مادة الحاسب اآللي
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسللكهها وترلافاتهاو وتيميلة م بلة ق وتقلكا وخشليه فلي
قلبها.
 تزويللد الطالبللة بللالوبااع والمعللامة المال مللة لسلليهاو ىهللم تلللو بالعللك العامللة والمبللادا الساسللية لل قافلة وال اسل
اآللي.
 تشكيق الطالبة للب ث عن المعافة وتعكيدها الهأمل والههبع العلمي.
 تيمية القدماع العقلية والمهاماع الموهلفة لدى الطالبة وتعهدها بالهكجي والههذي .
 تابية الطالبة علم ال ياة االجهماعية اإلسالمية الهي يسكدها اإلخاء والهعاون وتقديا الهبعة وت ّمل المسؤولية.
 تدمي الطالبة علم خدمة مجهمعها ووطيها وتيمية موح اليرح واإلخالص لكالة أماها.
 ىفز همة الطالبة السهعادة أمجاد أمهها المسلمة الهي تيهمي إليها واسهئياة السيا في طايق العزة والمجد
 تعكيد الطالبة االنهفاع بكقهها في القااءة المفيدة واسه مام فااغها في العما اليافعة لدييها ومجهمعها.
 تقكية وعي الطالبة لهعاة بقدم سيها هيف تكاج اإلشاعاع المضللة والمذاه الهدامة والمبادا الدخيلة
 إعداد الطالبة لما يلي هذ الماىلة من مااىل ال ياة
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ال رك علم المعامة وال قا ق العلمية في مجا ال اس اآللي وتقيية المعلكماع الماتبطة ب ياة الطالبة السعكدية واىهياجاع مجهمعها .
تدمي الطالباع وتيمية قدماتهو العلمية لالسهفادة من ال اس اآللي في:
 زيادة إنهاجية الفاد
 اسهودام ال اس هكسيلة تعليمية
 اسهودام ال اس هكسيلة للب ث واالسهقراء وال رك علم المعافة
 اسهودام الهطبيقاع ال اسكبية الموهلفة بفاعلية ونجاح في م يط الطال الساي واالجهماعي
إهساب الطالبة القدماع العقلية اإلبداعية ومساعدتها علم الهفكيا الميطقي االسهقاا ي واالسهيباطي وتيمية قدماتها في ىل المعضالع
تهيئة الطالبة لممامسة المهام الكظيفية المياسبة في مجا ال اس
تقكية عامل الاغبة ن ك ال اس اآللي وتطبيقات وإهساب الميك االيجابية الهادفة ن ك تقيية المعلكماع
تعميق الكعي واإليمان في نفكس الطالباع بقدمة ق العظيو الذي هدى اإلنسان الههشاة ال اس
إدماك آثام ال اس البالغة الهمية في ال ضامة اإلنسانية المعاعاة من ىيث:
 دوم ال اس في الجكان اإلنسانية العلمية
 تيسيا ىياة اإلنسان وزيادة إنهاجية الفاد
 ضاومة ال اس وتقييه للهقدم اإلنساني
تعكيد الطالباع القيو والهرافاع السلكهية الماغكب فيها اجهماعيا وفاديا من خال :
 تيمية ى االسهطالع لدى الطالبة
 اههساب عادة االعهماد علم اليفس في أداء العما المطلكبة
 تيمية القدمة علم الب ث واالسهكشاة واالسهقراء

معلومات عن المعلمة
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الكىدة الولم( :أت كو ب اسكبي) البامجة واله كو بال اس




أت كو ب اسكبي

الهدمي الو  :مهاهة بلكهلي

الهدمي ال اني :بانامج سكااتش الكا ياع واللبياع




الهدمي الاابع :بانامج سكااتش المظاها والعكاع




الهدمي الوامس -بانامج سكااتش (القلو)

الهدمي السادس -بانامج سكااتش (المهغيااع والعملياع)




الهدمي ال الث

مااجعة الكىدة الولم

الكىدة ال انية( :أب ث عن معلكماتي) الب ث واالسهكشاة في مرادم
المعلكماع اإللكهاونية
 أب ث عن معلكماتي


الكىدة ال ال ة( :أتعلو من الهقيية) تكظيف الهقيية للهعلو والهعليو




أتعلو من الهقيية

الهدمي الو  -اسهودام اللعاب الهعليمية

الهدمي ال اني -اسهودام أنظمة الم اهاة في الهعليو

مااجع عامة
االخهباماع

مالىظاع

مكضكع الدمس
المجمكعة
تقيياع الهعلو والكسا ل
الهمهيد

المادة
أهمية البامجة
المكهسباع والمفاداع
الجديدة
نماذج وعيياع
جهاز تسجيل
أجهزة عاض
أخاى .......
مااجع ودومياع
عددي وظا ف ال اس اآللم.

ال اس وتقيية المعلكماع 3 /م
مجسماع

عكم

الهداة السلكهية

الم هكى وفاض الدمس

النشطة

أن تكضح الطالبة أهمية
البامجة.

أهمية البامجة جهاز ال اس بال باامج ال فا دة مي إطالقاًو فهك ال يملك القدمة علم
ال كو أو اتواذ القااماع المياسبة من تلقاء نفس بل يقكم بهيفيذ ما ت هكي الباامج من
أواما وتعليماع .ومغو تكفا العديد من الباامج المهيكعة والهي تلبي أغل االىهياجاع
وتغطي أه ا المجاالع إال أنيا قد ن هاج في بعض الىيان إلم باامج خاعة للقيام بمهام ال
تسهطيع الباامج الجاهزة إنجازهاو أو قد ناغ في تيفيذ فكاة ما لو يسبق لىد أن قام
بعملها من قبل .لذلك بازع ال اجة إلم تعلو البامجةو والهي تساعد علم تيمية الهفكيا
وعقل قدمتك علم ىل المشكالع بطايقة ميظمة للكعك إلم الهدة الذي تيشد .
مفهكم البامجة والبانامج مما سبق يمكييا وعف البامجة بأنها :إعطاء الواما
والهعليماع لل اس بلغة يفهمها وذلك لداء مهمة معيية.
البانامج :عبامة عن سلسلة من الواما المكهكبة بأىد لغاع البامجة والهي يهو توزييها
في ملف قابل لهيفيذ من قبل ال اس .
 4 -1مسهكياع لغاع البامجة
 -1اللغاع ميوفضة المسهكى)Low Level Languages( :
تريف لغة اآللة ولغة الهجميع علم أنها (لغاع ميوفضة المسهكى) هكنها قايبة جدا ً من
مككناع ال اس هالمعالج والذاهاةو وتمهاز بساعة تيفيذها وعغا ىجو الباامج المكهكبة
بكاسطهها.
 -2اللغاع عالية المسهكى)High Level Languages( :
أوالً :لغاع البامجة اإلجاا ية )Procedural Languages( :وفيها نقكم بكهابة
الهعليماع البامجية الهي تؤدي وظيفة واىدة ت ت اسو يد عليها يطلق علي مسمم
إجااء ( ) Procedureوفي هل ماة نايد فيها تيفيذ هذا اإلجااء نكهفي باسهدعا بدالً
من إعادة ههابة الهعليماع ماة أخاى
ثانياً :لغاع البامجة بالكا ياع)Object Oriented Languages( :ساعد هذا اليمط
من اللغاع في ازدهام الباامج ذاع الكاجهاع الاسكميةو ويمكن االخهالة بييها وبين
اللغاع اإلجاا ية في هكنها تغلف البياناع مع العملياع الواعة بها بداخل ها ن يد عليها.
وهل ها ن ل خرا ص (سماع  )Attributesو(أفعا  )Methodsخاعة ب .

نشاط ص 11
قامني بين جهاز ال اس
وبعض الجهزة الميزلية من
ىيث تعدد الكظا ف.

أن تعاة الطالبة المقركد بكل
من البامجةو والبانامج.
أن تذها الطالبة أباز لغاع
البامجة ميوفضة المسهكى.
أن تعدد الطالبة أنكاع لغاع
البامجة عالية المسهكى.

أدواع الهقكيو
الهقكيو الوهامي

االخهباماع الشفكية االخهباماع اله اياية المالىظة
مهابعة ىل أنشطة الكهاب

الهاميخ
ال رة
الفرل
لكىاع ومسكماع

اسهااتيجياع الهعليو
البديلة

فيلو تعليمي

تقييو الهدة
وض ي أهمية البامجة.

 oىل المشكالع
 oاالههشاة واالسهقراء

عافي المقركد بكل من
البامجةو والبانامج.

 oالرف الذهيي
 oالواا ط الذهيية
 oالهعلو الذاتي
 oالهعلو الهعاوني

اذهاي أباز لغاع البامجة
ميوفضة المسهكى.
عددي أنكاع لغاع البامجة
عالية المسهكى.

 oأخاى ........

المياقشة الهدميباع النشطة الكاجباع الميزلية أخاى ....
ىل أسئلة الكهاب
الكاج الميزلي

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

