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

تحضير وحدات لمادة الحاسب
اآللي
للصف الثالث الثانوي
الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة الثانوية
 متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله
معتزا ً بدينه قادرا ً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة
السليمة.
 إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عددا ً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم
بنجاح وسالم.
 إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد
تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

األهداف العامة لمادة الحاسب اآللي










تعليم المتعلم مفهوم الحاسب اآللي وأبرز مميزاته.
صقل المادة العلمية لدى المتعلم والتركيز على الجانب العملي ومعرفة إمكانيات المتعلم.
تدريب المتعلم بالشكل الصحيح على كيفية استخدام جهاز الحاسوب.
التدرج في تعليم المادة ووضع األساس لها للمراحل الثالث.
تعريف المتعلم على األجهزة الموجودة في المعمل وخارج نطاق المدرسة.
تعليم المتعلم أساسيات تعلم مادة الحاسب اآللي بالمفهوم الصحيح.
الوصول إلى النتيجة النهائية لمقدرة المتعلم في تعلم المادة كعلمية ونظرية.
اكتشاف كل ما هو جديد في عالم الحاسب وتوضيحه للمتعلم.

األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

مفهوم الوسائط المتعددة

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

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

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

مجاالت استخدام الوسائط المتعددة
التدريب األول :التخطيط للمشروع  -التدريب الثاني :برنامج
تصميم واجهة المشروعGIMP
التدريب الثالث :برنامج (( )GIMPإضافة مؤثرات مرئية على الصور)  -التدريب
الرابع :برنامج (( )GIMPدمج الصور)
التدريب الخامس( )Audacity( :إضافة ملف صوتي وتحريره)  -التدريب
السادس( )Audacity( :تسجيل ودمج األصوات)
التدريب السابع :بدء العمل على برنامج ( - )Movie Makerالتدريب الثامن:
برنامج (( )Movie Makerإدراج الصور والنص)
التدريب التاسع :برنامج (( )Movie Makerإضافة المؤثرات على الصور) -
التدريب العاشر :برنامج (( )Movie Makerالتعامل مع المقاطع المرئية)
التدريب الحادي عشر :برنامج (( )Movie Makerالتعامل مع الصوت)  -التدريب
الثاني عشر :برنامج (( )Movie Makerتقييم ونشر المشروع)

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

مراجعة عامة

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

الحوسبة السحابية وتطبيقاتها
أمثلة على خدمات الحوسبة السحابية  -تابع أمثلة على خدمات الحوسبة السحابية

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

ا البيئة والدوائر الرقمية  -تعامل الحاسب مع البيانات

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

وحدات قياس البيانات والمعلومات – أنظمة الترميز

14
15
16
18-17

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

أنظمة الترميز للحروف العربية  -التصميم المنطقي
الجبر البولياني  -مراجعة عامة
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

الصف
الدرس
تمهيد

المــــادة

الثالث ثانوي

الحاسب وتقنية المعلومات

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الوسائط المتعددة

حددي مفهوم الوسائط المتعددة.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تحدد مفهوم الوسائط المتعددة. تشرح أهمية استخدام الوسائط المتعددة. تعدد مكونات الوسائط المتعددة. تعدد مجاالت استخدام الوسائط المتعددة. تذكر مراحل إنتاج الوسائط المتعددة. تعدد بعض البرمجيات المستخدمة في إنشاء وتحرير ملفات الوسائط المتعددة. -تصمم مشروع باستخدام معظم مكونات الوسائط المتعددة.

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرررة الكبرررى :يمكررن تعريررف الوسررائط المتعررددة بتنهررا :منررتج يرردمج بررين
النص والصروت والصرورة والفيرديو باسرتخدام برمجيرات الحاسرب لتحقير
أهداف محددة للمستفيدين بطريقة تفعالية.
ستفهم المتعلمات أن :
-

عندما تتتمل أي تطبي من تطبيقات الوسائط المتعددة ،ستالحظ أنها تتكون
غالبًا من :النصوص المكتوبة – المؤثرات الصوتية – الرسمات الخطية –
الصور الثابتة – الرسوم المتحركة – الفيديو.
أمرا
المتعددة
الوسائط
استخدام
في ظل التطورات المتسارعة للتقنية أصبح
ً
شائعًا في مختلف المجاالت من حولنا ،فال يكاد يخلو يومنا من التعرض
لتطبي من تطبيقاته.
إلنتاج وسائط متعددة تتميز بالكفاءة والفاعلية البد من المرور بالمراحل
التالية :مرحلة التحليل واإلعداد (التخطيط) – مرحلة التصميم وكتابة
السيناريو – مرحلة التنفيذ واإلنتاج – مرحلة النشر والتوزيع.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

ستعرف المتعلمات :









السؤال األول  :اشرحي أهمية استخدام الوسائط
المتعددة.
السؤال الثاني  :عددي مكونات الوسائط المتعددة.
السؤال الثالث  :عددي مجاالت استخدام الوسائط
المتعددة.












مفهوم الوسائط المتعددة.
أهمية الوسائط المتعددة.
مجاالت استخدام الوسائط المتعددة.
مراحل إنتاج الوسائط المتعددة.
بعض البرمجيات المستخدمة في إنشاء وتحريرر ملفرات الوسرائط
المتعددة.
التدريب األول :التخطيط للمشروع.
التدريب الثاني :برنامج (( )GIMPتصميم واجهة المشروع).
التدريب الثالث :برنامج (( )GIMPإضافة مؤثرات مرئية علرى
الصور).
التدريب الرابع :برنامج (( )GIMPدمج الصور).
التدريب الخرامس :برنرامج (( )Audacityإضرافة ملرف صروتي
وتحريره).
التررردريب السرررادس :برنرررامج (( )Audacityتسرررجيل ودمرررج
األصوات).
التدريب السابع :بدء العمل على برنامج (Movie Maker).
الترردريب الثررامن :برنررامج (( )Movie Makerإدراج الصررور
النص).
التدريب التاسع :برنامج (( )Movie Makerإضافة المرؤثرات
على الصور).
الترردريب العاشررر :برنررامج (( )Movie Makerالتعامررل مررع
المقاطع المرئية).
التدريب الحادي عشر :برنامج (( )Movie Makerالتعامل مع
الصوت).
التدريب الثاني عشر:برنامج (( )Movie Makerتقيريم ونشرر
المشروع).

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

تحديد مفهوم الوسائط المتعددة.
شرح أهمية استخدام الوسائط المتعددة.
تعداد مكونات الوسائط المتعددة.
تعداد مجاالت استخدام الوسائط المتعددة.
ذكر مراحل إنتاج الوسائط المتعددة.
تعداد بعض البرمجيات المستخدمة في إنشاء
وتحرير ملفات الوسائط المتعددة.
تصميم مشروع باستخدام معظم مكونات
الوسائط المتعددة.

الخطوووة  : 2تحديوود البووراهين واألدلووة علووى تحقووق نووواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقي
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

بعد نهاية
هذه الوحدة
عن
الوسائط
المتعددة
تتمثل
مهمتك في يتم من خالل
كتابة بحث
جدول
عن مراحل
إنتاج
المتابعة
الوسائط
المعد (
المتعددة.
مبتدئ  -نام
القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

– كفء –
متميز ) .

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي مفهوم الوسائط المتعددة.). أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (الوسائط المتعددة). مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لهوا والمهمواتاألدائية (الوسائط المتعددة.)...
 أقووودم للطالبوووات بروشوووور يتحووودث عووون الوسوووائط المتعوووددةا أطلوووب مووون الطالبوووات قوووراءةالبروشووور قووراءة جيوودة ومتأنيووة وموون ثووم التنوواقش فيمووا بي ونهن بغوورت توضوويح أهميووة
استخدام الوسائط المتعددة.
 أقدم للطالبات فيوديو تعليموي عون مكونوات الوسوائط المتعوددةا يشواهدن الطالبوات العورتبتركيز وانتباها ومن ثم يقمن بمناقشته مع توضيح الهدف مون مشواهدة العورت وشورح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرت.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن مجاالت استخدام الوسائط المتعددةا أطلب من الطالبواتقراءة الخريطة بطريقوة علميوة تعتمود علوى تحليول المعلوموات التوي وردت بهوا مون خوالل
إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخوروج بمفهووم شوامل عون مضومون
الخريطة.
 يعملن الطالبات في شكل تعواوني فيموا بيونهن لجموع الموادة العلميوة الالزموة لكتابوة مقالوةعن البرمجيات المستخدمة في إنشاء وتحرير ملفات الوسائط المتعددةا يصنفن الطالبات
أنفسهن إلى مجموعتين تقووم األولوى بجموع الموادة العلميوة وتقووم الثانيوة بصوياغتها فوي
مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابوة بحوث عون مراحول إنتواج الوسوائط المتعوددةامع توضويح الهودفمن كتابة البحث ومبرراته.
 -أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

الوسائط المتعددة

الثالث ثانوي

الحاسب وتقنية المعلومات

المادة

أن تكتبين بحث.

د

الدور

ج
م
ا

الجمهور
الموقف
الناتج واألداء والغرت

ع

معايير ومحكات النجاح

مهمتك :
الهدف  :كتابة بحث عن مراحل إنتاج الوسائط المتعددة.
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :باحثة مدققة.
وظيفتك  :بيان مراحل إنتاج الوسائط المتعددة.
طالبات المدرسة أو المجتمع
السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي
 بحث علمي توضحين فيه مراحل إنتاج الوسائط المتعددة.
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سب

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسي

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تتخر يومين

تتخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

األخوة 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 الخامس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروت 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 للريات 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 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 الريات يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الريات2052558759940/
اي بان الرياتSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/

الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
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

