم ق ققل
الحاسب بالمدرسة وتطبق لهم عمليا ما تعلموه نظريقا داخقل

الفصل

 تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كقل االبقة بتطبيقق مقا
تعلمته فرديا داخل المعمل

 تتجققول المعلم قة بققين الطالبققات لتقققويم تطبيقققات الطالبققات
على أجهزة الحاسب داخل المعمل
الواجب المنزلي

بيني آلية عمل نظام المعلومات
عددي مميزات نظم المعلومات

اذكري مميزات مكونات نظم
المعلومات

حل أسئلة الكتا

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  13ساعة)
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  51لاير 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

