مادة الحاسب اآللي
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرففاتها وتمميرة مةبرة ت وتقرواش وه ري فري
قلبها.
 تزويرد الطالبرة بررالتبفال والمعرامال المال مررة لسرمها ت ررل تلرأل با اروا العامررة والمبراد ا ساسررية للفقافرة والةاسر
اآللي.
 ت ويق الطالبة للبةث عن المعففة وتعويدها ال أمل وال بع العلمي.
 تممية القدمال العقلية والمهامال المت لفة لدى الطالبة وتعهدها بال وجي وال هذي .
 تفبية الطالبة علل الةياة االج ماعية اإلسالمية ال ي يسودها اإلهاء وال عاون وتقديف ال بعة وتة ّمل المسؤولية.
 تدمي الطالبة علل هدمة مج معها ووطمها وتممية موح المصح واإلهالص لوالة أمفها.
 تفز همة الطالبة الس عادة أمجاد أم ها المسلمة ال ي تم مي إليها واس ئماال السيف في طفيق العزة والمجد
 تعويد الطالبة االن فاع بوق ها في القفاءة المفيدة واس فمام ففاغها في ا عماا المافعة لديمها ومج معها.
 تقوية وعي الطالبة ل عفال بقدم سمها كيف تواج اإلشاعال المضللة والمذاه الهدامة والمباد الدهيلة
 إعداد الطالبة لما يلي هذش المفتلة من مفاتل الةياة
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الةصوا علل المعامال والةقا ق العلمية في مجاا الةاس اآللي وتقمية المعلومال المفتبطة بةياة الطالبة السعودية وات ياجال مج معها .
تدمي الطالبال وتممية قدماتهأل العلمية لالس فادة من الةاس اآللي في:
 زيادة إن اجية الففد
 اس تدام الةاس كوسيلة تعليمية
 اس تدام الةاس كوسيلة للبةث واالس قصاء والةصوا علل المعففة
 اس تدام ال طبيقال ا لةاسوبية المت لفة بفاعلية ونجاح في مةيط الطال ا سفي واالج ماعي
إكساب الطالبة القدمال العقلية اإلبداعية ومساعدتها علل ال فكيف الممطقي االس قفا ي واالس مباطي وتممية قدماتها في تل المعضالل
تهيئة الطالبة لممامسة المهام الوظيفية المماسبة في مجاا الةاس
تقوية عامل الفغبة نةو الةاس اآللي وتطبيقات وإكساب الميوا االيجابية الهادفة نةو تقمية المعلومال
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبال بقدمة ت العظيأل الذي هدى اإلنسان الك اال الةاس
إدماك آثام الةاس البالغة ا همية في الةضامة اإلنسانية المعاافة من تيث:
 دوم الةاس في الجوان اإلنسانية العلمية
 تيسيف تياة اإلنسان وزيادة إن اجية الففد
 ضفومة الةاس وتقمي لل قدم اإلنساني
تعويد الطالبال القيأل وال صففال السلوكية المفغوب فيها اج ماعيا وففديا من هالا:
 تممية ت االس طالع لدى الطالبة
 اك ساب عادة االع ماد علل المفس في أداء ا عماا المطلوبة
 تممية القدمة علل البةث واالس ك اال واالس قصاء

معلومات عن المعلمة

 االسأل:
 المؤهل:
 ال تصص:
 الصفوال ال ي تدمسها:
 مواد ال دميس:
 أسأل المدمسة:
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اسأل الدمس

ال اميخ

توقيع المعلمة

توقيع المديفة

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

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

التدريب السادس
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

موضوع الدمس

الفوبوتال ()Robot

المجموعة
تقميال ال علأل والوسا ل
ال مهيد
ا هداال السلوكية

أن تس م ج الطالبة
مفهوم أجهزة الفوبول.
أن توضح الطالبة أهمية
الفوبوتال في تياتما
اليومية.
أن تعدد الطالبة أمفلة
لبعض مجاالل اس تدام
الفوبوتال في تياتما.

أدوال ال قويأل
ال قويأل الت امي

أجهزة عفض
مفاجع ودوميال
ما مفهوم الفوبول؟

المادة

المك سبال والمففدال
الجديدة
نماذج وعيمال
جهاز تسجيل
أهفى .......

المة وى وففض الدمس

مجسمال

ا ن طة

الفوبوتال ()Robot
هو آلة ميكانيك ية بفمجت ل كون قادمة علل اتتاذ القفام في تمفيذ
مهمة أو أكفف ب كل تلقا ي وبسفعة ودقة عالية.
ويس تدم الفوبول في جميع المجاالل (االتصاالل الط الصماعة/
نظفا
ال عليأل وغيفها) وبال الي بدأنا نفتبط بهذش اآللة امتباطًا وثيقًا ً
لما تقدم لما من هدمال ها لة فهي ً
مفال تقوم بالمهام ال اقة وال ي
يصع علل اإلنسان القيام بها :اماعة السيامال اك اال الفضاء
الغوص في أعماق البةام العمليال الجفاتية المعقدة وغيفها.
تطبيقال الفوبوتال في تياتما:
 - 1الفوبوتال الصماعية للسيامال والمعدال.
 - 2موبول يقوم بأعماا تمظيف الممازا.
 - 3الفوبول ا ممي للةفاظ علل الب ف.
 - 4موبوتال تعمل في مجاا الط .
 - 5موبوتال تففيهية كدمل يمكمها ال فاعل مع الطفل.

االه بامال ال فوية االه بامال ال ةفيفية
م ابعة تل أن طة الك اب.

الةاس وتقمية المعلومال 3 /م
ال2
اوم

ال اميخ
الةصة
الفصل
لوتال ومسومال

إس فاتيجيال ال عليأل
البديلة

فيلأل تعليمي

تقييأل الهدال

 oتل الم كالل
 oاالك اال واالس قصاء
ن اط:
هل اإلشامة الضو ية
تع بف موبول؟ ولماذا؟

 oالصف الذهمي
 oالتفا ط الذهمية
 oال علأل الذاتي
 oال علأل ال عاوني

اس م جي مفهوم أجهزة
الفوبول.
وضةي أهمية الفوبوتال
في تياتما اليومية.
عددي أمفلة لبعض
مجاالل اس تدام
الفوبوتال في تياتما.

 oأهفى ........

المالتظة المماق ة ال دميبال ا ن طة الواجبال الممزلية أهفى ....
تل أسئلة الك اب.
الواج الممزلي

ا هوة المعلمين والمعلمال
ت او اب اف اكا ُت ُ
س اال ُم اعلاي ُك ْأل اومتمة ه ِ
ال ّ
يسف مؤسسة ال ةاضيف الةديفة
www.mta.sa
أن تقدم لكأل جميع ما يتص مادة الةاس اآللي
للفصل الدماسي الفاني  1443هـ
تةضيف  +توزيع  +أهداال

أنواع ال ةاضيف
وتدال م فوع الملك عبدت  +الطفيقة البما ية  +االس فاتيجيال الةديفة  +مسفد  +ال علأل الم ط الجديد  +بطافال تتطيط الدموس +
نموذج الجوال

المففقال
ثالثة عفوض بوم بويمت مت لفة لكل دمس
+

ك اب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالل ال قويأل والمهامال تس نظام نوم
+
مجلدال اه بامال م موع
+
أوماق قياس لكل دمس
+
أوماق عمل لكل دمس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
تل أسئلة الك اب

+
هفا ط ومفاهيأل
+
أسئلة وأجوبة بفنامج تسن لجميع الف فال
+
اثفاءال

شفح م ميز بالفيديو لجميع دموس الممهج

ال وايل للفياض والتفج مجانا
لمن هأل هامج مديمة الفياض يضاال قيمة االمسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الل  72ساعة)

ويمكمكأل كذلك تسجيل الطل
إلك فونيا ً عن طفيق الفابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكمما ال وايل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
تس طلبكأل ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعال
T@mta.sa
سعف المادة علل سي دي  20لاير
سعف المادة عن طفيق االيميل  20لاير
سعف المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعف المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هأل هامج مديمة الفياض يضاال قيمة االمسالية  50لاير للفيدكس المس عجل
اعماا ممصة مدمس ي االسبوع الواتد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهما أمقام تسابال المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
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