مادة الحاسب االلي
الصف الثانى المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط

معلمة المادة

.

 . 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 وخ اصة 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 ،وت نفع 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.

 . 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.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الحاسب وتقنية المعلومات)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني متوسط )
الدروس

1

االحد  1443/5/1هـ

الخميس  1443/5/5هـ

مجتمع المعرفة والعالم الذكي

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

مجتمع المعرفة والعالم الذكي

3

االثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

ارسم بحاسوبي والعب

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس  1443/6/3هـ

ارسم بحاسوبي والعب

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 االول

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

التدريب الثاني
التدريب الثالث
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس  1443/7/9هـ

التدريب الرابع

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

اختبار عملي

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

مجتمع المعرفة والعالم الذكي
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  -الصف

الحاسب 2م ف2

موضوع الدرس
ما المقصود بعصر المعرفة؟

التهيئة والتمهيد
مصادر التع لُّم
(الوسائل التعليمية)

مجتمع المعرفة وا لعالم الذكي

اليوم

سبورة ذكية

استراتيجية التع لَّم النشط

عرض مرئي
عملية

 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

التاريخ
 أوراق نشاط

تجارب

الحصة
الفصل

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

أن تعدد الطالبة سمات المجتمع المعرفي.

أن تشرح الطالبة أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي في العالم المعاصر.
أن تذكر الطالبة آثار االقتصاد المعرفي.

أن تتفهم الطالبة أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي.
الخبرات السابقة

اذكري خطوات التنقل من شريحة إلى أخرى
دون التقيد بالتسلسل الخاص ب الشرائح.

⃝

أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم محاولة
حلها بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط القوة ونقاط
الضعف والعمل على تالفيها.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثر ائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

رابط تفاعلي

تقويم بنائي

أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.

تقويم ختامي

أسلط األضواء على سمات المجتمع المعرفي ،وذلك من خالل شرح مفسر باإلستعانة ببعض
الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب
الحوار والمناقشة ،وأقوم بتقييم مدى إستيعاب ا لطالبات للشرح من خالل سؤال الطالبات وتقييم
إجاباتهن - .أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض بواسطة جهاز البروجكتور
أوضح بها المقصود بالعالم الذكي ،وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته مع الطالبات ،وأنتبه لمدى
إستيعاب الطالبات للمادة العلمية المعروضة حتى أت أكد من تمام إستيعابهن حتى لو تطلب األمر
إعادة العرض مرة أخرى - .أوجه للطالبات السؤال التالي ( :اشرحي أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي في العالم المعاصر ،).أقوم بالتعليق على اإلجابات بشكل متواصل ومستمر بحيث أدعم
المفاهيم الصحيحة بشكل يحقق األهداف التربوية الموضوعة مسبق اً ،وأقوم بتحية الطالبات
المجتهدات المتف اعالت منهن - .باستخدام مجموعات الطالبات السابق تصنيفها أكلفهن بالتعاون
فيما بينهن بغرض مناقشة وتوضيح آثار االقت صاد المعرفي ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها
متابعة دقيقة ثم مناقشة كل مجموعة فيم ا توصلت إليه وتحديد أفضل المجموعات.

نشاط إثرائي

اشرحي أهمية التحول إلى المجتمع المعرفي في العالم المعاصر.

أن توضح الطالبة المقصود بالعالم الذكي.

التقويم

تقويم قبلي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة
أستهل الدرس بتصنيف الطالبات إلى ثالث مجموعات متقاربة المستوى ،ثم أطرح عليهن
السؤال التالي( :عرفي المقصود بالمجتمع المعرفي ،).تق وم المجموعات بالتباحث فيما بينهن
بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش،على أن تختار كل مجموعة طالبة معينة تقوم
بدور قائدة المجموعة والتي تتولى اإلجابة على السؤال بالنيابة عن المجموعة ،أقوم بتوضيح
اإلجابة الصحيحة للسؤال وتحديد المجموعة األفضل والثناء ع ليها.

أن تعرف الطالبة المقصود بالمجتمع المعرفي.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

عرفي المقصود بالمجتمع المعرفي.

عددي سمات المجتمع المعرفي.

وضحي المقصود بالعالم الذكي.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

تفكير
كتابة
 قراءة
تحدث
 استماع
أخرى..............
الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
التدريبات ⃝

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاتُ ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة الحاسب اآللي
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة

+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك 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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
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 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

