اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

 .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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األجهزة المدمجة ()compact devices
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التدريب األول:
برنامج الروبومايند ()Robomind

1442/8/5هـ

1442/8/1هـ

التدريب الخامس :
أوامر المشاهد ة واألوامر الشرطية

1442/9/3هـ

1442/8/29هـ

التدريب األول:
إنشاء الموقع اإللكتروني

1442/10/11هـ
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استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
غير المتقنات لمعايير التقويم
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التدريب الثاني:
أوامر التكرار ()LOOPS
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للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )
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التدريب الثاني:
التعامل مع الصفحات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة نهاية العام
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الروبوتات ()Robot
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التدريب السادس :أوامر المشاهدة المركبة
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التدريب الثالث :إدراج الوسائط الميعددة
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االرتباطات التشعبية ونشر الموقع
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1442/9/13هـ
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1442/8/26هـ
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1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م
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الصف
أساليب وطرق التدريس
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اليوم
الحاسب اآللي
المادة
األجهزة المدمجة ( compact
)devices
التاريخ
التدريب على عناصر الدرس
المفردات الجديدة
الحصة
الثالث متوسط
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما مفهوم األجهزة املدجمة؟

األهداف السلوكية

أن تستنتج الطالبة مفهوم األجهزة

املدجمة.

مستوى الهدف

املعرفة

اجراءات التعليم والتعلم

المحتوى وعرض الدرس

األجهزة املدجمة ()compact devices

تت ةق أذنداف الندرس من خنألن األ شنطة واإلجنرا اق

بشكل كبري ج ًدا ومنر ذنذا التطنور بعندة مراحنل حين أ ن

▪ تعرض املعل ة الدرس أمام الطالباق.

يف السن نننواق الةليل ن ننة املاض ن ننية تطن ننورق أجه ن ننزة ا اس ن ننب التالية:

يف كل مرحلنة تنزداد سنرعة ا اسنب وينننف

نن وتنزداد

قدرتن ن عل ننى حف ننت املعلوم نناق ومعابته ننا ك ننا أص ننب

أن تعدد الطالبة أمثلة ومناذج على

فهم

األجهزة املدجمة.

أن توضح الطالبة أمهية األجهزة املدجمة

يف حياتنا اليومية.

استنتجج مفهوم األجهزة املدجمة.

أجهننزة ا اسننب وأ ا تهننا مدجمننة مننن العدينند من األجهننزة موضح يف حمتوى الدرس.
ك ننزجهزة التكيي ننه واألجه ننزة املراي ننة وال س ننا ق وأجه ننزة ▪ تشننر املعل ننة للطالبنناق اننرً فة نراق النندرس داخننل عددي أمثلة ومناذج على األجهزة
األلعاب واليت تةوم على تنفيذ مه ة معينة وحمددة.
املدجمة.
الفصل.

األجهزة املدجمة:

فهم

▪ تب نندأ املعل ننة ال نندرس بتن نناون عناص ننر ال نندرس ك ننا ذ ننو

تقويم الهدف

ذ ننج أجه ننزة يلكأو ي ننة أض ننيه ننا ا ننام حوس نني مصن ن م

خصيصا ا هبدف يدارهتا وجعلها قادرة على الةينام هه نة
ً
واحدة أو عدة مهام حمددة مسب ًةا.

تذكر

▪ تصن ننط ب املعل ن ننة الطالبن نناق وتنتةن ننل هبن ن يىل مع ن ننل
ا اسب ابملدرسة وتبني م بع

أ واع األجهزة املدجمة.

▪ تطلب املعل ة م الطالباق أن تةوم كل طالبنة بتطبينق وض ج أمهية األجهزة املدجمة يف
ما تعل ت فرد ً داخل املع ل.
▪ تتج ن ننون املعل ن ننة ب ن ننني الطالب ن نناق وتوض ن ننح ن ننم أمهي ن ننة

حياتنا اليومية.

األجهزة املدجمة يف حياتنا اليومية.

التقويم الختامي

متابعة حل ا شطة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

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

