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األهداف العامة للمادة

 .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 هللا 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.

األهداف الخاصة للمادة

 .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.
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مالحظات

المادة  :الحاسب اآللى
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة
-1الترتيب(

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

شبكة الحاسب

)

جهاز العرض

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تعرف الطالبة المقصود
بشبكة الحاسب.
أن تذكر الطالبة أنواع شبكة
الحاسب.
أن تعدد الطالبة وسائل االتصال
في شبكات الحاسب.
أن تشرح الطالبة دور كل من
جهاز المودم ،وجهاز المبدل في
توصيل شبكة الحاسب.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفهم الطالبة أهمية شبكات
الحاسب في توفير تقنيات
التواصل.

استراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي المقصود بشبكة
الحاسب.
اذكري أنواع شبكة
الحاسب.
عددي وسائل االتصال في
شبكات الحاسب.
اشرحي دور كل من جهاز
المودم ،وجهاز المبدل في
توصيل شبكة الحاسب.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح الباوربوينت

الشبكة العالمية (اإلنترنت)

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

أن تذكر الطالبة نبذة عن نشأة
اإلنترنت.
أن تعرف الطالبة المقصود
باإلنترنت.
أن تشرح الطالبة آلية عمل
اإلنترنت.
أن تعدد الطالبة مزايا الشبكات
واإلنترنت.
أن توضح الطالبة أضرار
استخدام اإلنترنت.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في حلول للحد
من أضرار اإلنترنت.

اذكري نبذة عن نشأة
اإلنترنت.
عرفي المقصود باإلنترنت.
اشرحي آلية عمل
اإلنترنت.
عددي مزايا الشبكات
واإلنترنت
وضحي أضرار استخدام
اإلنترنت.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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
إلكترونياً 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
===========================
 / 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

