اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة المتوسطة

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

األهداف العامة لمادة الحاسب األلي

 الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
 تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
 إكساب الطالبة القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدته على التفكير المنطقي االستقرائي واالستنباطي 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 :
 oاكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة.
 oتنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء.

جدول توزيع منهج مادة الحاسب األلي للصف الثاني المتوسط
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مالحظات

الصف
الدرس
تمهيد

الثاني المتوسط

المــــادة

الحاسب األلى

أشارك العالم (شبكات الحاسب واإلنترنت)

ما المقصود بشبكة الحاسب

االثنين

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تشرح مفهوم شبكة الحاسب.
 تعدد أنواع شبكات الحاسب.
 تتعرف على وسائل االتصال في شبكات الحاسب.
 تعدد اثنين من األجهزة المستخدمة في شبكة الحاسب (المودم ،المبدل).
 تصف ماهية اإلنترنت.
 تشرح آلية عمل اإلنترنت.
 تستنتج مزايا الشبكات واإلنترنت.
 تستنتج أضرار استخدام اإلنترنت.
 تبرز أهمية أمن المعلومات في الحياة المعاصرة.
 توضح بعض وسائل االعتداءات المعلوماتية.

األسئلة األساسية:










ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :اإلنسان بطبعه يحب االجتماع بغيره ،والتواصل مع اآلخرين ،وقد
تيسرت في هذا الزمن وسائل متعددة يمكن من خاللها التواصل مع الجميع بالرغم من
تباعد المسافات ،وقد كان من أهم األسباب التي ساعدت في توفير تقنيات التواصل
بأنواعها المختلفة هو شبكة الحاسب.
األفهام الباقية:
 يمكن تعريف شبكة الحاسب بأنها اتصال ُ جهازي حاسب أو أكثر ،لتبادل البيانات،واالشتراك في المصادر المرتبطة بها.
 يعتبر اإلنترنت من مستجدات هذا العصر التي لم تعرفها البشرية من قبل ،ومعذلك فإنه يصعب االستغناء عنه ،فحياتنا اليومية تعتمد بشكل كبير على خدمات
اإلنترنت كاالتصاالت والتعامات اإللكترونية،فهو سبب رئيس في تيسير أمور
الحياة ،وتقارب العالم حتى أصبح كالقرية الواحدة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :

ما المقصود بشبكة الحاسب؟
قارني بين شبكات الحاسب ،من حيث عدد األجهزة والمساحة.
اذكري بعض وسائل االتصال في شبكات الحاسب.
عددي اثنين من األجهزة المستخدمة في شبكة الحاسب
(المودم ،المبدل).
اشرحي ماهية اإلنترنت.
اشرحي آلية عمل اإلنترنت.
استنتجي مزايا الشبكات واإلنترنت.
استنتجي أضرار استخدام اإلنترنت.
وضحي أهمية أمن المعلومات في الحياة المعاصرة.

 مفهوم شبكة الحاسب.
 أنواع شبكة الحاسب.
 وسائل االتصال في شبكات الحاسب.
 أجهزة توصيل شبكات الحاسب.
 مفهوم اإلنترنت.
 مزايا الشبكات واإلنترنت.
 أضرار استخدام اإلنترنت.
 أمن المعلومات.
 وسائل االعتداءات المعلوماتية.
آليات أمن المعلومات.

-

شرح مفهوم شبكة الحاسب.
تعداد أنواع شبكات الحاسب.
التعرف على وسائل االتصال في شبكات الحاسب.
تعداد اثنين من األجهزة المستخدمة في شبكة
الحاسب (المودم ،المبدل).
وصف ماهية اإلنترنت.
شرح آلية عمل اإلنترنت.
استنتاج مزايا الشبكات واإلنترنت.
استنتاج أضرار استخدام اإلنترنت.
توضيح بعض وسائل االعتداءات المعلوماتية.

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

بعد نهاية
هذه الوحدة
عن أشارك
العالم
(شبكات
الحاسب
واإلنترنت)
تتمثل مهمتك
في كتابة
بحث عن
أضرار
استخدام
اإلنترنت.

المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات

أدلة أخرى

من خالل
األدلة التالية:

نقاشات
القدرة على حل الزميالت -
اختبارات
أسئلة
التدريبات
قصيرة -
بالكتاب
اختبارات
المدرسي
طويلة -
التذكير
يتم من خالل
األكاديمي –
جدول المتابعة المفكرات -
األسئلة
المعد ( مبتدئ
الفجائية -
 نام – كفءتقويم األقران
– متميز )  – .المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بشبكة الحاسب؟).أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (أشارك العالم (شبكات الحاسب
واإلنترنت)).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية(شبكة الحاسب – جهاز المودم – جهاز المبدل – اإلنترنت – أمن المعلومات -االعتداءات
المعلوماتية.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن شبكات الحاسب ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدةومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أنواع شبكات الحاسب.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن وسائل االتصال في شبكات الحاسب ،يشاهدن الطالبات العرضبتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف
التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن ماهية اإلنترنت ،ثم أقوم بطرح عدةأسئلة للمناقشة منها( :وضحي ماهية اإلنترنت ،).أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض
التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن مزايا الشبكات واإلنترنت ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطةبطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أبرز مزايا اإلنترنت.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن أهمية أمنالمعلومات في الحياة المعاصرة ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة
العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح بعض وسائل االعتداءات المعلوماتية ،أكلف الطالبات بعداالنتهاء من مشاهدة الفيلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم
الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أضرار استخدام اإلنترنت ،مع توضيح الهدف من كتابة البحثومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

* المناقشة
والحوار.

يقدم التمهيد .

* كتابة البحث .

* يحدد إستراتيجية

* عمل مطوية .

التدريس( تعلم تعاوني

* كتابة قصة.

– طريقة ألقاءيه–

* تنفيذ نشاطات

تعلم نشط – حوار

كتابي الطالبة

ومناقشة – تفكير ناقد

والنشاط.

* قراءة نموذجية

* حل أوراق

للنصوص.

العمل.

* التعزيز المناسب

* المشاركة في

* تقسيم المجموعات.

رسم خرائط

*إعداد أورق

ذهنية أو خرائط

العمل.

مفاهيم .

*إعداد الخرائط

* جمع

الذهنية وخرائط

المعلومات

المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

أشارك العالم (شبكات
الحاسب واإلنترنت)

مهمتك :

الثاني المتوسط
المادة

الحاسب األلى

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

كفء

نام

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

متميز

جمع الصور التي
توضح بر
الوالدين وصلة
األقارب

جمعت الصور
كلها

جمعت صور أجمل
مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور وأحسنت في
ترتيبها وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )
 أشارك العالم
 شبكات الحاسب
 اإلنترنت
 آمن المعلومات

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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

