معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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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.
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إكساب التلميذة مهارات عملية لتشغيل أجهزة الحاسب.
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التعرف على األثار السلبية الستخدام الحاسب اآللي فى المجتمع.
إكساب التلميذة ميوال إيجابية بالترغيب ،واالستفادة من التقنية ،وتعلمها لما فيه من إيجابيات.
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التعرف على تطبيقات الحاسب في مجاالت الحياة العامة.
زيادة مهارات التلميذة العملية إلجراء عمليات توصيل ،وربط ملحقات الحاسب الخارجية ،وتسهل لها التعامل مع الحاسب بثقة ودون
رهبة.
تنمية مهارات التلميذة في طرق ،ووسائل المحافظة على جهاز الحاسب ،وملحقاته.
إكساب التلميذة الميول اإليجابي والهادف نحو الحاسب وتقنية المعلومات بصفة عامة.
تدريب التلميذة ،وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية في مجال معالجة النصوص.
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية والهادفة نحو استخدام البرامج التطبيقية للحاسب.
إكساب التلميذة لمبادئ التعلم الذاتي التي تستخدم في البرامج التعليمية.
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الصف

الثانى المتوسط

تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تقوم التلميذة بالتعرف نظام تشغيل الحاسب.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أوضح للتلميذة أمثلة وأنواع نظام التشغيل

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أساليب التدريس

االنشطة العملية

تردد التلميذة تعريف نظام التشغيل وهو( :مجموعة من البرامج
التي تقوم بإدارة جهاز الحاسب وتتحكم فى عمل المكونات
المادية والتطبيقات).

توجيه لفظي

االهداف السلوكية

أن تقوم التلميذة بالتعرف على نظام تشغيل الحاسب
اآللي.
أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة عن نظام التشغيل
وأنواعه.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة تعريف نظام التشغيل.
أن تقرأ التلميذة عن أمثلة وانواع نظام التشغيل.
أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة عن نظام تشغيل
النوافذ.

أشرح للتلميذة نظام تشغيل النوافذ وهو نظام تجاري من تطوير
شركة مايكروسوفت والذى بدأ عام  1985كواجهة رسمية
بديلة عن نظام تشغيل. dos

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

أوضح للتلميذة ان نظام التشغيل هو المسؤول عن تنظيم سير
العمليات ،وإدارة مكونات جهاز الحاسب فهو يمثل عصب الحياة
بالنسبة له ،كما أوضح لها أنه يمكننا تثبيت األجهزة الملحقة
كالطابعة مثال أو عند العمل على بعض التطبيقات كمحرر
النصوص.
أشرح للتلميذة أن لنظام التشغيل أمثلة و
أنواع مختلفة كثيرة أشهرها استخداما (نظام تشغيل النوافد
.(Windows

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

َّللا اوبا 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
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=====================
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