الحاسب اآللي
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،
ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها
وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
 تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
 إكساااب الطالبااة القاادرات العقليااة اإلبداعيااة ومساااعدته علااى التفكياار المنطقاي االسااتقرائي واالسااتنباطي وتنميااة
قدراته في حل المعضالت.
 تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
 تقوية عامل الرغبة نحو الحاسب اآللي وتطبيقاته وإكساب الميول اإليجابية الهادفة نحو تقنية المعلومات.
 تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقدرة هللا العظيم الذي هدى اإلنسان الكتشاف الحاسب ..
 إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة.
 تعويد الطالبات على القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا ً وفرديا ً من خالل :
 اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة. -تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي الصف االول االمتوسط
األسبوع
1
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13
14
15
16
18-17

التاريخ
من
األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

إلى
الخميس 1442/6/8هـ
الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ
الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/12هـ
الخميس 1442/8/19هـ
الخميس 1442/8/26هـ
الخميس 1442/9/3هـ
الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

الدروس

أنواع البيانات وآليات اإلدخال والتخزين واإلخراج للبيانات
الطباعة باللمس والتعرف على لوحة المفاتيح
التدريب األول :إدخال الصور واألصوات للحاسب
التدريب الثاني :الطباعة باللمس
معالجة النصوص ومزاياها
أشهر برمجيات معالجة النصوص
التدريب األول :التعامل مع معالجة النصوص
التدريب الثاني :تعديل النصوص
التدريب الثالث :تنسيق النصوص
التدريب الرابع :تنسيق الفقرات
التدريب الخامس :إنشاء الجداول
التدريب السادس :التعامل مع الصور
التدريب السابع :تنسيق الصفحات وطباعتها
حماية األجهزة والبيانات
تدريب حماية البيانات في جهاز الحاسب
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تلخص الطالبة أنواع
البيانات.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
أنواع البيانات
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
تحدثي عن أنواع البيانات التي يتعامل معها الحاسب.
المحتوى وفرض الدرس

الحاسب وتقنية المعلومات 1م
مجسمات

صور

األنشطة

 2 -4أنواع البيانات (:)Data Types
يتعامل الحاسب مع مختلف أنواع البيانات والتي قد تكون
o
نصوصاً ،وأصواتاً ،وصوراً ،ومقاطع مرئية .وفيما يلي توضيح
لهذه األنواع:
o
 .1النصوص (:)Texts
وتشمل الحروف الهجائية ،واألرقام ،والرموز ،ويظهر في
الشكل ( )1 -4نصوص مدخلة في الحاسب.
o
نشاط ص11
 .2األصوات (:)Sounds
أيهما تفضل ،مشاهدة
يمكن للحاسب ان يتعامل مع الصوت بتشغيله ومعالجته مثل
التلفاز أو االستماع إلى o
حذف جزء منه أو إضافة تأثيرات عليه ،ويظهر في الشكل (-4
المذياع؟ ولماذا؟
 )2برنامج لتشغيل ومعالجة األصوات.
o
 .3الصور (:)Pictures
وتشمل الصور الفوتوغرافية ،والرسومات اليدوية والبيانية،
o
كما يظهر في الشكل (.)3 -4
 .4المقاطع المرئية (:)Videos
o
وغالبا ً ما تتضمن النصوص واألصوات والصور لكي تجذب
المشاهد ،ويظهر في الشكل ( )4 -4مقطع مرئي.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
....
الواجب المنزلي
لخصي أنواع البيانات.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
لخصي أنواع البيانات.

حل المشكالت
االكتشاف
واالستقصاء
الصف الذهني
الخرائط الذهنية
التعلم الذاتي
التعلم التعاوني
أخرى ........
األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.
.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحاسب االلي
للفصل الدراسي الثاني  1442هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجات الحديثة  +التعلم النشط الجديد  +استراتيجيات التعلم النشط  +وحدات الملك عبد هللا ( + )1وحدات
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
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( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
____________________________

حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
—————————————————————————
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

