اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة :
.........................................

تحضير مادة الحاسب الالي
للصف الأول المتوسط  -الفصل الدراسي الأول

معلم المادة
قائد المدرسة
المشرف
التربوي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الحالحيحة لالمعال رف لالماال رام الم يالدة لاات هال م لالقاليم المرغل الة لالد
الطمب ليش لا ر ا ا -أل نس ء ف همين لدلرهم في الحي ة ،لاعين عقيدتام مدافعين عنا لع ملين فالي
ضلئا لخير الدني لاآلخرة مع .
 -2تلفير الكلادر ال شرية المزمالة لتطاللير الم تمال اقتحال دي لا تم عيال لاق فيال مال يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من ن ح إلى ن ح.
 -3الحرص على محلحة ال رد لال م عة معال  ،فاالل ي ت الي محاللحة ال الرد مالن خالمت تعليمالع تعليمال ك فيال
م يدا لذاتع  ،كم ي ت ي محلحة ال م عة إلف دة مم يتعلمع األفراد لتطلير الم تم
أ ) م ش الالالالالالالالالرة لذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمت اإلس الالالالالالالالالا م ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالال

حلرتين :

لالتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير م شرة لذل من خمت القض ء على األمية  ،لنشر اللعي
لد

مي أ ن ء األمة شكت يضمن لام حي ة لاعية مستنيرة

لدلرا أكار ف علية في ن ء م تمع تام .

أهداف تعليم المرحلة المتلسطة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكين العقيدة اإلسممية في ن س الط لب ل علا ض طة لسللكع لتحرف تع ،لتنميالة مح الة و لتقاللاه
لخشيتع في قل ع.
تزليالالده ال لخ رام لالمع ال رف الممئمالالة لسالالنع ،حتالالى يلالالم ألحالاللت الع مالالة لالم ال د األس سالالية للاق فالالة
لالعللم.
تشليقع إلى ال حث عن المعرفة ،لتعليده التأمت العلمي.
تنمية القدرام العقلية لالما رام المختل ة لد الط لب ،لتعاده لتل يع لالتاذيب.
تر يتالالع علالالى الحيالال ة اا تم عيالالة اإلسالالممية التالالي يسالاللده اإلخالال ء لالتعالال لن ،لتقالالدير الت عالالة ،لتحمالالت
المسؤللية.
تدري ع على خدمع م تمعع للطنع ،لتنمية رلح النحح لاإلخمص للاة أمره.
ح ز همتع استع دة أم د أمتع المسلمة التي ينتمي إليا  ،لاستئن ف السير في طريق العزة لالم د.
تعليده اان ت ع لقتع في القراءة الم يدة ،لاستام ر فراغع في األعم ت الن فعالة ،لتحالريف نشال طع مال
ي عت شخحيتع اإلسممية مزدهرة قلية.
تقليالالة لعالالي الط لالالب ليعالالرف – قالالدر سالالنع – كيالالف يلا الالع اإلشالال ع م المضالالللة ،لالمالالذاهب الادامالالة،
لالم د الدخيلة.
إعداده لم يلي هذه المرحلة من مراحت الحي ة .

األهداف الع مة لتدريس م دة الح سب اآللي
ألاا األهداف الع مة الم شرة:

 إكس ب المتعلم المع رف اللظي يع في م ت الح سلب
 تنمية قدرام المتعلم العقلية لاسيم مقدرام الت كير اإل داعي.
 تنمية الما رام العملية لد المتعلم لااست دة من الح سلب في زي دة إنت ية ال رد.
 مس عدة المتعلم على تكلين الميلت ااي
ح ز الره ة

ية الا دفة نحل تقنية المعللم م ع مة لإزالة

ا ني األهداف الع مة غير الم شرة:
 ترسيخ العقيدة اإلسممية في ن لس المتعلمين
 إدرا اار الح سلب في ال لانب العلمية لاا تم عية لااقتح دية لغيره
 تقدير العلم ل الد العلم ء في م ت الح سلب لتط يق تا .
 إكس ب المتعلم القيم العلمية لالسللكية لااخمقية المرغل ة


تايئة المتعلم لمم رسة األعم ت اللظي يع المستخدمة للح سلب لتقنية المعللم م.

األهداف الخ حة لتدريس م دة الح سب اآللي

 -1تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم العلمية في مجال الحاسب وتقنية المعلومات المرتبطة بحياته
واحتياجات مجتمعه.
 -2تعريف الطالب بمكونات الحاسب (الداخلية والخارجية) وملحقاته المتنوعة.
 -3تزويد الطالب بالمهارات الخاصة ببعض تطبيقات الحاسب مثل األلعاب وبرامج الرسم ،وإدخال
البيانات.
 -4إبراز الحاسب كأداة متعدد االستخدامات في شتى نواحي الحياة ،والتركيز على خصائص الحاسب
وتقنية المعلومات مثل السرعة والدقة و القدرة على التخزين وغيرها.
 -5تنمية قدرات الطالب ومهاراتها العملية لتشغيل جهاز الحاسب ،واالستفادة منه لزيادة اإلنتاجية
الفردية .
 -6إكساب الطالب مهارات االعتماد على النفس والبحث واالستقصاء من خالل تطبيقات الحاسب.
 -7تعريف الطالب بجوانب بيئة الحاسب وبيئة األجهزة المختلفة الملحقة بها.
 -8إكساب الطالب مهارات الصيانة األساسية و المحافظة على جهاز الحاسب ،و غرس مبدأ (
السالمة أو الوقاية خير من العالج ).
 -9توجيه الطالب نحو اكـتسـاب ميـول إيجـابي نحـو الحاسب وتقنية المعلومات ،وتقوية الرغبة
لـديـه نـحو استخدام الحاسب وتطبيقاته.
 -10تدريب الطالب على استخدام تطبيقات الحاسب مثل برامج الرسوم وبرامج األلعاب التعليمية
والترفيهية وألعاب المحاكاة.
 -11تدريب الطالب وتنمية قدراتها على الطباعة باللمس.
 -12تدريب الطالب على وظائف وحدات إدخال البيانات وإخراجها.
 -13إطالع الطالب على تطبيقات متعددة للحاسب والمعلومات في الحياة العامة

تلزي مناج م دة
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األسبوع

7
األسبوع

9
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األسبوع
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( الح سب اآللي )

األحد 1439 / 12 / 22

للحف ( األلت المتلسط ) – ال حت الدراسي األلت  -الع م الدراسي (1438-1439هـ )

الخميس 1439/ 12 / 26

الخميس  1440 / 1 / 10األسبوع

اللحدة الا نية مكلن م الح سب الم دية لملحق تع
األحد 1440 / 1 / 20

اللحدة الا لاة

الخميس 1440 / 2 / 9

أنظمة تش يت الح سب لاأل ازة الذكية

األحد 1440 / 2 / 19
اللحدة الا لاة التدريب األلت
األحد 1440 / 3 / 3

اللحدة الا لاة التدريب الرا
األحد 1440 / 4 / 2

للة في سطح المكتب
الخميس 1440 / 3 / 7

األسبوع

8

التع مت م الم لدام
الخميس 1440 / 4 / 6

اللحدة الا لاة التدريب الخ مس أنظمة تش يت األ ازة الذكية
()2

معلم الم دة

اللحدة األللى أس سي م التقنية الرقمية
األحد 1440 / 1 / 13

األسبوع

12

14
األسبوع

األحد 1440 / 1 / 27
اللحدة الا نية

الخميس 1440 / 2 / 2

التدريب الا ني تلحيت ا ز الح سب أ ازة
أخر

األحد 1440 / 2 / 12
اللحدة الا لاة

الخميس 1440 / 2 / 16

أنظمة تش يت الح سب لاأل ازة الذكية

األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

اللحدة الا لاة التدريب الا ني ق ئمة ا دأ
األحد 1440 / 3 / 10

الخميس 1440 / 3 / 14

اللحدة الا لاة التدريب الرا
األحد 1440 / 3 / 24

التع مت م الم لدام
الخميس 1440 / 3 / 28

اللحدة الا لاة التدريب الخ مس أنظمة تش يت األ ازة الذكية (
)1

األحد 1440 / 4 / 9
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الخميس 1440 / 4 / 20

اخت رام ال حت الدراسي األلت
( األس لع األلت  +األس لع الا ني)
التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/12/16م
2018/12/27م

التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/4/9هـ
1440/4/20هـ
المشرف التر لي

أ/

الخميس 1440 / 1 / 17

اللحدة الا نية مكلن م الح سب الم دية لملحق تع

10

الخميس  1440 / 3 / 21األسبوع

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي االول
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية إجازة منتصف العام
أ/

6

الخميس  1440 / 2 / 23األسبوع

اللحدة الا لاة التدريب الا لث التع مت م المل م
األحد 1440 / 3 / 17

4

الخميس  1440 / 1 / 24األسبوع

اللحدة الا نية التدريب األلت تركيب لتش يت ا ز الح سب

األحد 1440 / 2 / 5

األحد 1439 / 12 / 29

2

اللحدة األللى أس سي م التقنية الرقمية
األحد 1440 / 1 / 6

األسبوع

الخميس 1440 / 1 / 3

ق ئد المدرسة
أ/

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :
الم دة
الحاسب اآللي

ملضلع الدرس
أفهم حاسوبي

الت ريخ
14..../..../....هـ

الحف لالمرحلة
الصف األول المتوسط  -الفصل الدراسي األول

عدد الححص
2

التمايد
يستحسن أن يستهل المعلم الدرس األول بتوزيع الطالب لجموعات ،وقراءة القصة في تمهيد الوحدة  ..وابتكار حلول النقاذ الشاب باستخدام التقنية .
ويقترح في الدرس الثاني:
 أن يبدأ المعلم الدرس بسؤال للطالب :
 متى نسمي أي جهاز (جهاز حاسب آلي) ؟
الادف األلت

أن يُ ري الط لب عض العملي م الحس ية للتحليت ين لحدام قي س ال ي ن م.

الزمن المقترح

15

ااستراتي ي م
ااستراتي ية

التعلم التعاوني

لحف ااستراتي ية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.
وذلك بالتوزيع العددي والمتناسق إلى مجموعات ومناقشة المواضيع التي يطرحها المعلم والخروج بإجابات على تساؤالته.



دلر المعلم

دلر المتعلم




توزيع المتعلمين على مجموعات متناسقه وتوزيع األدوار
تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات
الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

بحريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على فرصة
التعبير عن رأيه ّ
آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

اللس ئت التعليمية
اسم اللسيلة التعليمية

السبورة الذكية

اللسيلة التعليمية
اسم اللسيلة التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

اللسيلة التعليمية

جاهز عارض البيانات يأتي بديال للسبورة الذكية وبديال للسبورة التقليدية
وباإلمكان عرض أهداف الدرس ومراحل االستراتيجية

اسم اللسيلة التعليمية

أجهزة الحاسب اآللي

اللسيلة التعليمية

أجهزة الحاسب اآللي في المعمل المدرسي لها دور مهم في تطبيق التدريبات العملية.

الملاد التعليمية المس ندة
رلا ط خ ر ية
التقليم

وحدات القياس

َّللاِ او اب اركااتُهُ
س اال ُم ا
ال ّ
علاي ُك ْم اورحمة ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم العام
مادة الحاسب اآللى الصف األول متوسط

عدد ح ح م الم دة  65ح حة
الط عة الع دية  100لاير
الط عة المللنة  200لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004

0558396119

0505107025

0551092444

0555107025

0557977722

واتسب التحاضير

0555107025

0557977722

