معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

1
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الحصول على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية فى مجاالت الحاسب وتنقية المعلومات
تنمية مهارات التلميذة وقدراتها العلمية لألستفادة من الحاسب لزيادة اإلنتاجية الفردية
تنمية قدرات التلميذة ومعارفها للتعلم بمساعدة الحاسب اآللى .
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية والهادفة نحو الحاسب اآللى .
تنمية الفهم الجيد إلمكانيات الحاسب اآللى وتطبيقاته العملية .
تنمية مهارات التعامل مع الحاسب اآللى فى الحياة اليومية .
ترسيخ العقيدة اإلسالمية فى نفوس التلميذات .
إدراك أثر الحاسب فى الجوانب االجتماعية والعملية واالقتصادية بصفة عامة وابرزها دورها فى التقدم المعاصر ونمو الحضارة اإلنسانية
.
كسب العادات والقيم السلوكية من خالل حب االستكشاف واالستقصاء اإليجابى .
تهيئة التلميذة لتوظيف الحاسب وتنقية المعلومات فى تحقيق أهداف المقررات الدراسية األخرى وأعمالها اليومية .
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اكتساب الميل اإليجابى للحاسب وتقوية الرغبة فى استعماله .
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اكتساب مهارات عملية الستخدام تطبيقات الحاسب فى تحقيق أهداف المقررات األخرى .
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال الطباعة باللمس .

14

تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال برامج معالجة النصوص .
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية على مجال برامج العروض وإعداد الشرائح
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال برامج الجداول اإللكترونية .
تدريب التلميذة على استخدام برامج تصفح شبكة اإلنترنت .
تدريب التلميذة على استخدام البريد اإللكترونى ألجل إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية .
تدريب التلميذة وتنمية مهاراتها فى استخدام شبكة اإلنترنت ،كمصدر من مصادر المعلومات
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية والهادفة نحو استخدام البرامج التطبيقية للحاسب .
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مالحظات

الحاسب اآللى

المادة

الصف

الثانى الثانوى

تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تكتب التلميذة بكفاءة على المفاتيح الهامة فى لوحة المفاتيح

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

توضح المعلمة للتلميذة مما تتكون لوحدة المفاتيح

الوسائل التعليمية

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

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أساليب التدريس

االنشطة العملية

تشرح المعلمة للتلميذة كيف تستعمل لوحة

تحفظ التلميذة حروف وأرقام الصف العلوى وهو (
الصف الذى يقع أعلى صف األرتكاز )

توجيه لفظي

تحفظ التلميذة أحرف الصف العلوى فى لوحة

تقرأ التلميذة صف األرقام فى لوحة المفاتيح ويقع (
أعلى صف األحرف العلوى ويحتوى على اآلرقام
وبعض الرموز إضافة الى حرف ذ )

االهداف السلوكية

المفاتيح
المفاتيح
تردد التلميذة خلف المعلمة الحروف وأماكنها
على لوحة المفاتيح
تحفظ التلميذة صف األرقام فى لوحة المفاتيح
تكتب التلميذة باليد اليمنى واليسرى على
لوحة المفاتيح

تردد التلميذة خلف المعلمة األحرف واألرقام على لوحة
المفاتيح

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 )

تكتب التلميذة على لوحة المفاتيح باليد اليسرى واليد
اليمنى

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
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

