الحاسب اآللي 1
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

يهددددددددا نظدددددددام المقدددددددررات بالمرحلدددددددة الثانويدددددددة الدددددددد احددددددددا نقلدددددددة نو يدددددددة دددددددي التعلددددددديم الثدددددددانوي ب دا ددددددد
و ياكل وأساليب ومضامين ويسعد الد تحقيق اآلتي:
المسا مة ي تحقيق مرامي سياسة التعليم ي المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ومن ذلك:
 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة ي الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتما ية لدى المتعلم.
 .3المسا مة ي اكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارا والمهارات المفيدة و ق تخطيط منهجي يرا ي خصائص المتعلمين ي ذه
المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة ل .
 .5تقليص الهدر ي الوقت والتكاليا وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر ي الدراسة وما يترتب ليهما من مشكالت نفسية واجتما ية
واقتصادية وكذلك دم ا ادة العام الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز دد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم ي الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم لد اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبل مما يعمق ثقت ي نفس ويزيد اقبال لد المدرسة والتعليم طالما أن
يدرس بنا ًء لد اختياره وو ق قدرات و ي المدرسة التي يريد ا.
 .8ر ع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9اكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكن من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب
دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنو ة تتيح للمتعلم رصة البح واالبتكار والتفكير
اإلبدا ي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجما ي والتفا ل مع اآلخرين والحوار
والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ي اطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا ي الحياة العملية
 .13تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج واإلخالص ي العمل وااللتزام ب .

( )1تعليم المتعلم مفهوم الحاسب اآللي وأبرز مميزات .
( )2صقل المادة العلمية لدى المتعلم والتركيز لد الجانب العملي ومعر ة امكانيات المتعلم.
( )3تدريب المتعلم بالشكل الصحيح لد كيفية استخدام جهاز الحاسوب.
( )4التدرج ي تعليم المادة ووضع األساس لها للمراحل الثال .
( )5تعريا المتعلم لد األجهزة الموجودة ي المعمل وخارج نطاق المدرسة.
( )6تعليم المتعلم أساسيات تعلم مادة الحاسب اآللي بالمفهوم الصحيح.
( )7الوصول الد النتيجة النهائية لمقدرة المتعلم ي تعلم المادة كعلمية ونظرية.
( )8اكتشاا كل ما و جديد ي الم الحاسب وتوضيح للمتعلم.
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 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي  1نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

الد

1

األحد  1442/6/4ـ

الخميس  1442/6/8ـ

مفهوم المصادر الحرة  -مزايا المصادر الحرة  -حقوق الطبع والنشر

2
3
4

األحد  1442/6/11ـ
األحد  1442/6/18ـ
األحد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/15ـ
الخميس  1442/6/22ـ
الخميس  1442/6/29ـ

مشروع الوحدة  -مفهوم الوسائط المتعددة  -مجاالت استخدام الوسائط المتعددة
مراحل انتاج الوسائط المتعددة  -مشروع الوحدة  -تعريا برامج ادارة المواقع لد اإلنترنت
خطوات مل برامج ادارة المواقع  -الشبكات االجتما ية  - 1الشبكات االجتما ية  ( 2يس بوك ص)46

5

األحد  1442/7/2ـ

الخميس  1442/7/6ـ

المدونات  -مشروع الوحدة  -الروبوت – تعريف وتاريخ نش ت

6

األحد  1442/7/9ـ

الخميس  1442/7/13ـ

7

األحد  1442/7/16ـ

الخميس  1442/7/20ـ

8

األحد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/27ـ

مراجعة عامة

9

األحد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

10

األحد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

أ مية األوامر ي البرمجة  -أقسام لغات البرمجة  -مشروع الوحدة
صياغة حل المسائل  -كتابة الخطوات الخوارزمية  -مخططات اإلنسياب

11

األحد  1442/8/15ـ

الخميس  1442/8/19ـ

أمثلة لد صياغة حل المسائل  -مشروع الوحدة  -البرمجة بلغة ( يجول بيسك ستوديو)

12

األحد  1442/8/22ـ

الخميس  1442/8/26ـ

طريقة تعامل البرنامج مع البيانات  - 1طريقة تعامل البرنامج مع البيانات ( 2المتغيرات وأنوا ها ص - )118
العمليات الحسابية والمنطقية

13

األحد  1442/8/29ـ

الخميس  1442/9/3ـ

العمليات المنطقية ي البرمجة  -أدوات البرمجة بلغة ( يجول بيسك ستوديو)  -أدوات ادخال البيانات 1

14

األحد  1442/9/6ـ

الخميس  1442/9/10ـ

15

األحد  1442/9/13ـ

الخميس  1442/9/17ـ

16
18-17

الثالثاء  1442/10/6ـ
األحد  1442/10/11ـ

الخميس  1442/10/8ـ
الخميس  1442/10/22ـ

الروبوتات ي العالم الحقيقي  - 1الروبوتات ي العالم الحقيقي ( 2التطبيقات العسكرية واألمنية ص - )63
تصنيا الروبوتات
المكونات الرئيسة للروبوت  -مشروع الوحدة  -مفهوم البرمجة

أدوات ادخال البيانات  (2أداة مربع االختيار ص  - )129أدوات اخراج المعلومات  -بعض األوامر األساسية للغة
( يجول بيسك ستوديو) 1
بعض األوامر األساسية للغة ( يجول بيسك ستوديو)  ( 2الجمل الشرطية  - )136بعض األوامر األساسية للغة ( يجول
بيسك ستوديو)  ( 3الجملة الشرطية ص  - )139حلقات التكرار  -المصفو ات  -مشروع الوحدة
مراجعة

االختبارات

مالحظات

بسم هللا الرحمن الرحيم
عنوان الوحدة :المصادر الحرة وأنظمة لينكس
الحصة

المكون

األولد
الفصل
الثانية

مفهوم المصادر
الحرة
مزايا المصادر
الحرة

الثالثة
حقوق الطبع
والنشر

الهدا
 تعريا المصادر الحرة.
 تعداد أنواع رخص المصادر المغلقة.
 ذكر أمثلة رخص المصادر الحرة.

المهارة

استراتيجية
التدريس

الطالقة
المرونة
التذكر

التعلم التعاوني

 بيان مزايا المصادر الحرة.
 تحديد وائد استخدام المصادر الحرة.

التوضيح
األصالة

خرائط المفا يم

 تعريا مفهوم حقوق الطبع والنشر.
 توضيح المقصود باالنتحال العلمي.
 ذكر أمثلة لالنتحال العلمي.

الطالقة
التوضيح
التذكر

مهارة تفكير

اإلجراءات
ص  11كتاب
الطالبة
ص  14كتاب
الطالبة
ص  15كتاب
الطالبة

الرابعة
الخامسة

مشروع الوحدة
األولد

 تنفيذ مشروع الوحدة.

معلمة المادة:

االبتكار

التعلم التعاوني

قائدة المدرسة:

ص  17كتاب
الطالبة

أداة التقويم

أوراق قياس

تكليا منزلي

أوراق قياس

تكليا منزلي
أوراق قياس

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم ليكم ورحمة هللا وبركات
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير منا ج المقررات
للعام الدرسي  1442ـ

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

المر قات
روض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق مـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفا يم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48سا ة الد  72سا ة(لمن م خارج مدينة الرياض يضاا قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

الكترونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طبا ة ملونة _ طبا ة ادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة لد سي دي
لاير 20سعر المادة ن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طبا ة ادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طبا ة ملونة
لمن م خارج مدينة الرياض يضاا قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

و نا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد بدالرحمن 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

