الحاسب اآللي
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

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 الثاني 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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الرسم والتصميم بالحاسب

أي األلعاب اإللكترونية تفضلين؟
عرض مرئي
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تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

بيني المقصود ببرامج الرسوم المتحركة.

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

وضحي أهمية الرسم والتصميم
بالحاسب.

عددي أنواع برامج الرسم والتصميم
بالحاسب.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

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

استماع

⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

عرفي المقصود بالرسم والتصميم
بالحاسب.

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة المقصود بالرسم والتصميم
بالحاسب.
أن توضح الطالبة أهمية الرسم والتصميم
بالحاسب.
أن تعدد الطالبة أنواع برامج الرسم والتصميم
بالحاسب.
أن تبين الطالبة المقصود ببرامج الرسوم
المتحركة.
أن تذكر الطالبة أمثلة لبرمجيات الرسم
والتصميم بالحاسب واألجهزة الذكية.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفهم الطالبة أهمية برامج الرسم بالحاسب.
الخبرات السابقة

أتناقش مع الطالبات حول المقصود بالرسم والتصميم بالحاسب ,أعمل على توضيح مضمون
الفكرة للطالبات بشكل مبسط ,ثم أسمح لهن بطرح مجموعة من األسئلة حول الموضوع ,ومن
خالل التفاعل بين الطالبات في محاولة اإلجابة على تلك األسئلة يتوصلن لتكوين مفهوم شامل
عن الفكرة محل النقاش.
أوزع طالبات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة نفس العدد من الطالبات
المتفوقات والمتوسطات دراسياً ,ثم أطلب من كل مجموعة التعاون فيما بينها لشرح وتوضيح
أهمية الرسم والتصميم بالحاسب بحيث تقوم كل مجموعة باختيار طالبة تعبر عن رأيها ,وأقوم
بتحية المجموعات
أطلب من الطالبات تصميم خريطة مفاهيم توضح أنواع برامج الرسم والتصميم بالحاسب,
يتعاونّ الطالبات فيما بينهن بهدف تحديد تصميم مناسب للخريطة والعمل على تنفيذها بحيث
تخرج بالشكل الالئق.
أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة حول المقصود ببرامج الرسوم المتحركة,
وذلك من خالل اإلستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث
وأختيار بحثين ومناقشتهم مع الطالبات.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة أمثلة لبرمجيات الرسم والتصميم بالحاسب واألجهزة
الذكية ,ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم إستيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ثم
أطلب منهن تلخيص للموضوع في كراساتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ,أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم
محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.

التقويم

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم
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التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

مراجعة علي ماسبق دراسته

االثنين
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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
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____________________________
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____________________________
بنك االنماء
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