الحاسب اآللي

الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط

األهداف العامة لتدريس مادة الحاسب اآللي
بالمرحلة المتوسطة
 .1حصول المتعلم على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات المناسبة للمرحلة
الدراسية.
 .2تنمية مهارات المتعلم وقدراته في مجال الحاسب وتطبيقاته لزيادة اإلنتاجية الفردية.
 .3تنمية قدرات المتعلم ومهارته ومعارفه للتعلم بمساعدة الحاسب.
 .4تنمية قدرات ومهارات المتعلم على البحث عن المعلومات من خالل مصادر البيانات اإللكترونية أو الشبكة العالمية
"اإلنترنت".
 .5مساعدة المتعلم في تكوين الميول اإليجابية والهادفة نحو الحاسب وتقنية المعلومات بصفة عامة.
 .6توعية المتعلم بأخالقيات الحاسب وربطها بأصول العقيدة اإلسالمية.
 .7تنمية إدراك المتعلم ألثر الحاسب في الجوانب االجتماعية والعلمية واالقتصادية وإبراز دوره في التقدم المعاصر ونمو
الحضارة اإلنسانية.

األهداف الخاصة لتدريس مادة الحاسب اآللي
للصف األول المتوسط
 .1تزويد المتعلم بالمعارف والمفاهيم العلمية في مجال الحاسب وتقنية المعلومات المرتبطة بحياته واحتياجات مجتمعه.
 .2تعريف المتعلم بمكونات الحاسب (الداخلية والخارجية) وملحقاته المتنوعة.
 .3تزويد المتعلم 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 المتعلم ومهاراتها العملية لتشغيل جهاز الحاسب ،واالستفادة منه لزيادة اإلنتاجية الفردية.
 .6إكساب المتعلم مهارات االعتماد على النفس والبحث واالستقصاء من خالل تطبيقات الحاسب.
 .7تعريف المتعلم بجوانب بيئة الحاسب وبيئة األجهزة المختلفة الملحقة بها.
 .8إكساب المتعلم مهارات الصيانة األساسية والمحافظة على جهاز الحاسب ،وغرس مبدأ (السالمة أو الوقاية خير من
العالج).
 .9توجيه المتعلم نحو اكـتسـاب ميـول إيجـابي نحـو الحاسب وتقنية المعلومات ،وتقوية الرغبة لـديـه نـحو استخدام الحاسب
وتطبيقاته.
 .10تدريب المتعلم على استخدام تطبيقات الحاسب مثل برامج الرسوم وبرامج األلعاب التعليمية والترفيهية وألعاب
المحاكاة.
 .11تدريب المتعلم وتنمية قدراته على الطباعة باللمس.
 .12تدريب المتعلم على وظائف وحدات إدخال البيانات وإخراجها.
 .13إطالع المتعلم على تطبيقات متعددة للحاسب والمعلومات في الحياة العام.
 .14إكساب المتعلم قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات.
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الخميس 1442/8/19هـ
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األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

التدريب السادس :التعامل مع الصور

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

التدريب السابع :تنسيق الصفحات وطباعتها

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

حماية األجهزة والبيانات
تدريب حماية البيانات في جهاز الحاسب

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة
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األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

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

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلم
النشط

موضوع الدرس

الحاسب 1م

أنواع البيانات وآليات اإلدخال والتخزين واإلخراج
للبيانات

تحدثي عن أنواع البيانات التي يتعامل معها الحاسب.
عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أطرح مقدمة في بداية الدرس تكون على شكل قصة تعليمية تدور فكرتها العامة حول
تعامل الحاسب مع البيانات المختلفة وذلك كتمهيد لهن لما سوف يتم تناوله خالل الدرس
وبعد تهيئة أذهان الطالبات أقوم بطرح السؤال التالي( :ما أهم أنواع البيانات التي
يتعامل معها الحاسب؟) أستمع إلجابات الطالبات ،وفي ضوء هذه اإلجابات أقوم بالنقاش
معهن حول هذه البيانات ويتم عرض مجموعة من اللوحات اإليضاحية التي توضح هذه
البيانات لتدعيم الشرح ويتم تلخيص هذه األنواع على شكل خريطة مفاهيمية ترسخ
الفهم لدى الطالبات.
أساعد الطالبات في التوصل إلى آليات إدخال وتخزين البيانات وذلك من خالل اصطحاب
الطالبات إلى حجرة المصادر المتعددة بحيث أقدم لهن عرض مرئي يشمل على شرح
وتحليل لكيفية تعامل الحاسب مع إدخال وتخزين البيانات وخالل الشرح أطرح عليهن
األسئلة المتنوعة المتعلقة بهذا الموضوع للتأكد من مدى استيعابهن للشرح وبعد
االنتهاء من العرض أطلب من الطالبات التعبير والتعليق عن ما توصلن إليه خالل
العرض.
أعرض للطالبات نماذج لوسائل وطرق إخراج البيانات كالسماعات والطابعة وغيرها
وبعد العرض أناقش الطالبات حول آليات تعامل الحاسب في إخراج البيانات من خالل
إجراء حوار منظم مفتوح مع الطالبات يتناسب مع قدراتهن العقلية والمعرفية وبعد
المناقشة ألخص ما تم تقديمه من معلومات على السبورة في شكل ملخص سبوري.
أوزع ورقة العمل على الطالبات ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز
الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

لخصي أنواع البيانات.

اشرحي آليات إدخال وتخزين البيانات.

تعرفي على آليات إخراج البيانات.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

استماع

⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

التقويم

تقويم بنائي

مراجعة علي ما سبق دراسته

التاريخ
الحصة
الفصل

تقويم ختامي

الخبرات السابقة

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

أن تلخص الطالبة أنواع البيانات.
أن تشرح الطالبة آليات إدخال وتخزين
البيانات.
أن تتعرف الطالبة على آليات إخراج
البيانات.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تدرك الطالبة آليات اإلدخال
والتخزين واإلخراج للبيانات.

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

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

