مادة الحاسب اآللي
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات التعلم النشط

معلمة المادة

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنميةة مببةة و وتقةواخ وتهةيي فةي
قلبها.
 تزويد الطالبةة بةالربراو والمعةاال المال مةة لسةنها ،تيةت تلةا بال ةوع العامةة والمبةاد الساسةية للاقافةة والباسة
اآللي.
 تهويق الطالبة للببث عن المعرفة وتعويدها اليأمل والييبع العلمي.
 تنمية القدااو العقلية والمهاااو المريلفة لدى الطالبة وتعهدها باليوجي واليهذي .
 تربية الطالبة علت البياة االجيماعية اإلسالمية اليي يسودها اإلتاء واليعاون وتقدير اليبعة وتب ّمل المسؤولية.
 تداي الطالبة علت تدمة مجيمعها ووطنها وتنمية اوح النصح واإلتالص لوالة أمرها.
 تفز همة الطالبة السيعادة أمجاد أميها المسلمة اليي تنيمي إليها واسيئنال السير في طريق العزة والمجد
 تعويد الطالبة االنيفاع بوقيها في القراءة المفيدة واسياماا فراغها في العماع النافعة لدينها ومجيمعها.
 تقوية وعي الطالبة ليعرل بقدا سنها كيف تواج اإلشاعاو المضللة والمذاه الهدامة والمباد الدتيلة
 إعداد الطالبة لما يلي هذخ المرتلة من مراتل البياة
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البصوع علت المعاال والبقا ق العلمية في مجاع الباس اآللي وتقنية المعلوماو المرتبطة ببياة الطالبة السعودية واتيياجاو مجيمعها .
تداي الطالباو وتنمية قدااتها العلمية لالسيفادة من الباس اآللي في:
 زيادة إنياجية الفرد
 اسيردام الباس كوسيلة تعليمية
 اسيردام الباس كوسيلة للببث واالسيقصاء والبصوع علت المعرفة
 اسيردام اليطبيقاو الباسوبية المريلفة بفاعلية ونجاح في مبيط الطال السري واالجيماعي
إكساب الطالبة القدااو العقلية اإلبداعية ومساعدتها علت اليفكير المنطقي االسيقرا ي واالسينباطي وتنمية قدااتها في تل المعضالو
تهيئة الطالبة لممااسة المهام الوظيفية المناسبة في مجاع الباس
تقوية عامل الرغبة نبو الباس اآللي وتطبيقات وإكساب الميوع االيجابية الهادفة نبو تقنية المعلوماو
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالباو بقداة و العظيا الذي هدى اإلنسان الكيهال الباس
إدااك آثاا الباس البالغة الهمية في البضااة اإلنسانية المعا رة من تيث:
 دوا الباس في الجوان اإلنسانية العلمية
 تيسير تياة اإلنسان وزيادة إنياجية الفرد
 ضرواة الباس وتقنيي لليقدم اإلنساني
تعويد الطالباو القيا واليصرفاو السلوكية المرغوب فيها اجيماعيا وفرديا من تالع:
 تنمية ت االسيطالع لدى الطالبة
 اكيساب عادة االعيماد علت النفس في أداء العماع المطلوبة
 تنمية القداة علت الببث واالسيكهال واالسيقصاء
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الداوس


الوتدة الولت( :أتبكا بباسوبي) البرمجة واليبكا بالباس




أتبكا بباسوبي

اليداي الوع :مياهة بلوكلي

اليداي الااني :برنامج سكراتش الكا ناو واللبناو




اليداي الرابع :برنامج سكراتش المظاهر وال واو




اليداي الرامس -برنامج سكراتش (القلا)

اليداي السادس -برنامج سكراتش (الميغيراو والعملياو)




اليداي الاالث

مراجعة الوتدة الولت

الوتدة الاانية( :أببث عن معلوماتي) الببث واالسيكهال في مصادا
المعلوماو اإللكيرونية
 أببث عن معلوماتي


الوتدة الاالاة( :أتعلا من اليقنية) توظيف اليقنية لليعلا واليعليا




أتعلا من اليقنية

اليداي الوع -اسيردام اللعاب اليعليمية

اليداي الااني -اسيردام أنظمة المباكاة في اليعليا

مراجع عامة
االتيباااو

مالتظاو

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
الحاسب وتقنية المعلومات 3 /م ف1
أهمية البرمجة
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص
النتائج عبر
الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة



تقديم المعلومات المتوافرة عن
أهمية البرمجة ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.



تحديد أهداف المناقشة حول
مستويات لغات البرمجة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.









اإلجراءات
دور المتعلمة


التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أهمية البرمجة) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.



التناقش الجاد حول مستويات
لغات البرمجة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.








اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب
الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

وضحي أهمية
البرمجة.
عرفي المقصود
بكل من
البرمجة،
والبرنامج.

اذكري أبرز
لغات البرمجة
منخفضة
المستوى.
عددي أنواع
لغات البرمجة
عالية المستوى.

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)
اسم المعلمة........................... /

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 (+ )1
وحدات 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

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  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————

حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————

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

