اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

تحضير وحدات لمادة الحاسب
وتقنية المعلومات1
نظام المقررات

األهداف العامة لمرحلة المقررات
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين
في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية
واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم،
طالما أنه يدرس بنا ًء على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية
يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار
والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين
والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

األهداف العامة لمادة الحاسب وتقنية المعلومات
 تعليم المتعلم مفهوم الحاسب اآللي وأبرز مميزاته.
 صقل المادة العلمية لدى المتعلم والتركيز على الجانب العملي ومعرفة إمكانيات المتعلم.
 تدريب المتعلم بالشكل الصحيح على كيفية استخدام جهاز الحاسوب.
 التدرج في تعليم المادة ووضع األساس لها للمراحل الثالث.
 تعريف المتعلم على األجهزة الموجودة في المعمل وخارج نطاق المدرسة.
 تعليم المتعلم أساسيات تعلم مادة الحاسب اآللي بالمفهوم الصحيح.
 الوصول إلى النتيجة النهائية لمقدرة المتعلم في تعلم المادة كعلمية ونظرية.
 اكتشاف كل ما هو جديد في عالم الحاسب وتوضيحه للمتعلم.
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األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

المصادر الحرة وأنظمة لينكس

ما المقصود بالمصادر الحرة؟ وما المفهوم الخاطئ لها؟

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبررى( :ارتربط مفهروم المصرادر الحررة بنظرام التشرغيل (ليرنكس)ظ لرذا يظرن
كثيرررون عنررد إطررالق اسررم المصررادر الحرررة أن المقصررود برره نظررام التشررغيل (ليررنكس)ظ
ويمكن تعريف المصادر الحرة بأنها مفهوم متبرع لحمايرة الملكيرة الفكريرة ال تقروم علرى
احتكار المعلومة بل على نشرها).

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تعرف المصادر الحرة والمصادر المغلقة. تحدد أنواع رخص المصادر الحرة. تعدد أنواع رخص المصادر المغلقة. تبين مزايا استخدام المصادر الحرة. توضح العوائد من استخدام المصادر الحرة. تشرح معنى االنتحال العلمي. تفرق بين أنواع االنتحال العلمي. -تستخدم بعض تطبيقات المصادر الحرة.

ستفهم المتعلمات أن :
-

تعرف المصادر الحرة والمصادر المغلقة.
تحدد أنواع رخص المصادر الحرة.
تعدد أنواع رخص المصادر المغلقة.
تبين مزايا استخدام المصادر الحرة.
توضح العوائد من استخدام المصادر الحرة.
تشرح معنى االنتحال العلمي.
تفرق بين أنواع االنتحال العلمي.
تستخدم بعض تطبيقات المصادر الحرة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :من وجهة نظركظ قارني بين مزايا كل من
المصادر الحرة والمصادر المغلقةظ وأيهما تفضلين
استخدامه؟ مع ذكر السبب.
السؤال الثاني  :قومي بإنشاء جدوالً وقارني فيه بين:
المصادر الحرة – المصادر المفتوحة – البرامج مجانية
االستخدام.
السؤال الثالث  :ما المقصود باالنتحال العلمي؟

ستعرف المتعلمات :










تعرف المصادر الحرة والمصادر المغلقة.
تحدد أنواع رخص المصادر الحرة.
تعدد أنواع رخص المصادر المغلقة.
تبين مزايا استخدام المصادر الحرة.
توضح العوائد من استخدام المصادر الحرة.
تشرح معنى االنتحال العلمي.
تفرق بين أنواع االنتحال العلمي.
تستخدم بعض تطبيقات المصادر الحرة.

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

تعرف المصادر الحرة والمصادر المغلقة.
تحدد أنواع رخص المصادر الحرة.
تعدد أنواع رخص المصادر المغلقة.
تبين مزايا استخدام المصادر الحرة.
توضح العوائد من استخدام المصادر الحرة.
تشرح معنى االنتحال العلمي.
تفرق بين أنواع االنتحال العلمي.
تستخدم بعض تطبيقات المصادر الحرة.

الخطوووة  : 2تحديوود البووراهين واألدلووة علووى تحقووق نووواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

بعد نهاية
هذه الوحدة القدرة على
عن
حل أسئلة
المصادر
التدريبات
الحرة
بالكتاب
وأنظمة
المدرسي
لينكس
يتم من خالل
تتمثل
جدول
مهمتك في
كتابة بحث
المتابعة
عن
المعد (
المصادر
الحرة
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
-

-

-

األنشطة التعليمية :
أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالمصادر الحرة؟).
أقوودم األسووئلة األساسووية وأنوواق المهم وات األدائيووة الختاميووة للوحوودة (المصووادر الحوورة
وأنظمة لينكس).
مالحظة /يتم تقديم المصوطلحات األساسوية عنود حاجوة األنشوطة التعليميوة لهوا والمهموات
األدائيوووة (المصوووادر الحووورة – المصوووادر المةلقوووة – حقووووق الطبوووع والنشووور – االنتحوووال
العلمي.)...
أقووودم للطالبوووات بروشوووور يتحووودث عووون المصوووادر المةلقوووة ،أطلوووب مووون الطالبوووات قوووراءة
البروشووور قووراءة جيوودة ومتأنيووة وموون شث و مم التنوواق فيمووا بيوونهن بةوور تو وويح رخووص
المصادر المةلقة.
أقوودم للطالبووات فيووديو تعليمووي عوون رخووص المصووادر الحوورة ،يشوواهدن الطالبووات العوور
بتركيووز وانتبوواه ،وموون ثووم يقموون بمناقشووته فووي محاولووة موونهن لتو وويح وإيجوواز قوووانين
الرخص مع تو ويح الهودف مون مشواهدة العور وشورا األهوداف التربويوة المسوتهدفة
من وراء العر .
أقدم للطالبات خريطة مفواهيم عون المصوادر الحورة ،أطلوب مون الطالبوات قوراءة الخريطوة
بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها مون خوالل إسوتيعاب العالقوات
بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن مزايا المصادر الحرة.
يستمعن الطالبات إلى محا رة ألحد كبار العلمواء يتحودث عون المصوادر الحورة ،ثوم أقووم
بطرا عدة أسئلة للمناقشة منها( :ما عوائد استخدام المصوادر الحورة؟) ،أكلوف الطالبوات
بالتنوواق فيمووا بيوونهن بةوور التوصوول إلجابووة دقيقووة للسووؤال محوول النقووا مووع تو وويح
الهدف من تلك المحا رة ومبرراتها.
يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهم لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقوال عون
االنتحال العلمي وأنواعه ،يصنفن الطالبوات أنفسوهن إلوى مجمووعتين تقووم األولوى بجموع
المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن المصادر الحرة موع تو ويح الهودف مون كتابوة البحوث
ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف
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المادة

أن تكتبين بحث.

د

الدور

ج
م
ا

الجمهور
الموقف
الناتج واألداء والةر

ع

معايير ومحكات النجاا

مهمتك :
الهدف  :أن تتناولين مفهوم المصادر الحرة.
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :باحثة مدققة.
وظيفتك  :بيان مزايا المصادر الحرة.
طالبات المدرسة أو المجتمع
السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي
 بحث علمي توضحين فيه مفهوم المصادر الحرة.
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللةوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
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

