مادة الحاسب اآللي
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات التعلم النشط

معلمة المادة

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية محبةة
قلبها.

وتقةواو ويتةيفي فةي

 تزويةد الطالبةة بةالابراا والمعةالم المال مةة لسةنها ،تفةت تلةا بال ةوع العامةة والمبةاد الساسةية للاقافةة والحاسة
اآللي.
 تتويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها الفأمل والففبع العلمي.
 تنمية القدلاا العقلية والمهالاا المافلفة لدى الطالبة وتعهدها بالفوجيي والفهذي .
 تربية الطالبة علت الحياة االجفماعية اإلسالمية الفي يسودها اإلياء والفعاون وتقدير الفبعة وتح ّمل المسؤولية.
 تدلي الطالبة علت يدمة مجفمعها ووطنها وتنمية لوح النصح واإليالص لوالة أمرها.
 تفز همة الطالبة السفعادة أمجاد أمفها المسلمة الفي تنفمي إليها واسفئنام السير في طريق العزة والمجد
 تعويد الطالبة االنففاع بوقفها في القراءة المفيدة واسفامال فراغها في العماع النافعة لدينها ومجفمعها.
 تقوية وعي الطالبة لفعرم بقدل سنها كيف تواجي اإلشاعاا المضللة والمذاه الهدامة والمباد الدييلة
 إعداد الطالبة لما يلي هذو المرتلة من مراتل الحياة
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الحصوع علت المعالم والحقا ق العلمية في مجاع الحاس اآللي وتقنية المعلوماا المرتبطة بحياة الطالبة السعودية واتفياجاا مجفمعها .
تدلي الطالباا وتنمية قدلاتها العلمية لالسففادة من الحاس اآللي في:
 زيادة إنفاجية الفرد
 اسفادام الحاس كوسيلة تعليمية
 اسفادام الحاس كوسيلة للبحث واالسفقصاء والحصوع علت المعرفة
 اسفادام الفطبيقاا ا لحاسوبية المافلفة بفاعلية ونجاح في محيط الطال السري واالجفماعي
إكساب الطالبة القدلاا العقلية اإلبداعية ومساعدتها علت الففكير المنطقي االسفقرا ي واالسفنباطي وتنمية قدلاتها في تل المعضالا
تهيئة الطالبة لممالسة المهام الوظيفية المناسبة في مجاع الحاس
تقوية عامل الرغبة نحو الحاس اآللي وتطبيقاتي وإكساب الميوع االيجابية الهادفة نحو تقنية المعلوماا
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالباا بقدلة العظيا الذي هدى اإلنسان الكفتام الحاس
إدلاك آثال الحاس البالغة الهمية في الحضالة اإلنسانية المعا رة من تيث:
 دول الحاس في الجوان اإلنسانية العلمية
 تيسير تياة اإلنسان وزيادة إنفاجية الفرد
 ضرولة الحاس وتقنيفي للفقدم اإلنساني
تعويد الطالباا القيا والفصرفاا السلوكية المرغوب فيها اجفماعيا وفرديا من يالع:
 تنمية ت االسفطالع لدى الطالبة
 اكفساب عادة االعفماد علت النفس في أداء العماع المطلوبة
 تنمية القدلة علت البحث واالسفكتام واالسفقصاء

معلومات عن المعلمة

 االسا:
 المؤهل:
 الفاصص:
 الصفوم الفي تدلسها:
 مواد الفدليس:
 أسا المدلسة:
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اسا الدلس

الفاليخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الحاسب وتقنية المعلومات)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث متوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

الروبوت صديقي

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

التدريب االول

3

االثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

التدريب الثالث

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

التدريب الرابع

الخميس  1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد  1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التدريب الخامس

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

التدريب السادس

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

اتعلم من التقنية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

التدريب االول

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

التدريب الثاني

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثاء  1443/7/21هــ

اختبار عملي
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

التدريب الثاني
االحد اجازة مطولة

االختبارات

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الحاسب 3م ف2
الروبوتات ()Robot
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص
النتائج عبر
الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة


تقديم المعلومات المتوافرة عن
مفهوم الروبوتات وتوزيع
األسئلة لمناقشتها من قبل كل
مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.



تحديد أهداف المناقشة حول
أمثلة لبعض مجاالت استخدام
الروبوتات في حياتنا.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.
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اإلجراءات
دور المتعلمة


التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مفهوم الروبوتات) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤوليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إ ليه المجموعة في
جلسة الحوار الع ام.



التناقش الجاد حول المقصود
بالروبوت ،وأبرز تطبيقاته في
حياتنا.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.








اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب
الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

عرفي
الروبوتات.

عددي أمالة
لبعض مجاالا
اسفادام
الروبوتاا في
تياتنا.

اليوة المعلمين والمعلماا
س اال ُم اعلاي ُك ْا اولتمة ه ِ او اب ار اكاتُ ُي
ال ّ
يسر مؤسسة الفحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكا جميع ما ياص مادة الحاس اآللي
للفصل الدلاسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهدام

أنواع الفحاضير
وتداا متروع الملك عبد

 +الطريقة البنا ية  +االسفراتيجياا الحدياة  +مسرد  +الفعلا النتط الجديد  +بطافاا تاطيط الدلوس +
نموذج الجوم

المرفقاا
ثالثة عروض بول بوينت مافلفة لكل دلس

+
كفاب الطالبة و دليل المعلمي
+
سجالا الفقويا والمهالاا تس نظام نول
+
مجلداا ايفبالاا مفنوعي
+
أولاق قياس لكل دلس
+
أولاق عمل لكل دلس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

تل أسئلة الكفاب
+
يرا ط ومفاهيا
+
أسئلة وأجوبة برنامج تسن لجميع الففراا
+
اثراءاا

شرح مفميز بالفيديو لجميع دلوس المنهج

الفو يل للرياض والارج مجانا
لمن ها يالج مدينة الرياض يضام قيمة االلسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الت  72ساعة)

ويمكنكا كذلك تسجيل الطل

إلكفرونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا الفو يل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
تس طلبكا ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاا
T@mta.sa
سعر المادة علت 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 ها يالج مدينة الرياض يضام قيمة االلسالية  50لاير للفيدكس المسفعجل
اعماع منصة مدلسفي االسبوع الواتد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا ألقام تساباا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
تساباا بنوك بإسا "سعد عبدالرتمن العفيبي"

==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك الهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539

---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006

---------------------------------------------البنك السعودي لإلسفامال
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000

---------------------------------------------------------------------------للفوا ل عبر الواتس أو االتصاع تليفونيا علت اتدي االلقام الفالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

