مادة الحاسب اآللى الصف األول المتوسط
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

10

تنمية قدرات التلميذة ومعارفها للتعلم بمساعدة الحاسب اآللي.
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية ،والهادفة نحو الحاسب اآللي.
تنمية الفهم الجيد إلمكانيات التلميذة فى الحاسب اآللي ،وتطبيقاته العملية.
ترسيخ العقيدة اإلسالمية فى نفس التلميذة.
إدراك أثر الحاسب في الجوانب االجتماعية ،والعلمية ،واالقتصادية بصفة عامة ،وإبراز
دورها في التقدم المعاصر ونمو الحضارة اإلنسانية.
كسب العادات والقيم السلوكية للتلميذة من خالل حب االستكشاف واالستقصاء اإليجابي.
تهيئة التلميذة لتوظيف الحاسب وتقنية المعلومات فى تحقيق أهداف المقررات الدراسية
وأعمالها اليومية.
إكساب التلميذة معارف ،وحقائق علمية عن تقنية الحاسب ،ومكوناته وعتاد الحاسب،
وتجهيزاته.
إكساب التلميذة مهارات عملية بتركيب ،وتوصيل مكونات الحاسب.
إكساب التلميذة المفاهيم العلمية للحاسب ،وتقنية المعلومات.

11

إكساب التلميذة مهارات عملية لتشغيل أجهزة الحاسب.

12

التعرف على األثار السلبية الستخدام الحاسب اآللي فى المجتمع.
إكساب التلميذة ميوال إيجابية بالترغيب ،واالستفادة من التقنية ،وتعلمها لما فيه من
إيجابيات.
التعرف على تطبيقات الحاسب في مجاالت الحياة العامة.
الحصول على المعارف والمفاهيم العلمية في مجال الحاسب ،وتقنية المعلومات المرتبطة
بحياة التلميذة ،واحتياجات مجتمعها.
تعريف التلميذة بملحقات الحاسب المتنوعة وتنمية العلم المعرفي لديه نحو الحاسب.
تنمية قدرات التلميذة ،ومهاراتها العملية لتشغيل جهاز الحاسب ،واالستفادة منه لزيادة
اإلنتاجية الفردية ،وإبراز الحاسب كأداة متعددة االستخدامات في شتي نواحي الحياة.
اكساب التلميذة الميل اإليجابي والهادف نحو الحاسب ،وتقنية المعلومات بصفة عامة،
وتقوية الرغبة لديها نحو الحاسب واستخدامه.
تدريب التلميذة على استخدام تطبيقات الحاسب مثل برامج الرسوم ،وبرامج األلعاب
التعليمية ،والترفيهية ،وألعاب المحاكاة.
األطالع على تطبيقات متعددة للحاسب والمعلومات في الحياة العامة.
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موجود
جزء منها

غي موجودة
ر

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

تحقيق
الهدف
يكتب باألرقام

توزيع منهج مادة الحاسب اآللى للصف األول المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

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

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1440/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22
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األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

الدروس
التهيئة للدرس
جهاز الكمبيوتر )(Computer
جهاز الكمبيوتر )(Computer
جهاز الكمبيوتر )(Computer
جهاز الكمبيوتر )(Computer
تركيب وتشغيل جهاز الحاسب
تركيب وتشغيل جهاز الحاسب
تركيب وتشغيل جهاز الحاسب
تركيب وتشغيل جهاز الحاسب
مراجعة على ما سبق
تعليم الحروف واألرقام فى اللغة العربية
تعليم الحروف واألرقام فى اللغة العربية
تعليم الحروف واألرقام فى اللغة العربية
تعليم الحروف واألرقام فى اللغة العربية
مراجعة على ما سبق

مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

المادة
الهدف قصير المدى
المدة

الحاسب اآللى

جهاز الكمبيوتر ()Computer

الموضوع

أن تقوم التلميذة بالتعرف على الحاسب وأنواعه.

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
أن تقوم التلميذة بالتعرف على الحاسب اآللي.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة عن وظائف الحاسب اآللي.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تنطق التلميذة انواع الحاسب.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تردد التلميذة خلف المعلمة بصوت مرتفع ملحقات الحاسب.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

أن تحفظ التلميذة وحدات اإلدخال واإلخراج والتخزين للحاسب.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض












المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة أنواع الحاسب اآللي ووظائفه.
عرض الدرس  :أشرح للتلميذة أن جهاز الحاسب اآللي هو جهاز رقمي يمكن برمجته بإدخال البيانات
ومعالجتها وتخزينها وإخراجها.
أوضح للتلميذة أن من الوظائف األساسية للحاسب اآللي هى  ( :إدخال البيانات ثم معالجتها ثم التخزين ثم
اإلخراج ).
تنطق التلميذة بمساعدة المعلمة أنواع الحاسب.
أوضح للتلميذة ملحقات الحاسب وهى جميع القطع المرتبطه بالحاسب والتى تكون خارج اللوحة الحاضنة
وتنقسم إلى ( وحدات اإلدخال ،وحدات اإلخراج ،وحدات التخزين ).

الوسائل التعليمية







الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

أساليب التقييم







الواجب المنزلي

المادة:

معلمة
القائدة التربوية:
المشرفة

التربوية:

التقويم النهائي لألهداف

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
المناقشة
تأدية التمارين
تصحيح األخطاء
االختبارات

اتقن
مالحظات:

المالحظات

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

التوجيه اللفظي
الحوار والنقاش
المحاكاة والنمذجة
القصص
التوجيه البدني
التمثيل
تحليل المهارة
التعلم باللعب
الخبرة المباشرة
أخرى:

لم يتقن

َّللا او اب اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

