المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

 . 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 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 الحقو ق 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.

 . 1حصول المتعل م 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 و مهارات 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 ( 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

األحد

اليـوم
الحاسب اآللى الصف الثالث المتوسط
المادة/الصف
األجهزة المدمجة ()compact devices
التاريخ
موضوع الدرس
الحصة
ما مفهوم األجهزة المدمجة؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تستنتج الطالبة مفهوم
األجهزة المدمجة.
أن تعدد الطالبة أمثلة
ونماذج على األجهزة
المدمجة.
أن توضح الطالبة أهمية
األجهزة المدمجة في حياتنا
اليومية.

الواجب

األجهزة المدمجة ( )compact devices
في السنوات القليلة الماضية تطورت أجهزة
الحاسب بشكل كبير جدًا ومر هذا التطور بعدة
مراحل حيث أنه في كل مرحلة تزداد سرعة
الحاسب وينخفض ثمنه وتزداد قدرته على حفظ
المعلومات ومعالجتها ،كما أصبحت أجهزة
الحاسب وأنظمت ها مدمجة مع العديد من األجهزة
كأجهزة التكييف واألجهزة المرئية والغساالت
وأجهزة األلعاب ،والتي تقوم على تنفيذ مهمة
معينة ومحددة.
األجهزة المدمجة:
هي أجهزة إلكترونية أضيف لها نظام حوسبي
خصيصا ل ها بهدف إدارتها وجعلها قادرة
مصمم
ً
على القيام بمهمة واحدة أو عدة مهام محددة
ً
مسبقا.

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة
واإلجراءات التالية:
استنتجي مفهوم األجهزة
تعرض المعلمة الدرس أمام الطالبات.
المدمجة.
تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس
كما هو موضح في محتوى الدرس.
تشرح المعلمة للطالبات نظر ًيا فقرات
عددي أمثلة ونماذج على
الدرس داخل الفصل.
األجهزة المدمجة.
تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى
معمل الحاسب بالمدرسة وتبين لهم بعض
أنواع األجهزة المدمجة.
وضحي أهمية األجهزة
تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل
المدمجة في حياتنا
طالبة بتطبيق ما تعلمته فرد ًيا داخل
اليومية.
المعمل.
تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم
أهمية األجهزة المدمجة في حياتنا اليومية.
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاتُ ُه
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
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حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
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الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
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اي بان
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اي بان
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SA6065000000101001926001
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اي بان
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---------------------------------------------بنك االنماء
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