مادة الحاسب اآللي
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات التعلم
النشط

معلمة المادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
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الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
إكساب الطالبةة القةدرات العقليةة اإلبداعيةة ومسةاعدته علةى التفكيةر المنطقةي االسةتقرائي واالسةتنباطي
وتنمية قدراتها 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.
تعويد الطالبات على القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا وفرديا من خالل :
اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة.
تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء.

معلومات عن المعلم/ة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي للصف الخامس ابتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

درس :1نظام التشغيل (الحذف وسلة المحذوفات)
درس :2نظام التشغيل (سلة المحذوفات /الحذف -االستعادة)
درس :3نظام التشغيل (التحديد المتعدد)
درس :4نظام التشغيل (النسخ – االستبدال -االحتفاظ)
درس :5نظام التشغيل (اسم الملف وخصائصه)

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

درس :6نظام التشغيل (حجم الملف أو المجلد)

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

درس :7نظام التشغيل (إضفاء الطابع الشخصي/الصوت)

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

درس :8نظام التشغيل (ضبط التاريخ والوقت)
درس :9نظام التشغيل (المنطقة الزمنية والساعات االضافية)
درس :10نظام التشغيل (تغيير نوع التقويم)
درس :11نظام التشغيل (إضافة أو تثبيت برنامج)
درس :12نظام التشغيل (إزالة أو إلغاء تثبيت برنامج)
درس :13فيروسات الحاسب (أسباب االنتشار ،األنواع ،الوقاية)
درس :14التعامل مع الحاسب (االستخدام الصحيح للحاسب وطرق المحافظة عليه)

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

درس :15العروض التقديمية (إدراج شريحة جديدة والتنقل بين الشرائح)
درس :16العروض التقديمية (تنفيذ أو إجراء العرض)
درس :17العروض التقديمية (النص/االتجاه والمحاذاة العمودية)
درس :18العروض التقديمية (التحويل إلي رسم واألنماط السريعة)
درس :19العروض التقديمية (إدراج شريحة وتغيير تخطيطها)
درس :20العروض التقديمية (إدراج صورة)
مراجعة عامة
االختبارات

 18-17األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

مالحظات

الصـــــــــف :اخلامس اٌإلبتدائى
المــــــــــــــــادة :حاسب آىل
الوحدة األولي :مبادئ الحاسب (نظام تشغيل النوافذ)
موضــــوع
درس :1نظام التشغيل (الحذف وسلة المحذوفات)
الدرس:
درس :2نظام التشغيل (سلة المحذوفات /الحذف -االستعادة)
الوسائل التعليمية – 1 :السبورة

اليوم
التاريخ
الحصة

الفصل
طريقة التدريس-1 :العصف الذهين - 2املناقشة - 3

 -2احلاسب  - 3الكتاب املدرسى

ملخص الدرس
 .1حذف ملف أو مجلد.

 .2عرض محتوي سلة المحذوفات.

 .3أوامر سلة المحذوفات.

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء الخميس

تمهيد
أحد األوامر األساسية المتاحة من قبل نظام التشغيل للتخلص من الملفات والمجلدات غير
المرغوب بها ،ويتم إرسالها إلى (سلة المحذوفات) كخطوة قبل النهائية إلتاحة إمكانية
استرجاعها إن لزم األمر .سلة المحذوفات :هي مرحلة انتقالية بالنسبة للملف أو المجلد
المحذوف يمكنك عندها الحذف نهائي أو استعادتها أو افراغ محتوياتها.

المحتوى

الواجب المنزلى
محتوي

أ -أعرض
المحذوفات.
ب -أفرغ سلة المحذوفات.

سلة

حذف ملف أو مجلد:

األهداف السلوكية
 .1أن يتعرف الطالب على كيفية حذف ملف أو مجلد.

 .2أن يتعرف الطالب على كيفية عرض محتوي سلة
المحذوفات.

 .3أن يتعرف الطالب علي أوامر سلة المحذوفات.

.1
.2
.3
.4

أنقر على الملف أو مجلد بزر الفأرة األيمن.
أنقر األمر حذف.
تظهر رسالة تأكيد الحذف.
أنقر زر نعم.

عرض محتوي سلة

المحذوفات:

 .1أنقر نقراً مزدوجا ً على سلة المحذوفات من سطح المكتب.
 .2سيتم مباشرة عرض قائمة كل الملفات التي طلب حذفها.

أوامر سلة المحذوفات:

.1
.2
.3
.4
.5

أفتح سلة المحذوفات من سطح المكتب.
أنقر بزر الفأرة األيمن على الملف المحذوف.
إلرجاع الملف إلى الموقع الذي تم حذفة منة أنقر األمر استعادة.
لحذف الملف نهائيا ً أنقر األمر حذف.
إلفراغ محتوي سلة المحذوفات أنقر زر إفراغ سلة المحذوفات.

التقويم
سطح

 .1أحذف ملف من
المكتب؟ ص11
 .2استعد الملف المحذوف من
سلة المحذوفات؟ ص13

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحاسب االلي
تحضير  +توزيع  +أهداف
)وحدات  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجات الحديثة  +التعلم النشط الجديد  +استراتيجيات التعلم النشط  +وحدات الملك عبد هللا ( + )1وحدات الملك عبد هللا (()2
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
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
التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم

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  50لاير 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

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

