المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
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الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
 . 1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس التلميذة ورعايتها بتربية إسالمية مت كاملة 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 ،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 ت مر 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.

األهداف الخاصة للمادة

 . 1حصول الم تعلم 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 قدرا ت 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.

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 وتقنية المعلومات الصف الثانى المتوسط

اليـوم

موضوع الدرس

مجتمع المعرفة والعالم الذكي

التاريخ

التمهيد

ما المقصود بعصر المعرفة؟

الحصة

استراتيجية التعليم

□ التعلم التعاون ي□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

األهداف السلوكية

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.
التقويم

أستهل الدرس بتص نيف الطالبات إلى ثالث مجموعات متقاربة

أن تعرف الطالبة المقصود بالمجتمع المعرفي.
أن تعدد الطال بة سمات المجتمع المعرفي.
أن توضح الطالبة المقصود بالعالم الذكي.
أن تشرح الطالبة أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي في العالم المعاصر.
أن تذكر الطالبة آثار االقتصاد المعرفي.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس
.
أن تتفهم الطالبة أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي.

مفهوم المجتمع المعرفي :إن المتتبع للمجتمعات المعرفية يمكنه
مالحظة يعيها الدائم إلنتاج المعرفة وتوفيرها على نطاق واسع يساعد
على خلق مجاالت وفرص تنموية جديدة تحرك االقتصاد وتعمل على
توظيف الطاقات البشرية بما يكفل تنمية هذه المجتمعات بشكل دائم.
ومن ثم يمكن لنا القول بأن المجتمع المعرفي:هو ذلك المجتمع الذي
يقوم على إنتاج المعرفة ونشرها من خالل دعمه للبحث العلمي
ومصادر إنتاج المعرفة وتوظيف كل ذلك في مجاالت المجتمع المتعددة
بما يكفل له تنمية مستدامة.
سمات المجتمع المعرفي :يتسم مجتمع المعرفة بعدد من السمات منها
ما يلي:
االنفجار المعرفي:مرت البشرية بصور عدة لكل منها سماته التي
تميزه عن غيره من العصور األخرى كالعصر الحديدي مثال ً أو
البرونزي ،والصناعي ....وغيرها ،ونعيش نحن اآلن في عصر ي تّسم
بكونه عصر المعرفة لما نجد من توسع هائل في إنتاج المعرفة
بمختلف أنواعها والتي أوجدت لها المجتمعات المع رفية بنوكا ً
للمعلومات لحفظها وكذلك مراكز أبحاث خاصة تعمل على إنتاج
المعرفة على نطاق واسع.
سرعة االستجابة للمتغيرات:إن المجتمعات المعرفية المعاصرة ت تّسم
بمرونة عالية تجعلها قادرة على مواكبة التحوالت السريعة
واالستجابة لمتطل بات هذه التحوالت بشكل أكثر كفاءة وسالسة تضمن
استمرار كونها مجتمعات م عرفية قادرة على إنتاج المعرفة بناء على
متطلبات واحتياجاتها اآلنية والمستقبلية ،وقد ساعد ذلك على ظهور
العديد من الهيئات الذكية في مجتمعات المعرفة المعاصرة مثل
الحكومات اإللكترونية وخدماتها المتعددة ،الجامعات االفتراضية،
المدارس الذكية ،التجارة اإللكترونية.
التطور التقني:
تجاوز الحدود المكانية والزمانية:
العالم الذكي (:)Intelligent World
أهمية التحول إلى المجتمع المعرفي في العالم المعاصر:
اقتصاد المعرفة (:)Knowledge Economy

الواجب

المستوى ،ثم أطرح عليهن السؤال التالي( :عرفي المقصود
بالمجتمع المعرفي ،).تقوم 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
الص حيحة للسؤال وتحديد المجموعة األفضل والثناء عليها .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،
و أقوم بتقييم مدى إستيعاب الطالبات 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 أتأكد 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 مسبقاً ،وأقوم بتحية الطالبات
المجتهدات المتفاعالت منهن.

اشرحي أهمية التحول إلى المجتمع المعرفي في العالم المعاصر.

عرفي المقصود بالمجتمع المعرفي.
عددي سمات المجتمع المعرفي.
وضحي المقصود بالعالم الذكي.
اشرحي أهمية التحول إلى المجتمع
المعرفي في العالم المعاصر.
اذكري آثار االقتصاد المعرفي
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس .

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
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

