الحاسب اآللي
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات التعلم النشط الجديد

 .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.

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس التلميذة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها
إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب
وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد التلميذة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحاسب االلي للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

األجهزة المدمجة ()compact devices

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

األجهزة الذكية ()smart devices
الروبوتات ()Robot
تابع الروبوتات ()Robot

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

التدريب األول :برنامج الروبومايند ()Robomind

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

التدريب الثاني :أوامر التكرار ()Loops
التدريب الثالث :أوامر التلوين
التدريب الرابع :أوامر االلتقاط

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

التدريب الخامس :أوامر المشاهدة واألوامر الشرطية

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

التدريب السادس :أوامر المشاهدة المركبة في األوامر الشرطية
خدمات اإلنترنت

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

تابع خدمات اإلنترنت

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

التدريب األول :إنشاء الموقع اإللكتروني

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

التدريب الثاني :التعامل مع الصفحات
التدريب الثالث :إدراج الوسائط المتعددة وإنشاء الجداول
التدريب الرابع :االرتباطات التشعبية ونشر الموقع

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

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

الحاسب وتقنية المعلومات
3م

موضوع الدرس

األجهزة المدمجة ()compact devices

ما مفهوم األجهزة المدمجة؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

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

استنتجي مفهوم األجهزة المدمجة.

مراجعة عامة لما سبق دراسته

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

عددي أمثلة ونماذج على األجهزة
المدمجة.

تقويم بنائي

أن تستنتج الطالبة مفهوم األجهزة
المدمجة.
أن تعدد الطالبة أمثلة ونماذج على
األجهزة المدمجة.
أن توضح الطالبة أهمية األجهزة
المدمجة في حياتنا اليومية.

أبدأ الدرس بطرح مجموعة من األسئلة على الطالبات حول ما تعلمنه في الدرس السابق
لتنشيط ذاكراتهن ثم استخدام جهاز العرض المرئي حيث أقوم بعرض شرح عملي أمام
الطالبات للتعرف من خالله على مفهوم األجهزة المدمجة وخالل العرض أقوم بالتعليق
والتعقيب على مضمون العرض لمتابعة الطالبات أثناء استماعهن له.
أقوم برسم خريطة مفاهيم على السبورة باستخدام األقالم الملونة تتضمن أمثلة ونماذج
على األجهزة المدمجة بحيث تكون وسيلة يتم من خاللها شرح هذه األمثلة وأطلب من
الطالبات نقل الخريطة داخل الكراس المدرسي.
أناقش الطالبات حول أهمية األجهزة المدمجة في حياتنا اليومية من خالل إجراء حوار
منظم مفتوح مع الطالبات يتناسب مع قدراتهن العقلية والمعرفية وبعد المناقشة أقوم
بتطبيق ذلك بطريقة عملية.
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.

التقويم

وضحي أهمية األجهزة المدمجة
في حياتنا اليومية.

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

االثنين

الثالثاء

الخميس

عمل بحث بالرجوع إلى المكتية
ومصادر اإلنترنت.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑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 20اير
سعر المادة عن طريق االيميل 20اير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50اير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100اير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50اير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60اير سبعة اسابيع  400اير
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

