مادة الحاسب اآللي
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر

معلمة المادة

 . 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 ا لحاسب وربطها بأصول العقيدة اإلسالمية.
 . 7تنمية إدراك المتعلم ألثر الحاسب في الجوانب االجتماعية والعلمية واالقتصادية وإبراز دوره في التقدم المعاصر ونمو الحضارة
اإلنسانية.

توقيع مديرة المدرسة/
.......................................................

•

الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.

•

تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.

•

إكساب الطالبة القدرات العقليةة اإلبداعيةة ومسةاعدت علةى التفكيةر المنطقةي االسةتقرائي
واالستنباطي وتنمية قدراتها في حل المعضالت.

•

تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.

•

تقوية عامل الرغبة نحو الحاسةب اآللةي وتطبيقاتة وإكسةاب الميةول اإليجابيةة الهادفةة نحةو
تقنية المعلومات.
فةةي نفةةو

الطالبةةات بقةةدرة هللا العظةةيم الةة

هةةد

اإلنسةةا

•

تعميةةق الةةوعي واإليمةةا
الكتشاف الحاسب ..

•

إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة.

•

تعويد الطالبات على القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا وفرديا من خالل :

-

اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة.

-

تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء.
توقيع مديرة المدرسة/
..........................................

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 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

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

مسرد "الحاسب وتقنية المعلومات" للصف الثاني المتوسط حصة واحدة أسبوعيا ً
عنوان الوحدة :الحياة في العالم الذكي (مجتمع المعرفة والعالم الذكي)
الحصة

 توضيح مفهوم المجتمع المعرفي.
 تعداد أهم سمات المجتمع المعرفي.
 شرح أهمية التحول إلى المجتمع المعرفي في
العالم المعاصر.

التوضيح
المرونة
اإلفاضة

خرائط المفاهيم

المكون

األولى
الفصل

الهدف

المهارة

إستراتيجية
التدريس

مجتمع المعرفة
والعالم الذكي

معلمة المادة:

مديرة المدرسة:

اإلجراءات
ص  81كتاب
الطالبة

أداة التقويم
أوراق قياس

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكاتُ ُه
س االمُ 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 عبدَّللا  +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

