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األهداف العامة للمادة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا
وتقواه وخشيته في قلبها .
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية
للثقافة والعلوم .
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة
وتح ّمل المسؤولية .
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة
والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها
ومجتمعها.
 .9تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ
الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة
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الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
إكساب الطالبة القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدتها على التفكير المنطقي االستقرائي
واالستنباطي وتنمية قدراتها في حل المعضالت.
تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
تقوية عامل الرغبة نحو الحاسب اآللي وتطبيقاته وإكساب الميول اإليجابية الهادفة نحو
تقنية المعلومات.
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقدرة هللا العظيم الذي هدى اإلنسان الكتشاف
الحاسب ..
إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة.
تعويد الطالبات على القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا ً وفرديا ً من خالل :
اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة.
تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء
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الدروس
مفهوم المصادر الحرة  -مزايا المصادر الحرة  -حقوق الطبع والنشر
مشروع الوحدة  -مفهوم الوسائط المتعددة  -مجاالت استخدام الوسائط المتعددة
مراحل إنتاج الوسائط المتعددة  -مشروع الوحدة  -تعريف برامج إدارة المواقع على
اإلنترنت
خطوات عمل برامج إدارة المواقع  -الشبكات االجتماعية 1
 الشبكات االجتماعية  ( 2فيس بوك ص)46المدونات  -مشروع الوحدة  -الروبوت – تعريفه وتاريخ نشأته
الروبوتات في العالم الحقيقي  - 1الروبوتات في العالم الحقيقي ( 2التطبيقات العسكرية
واألمنية ص  - )63تصنيف الروبوتات
المكونات الرئيسة للروبوت  -مشروع الوحدة  -مفهوم البرمجة

مراجعة عامة
أهمية األوامر في البرمجة  -أقسام لغات البرمجة  -مشروع الوحدة
صياغة حل المسائل  -كتابة الخطوات الخوارزمية  -مخططات اإلنسياب
أمثلة على صياغة حل المسائل  -مشروع الوحدة  -البرمجة بلغة (فيجول بيسك ستوديو)
طريقة تعامل البرنامج مع البيانات  - 1طريقة تعامل البرنامج مع البيانات ( 2المتغيرات
وأنواعها ص  - )118العمليات الحسابية والمنطقية
العمليات المنطقية في البرمجة  -أدوات البرمجة بلغة (فيجول بيسك ستوديو)
 أدوات إدخال البيانات 1أدوات إدخال البيانات  (2أداة مربع االختيار ص  - )129أدوات إخراج المعلومات
 بعض األوامر األساسية للغة (فيجول بيسك ستوديو) 1بعض األوامر األساسية للغة (فيجول بيسك ستوديو)  ( 2الجمل الشرطية )136
 بعض األوامر األساسية للغة (فيجول بيسك ستوديو)  ( 3الجملة الشرطية ص - )139حلقات التكرار
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شرائح
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مزايا المصادر الحرة
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مفهوم المصادر الحرة

-1الترتيب(
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( المكون )
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األهداف

استراتيجية التدريس

أن تستنتج الطالبة الفرق بين المصادر
الحرة مفتوحة المصدر والبرامج
الحوار
المجانية.
بالمصادر
المقصود
الطالبة
تعرف
أن
والمناقشة
الحرة.
تذكر الطالبة نبذة عن تطور وانتشار حل المشكالت
ان
التعلم التعاوني
مفهوم المصادر الحرة.
المغلقة.
المصادر
أن تحدد الطالبة رخص
االستكشاف
أن تلخص
الطالبة أهم قوانين رخص واالستقصاء
المصادر الحرة.
أن تعدد الطالبة أمثلة لرخص المصادر تمثيل الدوار
الحرة.
القصة
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
أرى
بالدرس.
ان تتفكر الطالبة في أهمية الحاسب اآلليالعصف الذهني
في حياتنا اليومية.
عمليات التفكير
أن تذكر الطالبة مزايا المصادر الحرة.
أن توضح الطالبة العوائد المادية
استخدام المصادر الحرة.
أن تبين الطالبة دور المصادر الحرة في
االستفادة من خبرات اآلخرين.
أن تشرح الطالبة إمكانية التركيز على
الدعم الفني عند استخدام المصادر
الحرة.
أن تناقش الطالبة أهمية المصادر الحرة
كبديل أقل تكلفة لبرامج تجارية معروفة.
ن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تبادر الطالبة بالتعرف على مزيد من
المعلومات حول المصادر الحرة.
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استنتجي الفرق بين المصادر
الحرة مفتوحة المصدر
والبرامج المجانية.
عرفي المقصود بالمصادر
الحرة.
اذكري نبذة عن تطور
وانتشار مفهوم المصادر
الحرة.
حددي رخص المصادر
المغلقة.
خصي أهم قوانين رخص
المصادر الحرة.
عددي أمثلة لرخص المصادر
الحرة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
اذكري مزايا المصادر الحرة.
وضحي العوائد المادية
استخدام المصادر الحرة.
بيني دور المصادر الحرة في
االستفادة من خبرات
اآلخرين.
اشرحي إمكانية التركيز على
الدعم الفني عند استخدام
المصادر الحرة.
ناقشي أهمية المصادر الحرة
كبديل أقل تكلفة لبرامج
تجارية معروفة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

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

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
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

