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تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنميةة محبةة و وتقةوا
وخشيته في قلبها.
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها ،حتى تلة باصصةوا العامةة والمبةاد اصساسةية للثقافةة
والحاسب اآللي.
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأما والتتبع العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيةة الطالبةةة علةةى الحيةةاة اةجتماعيةةة اإلسةةالمية التةةي يسةةودها اإلخةةا والتعةةاون وتقةةدير التبعةةة وتحمةةا
المسؤولية.
تدري ب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوةة أمرها.
حفةز همةةة الطالبةةة ةسةتعادة أمجةةاد أمتهةةا المسةلمة التةةي تنتمةةي اليهةا واسةةتئناف السةةير فةي طريةةق العةةزة
والمجد
تعويد الطالبة اةنتفاع بوقتها في القرا ة المفيدة واستثمار فراغها في اصعماا النافعة لدينها ومجتمعها.
تقويةةة وعةةي الطالبةةة لتعةةرف بقةةدر سةةنها كيةةف تواجةةه اإلشةاعات المضةةللة والمةةذاهب الهدامةةة والمبةةاد
الدخيلة
اعداد الطالبة لما يلي هذ المرحلة من مراحا الحياة
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الحصوا على المعارف والحقائق العلمية في مجةاا الحاسةب اآللةي وتقنيةة المعلومةات المرتبطةة بحيةاة الطالبةة السةعودية واحتياجةات
مجتمعها .
تدريب الطالبات وتنمية قدراته العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي في:
 زيادة انتاجية الفرد
 استخدا الحاسب كوسيلة تعليمية
 استخدا الحاسب كوسيلة للبحث واةستقصا والحصوا على المعرفة
 استخدا التطبيقات الحاسوبية المختلفة ب فاعلية ونجاح في محيط الطالب اصسري واةجتماعي
اكساب الطالبة القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدتها على التفكير المنطقي اةستقرائي واةستنباطي وتنمية قدراتها في حا المعضالت
تهيئة الطالبة لممارسة المها الوظيفية المناسبة في مجاا الحاسب
تقوية عاما الرغبة نحو ال حاسب اآللي وتطبيقاته واكساب الميوا اةيجابية الهادفة نحو تقنية المعلومات
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقدرة و العظي الذي هدى اإلنسان ةكتشاف الحاسب
ادراك آثار الحاسب البالغة اصهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة من حيث:
 دور الحاسب في الجوانب اإلنسانية العلمية
 تيسير حياة اإلنسان وزيادة انتاجية الفرد
 ضرورة الحاسب وتقنيته للتقد اإلنساني
تعويد الطالبات القي والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعيا وفرديا من خالا:
 تنمية حب اةستطالع لدى الطالبة
 اكتساب عادة اةعتماد على النفس في أدا اصعماا المطلوبة
 تنمية القدرة على البحث واةستكشاف واةستقصا
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للصف ( الثالث متوسط )
الدروس
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اةحد  1443/5/1هـ

الخميس  1443/5/5هـ

الروبوت صديقي

2

اةحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

التدريب اةوا

3

اةثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

اةحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

التدريب الثالث

5

اةحد  1443/5/29هـ

الخميس  1443/6/3هـ

التدريب الرابع

الخميس  1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

اجازة منتصف الفصا من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

اةحد  1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التدريب الخامس

7

اةحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

اةحد  1443/6/27هـ

الثالثا 1443/6/29هـ

التدريب السادس
اتعل من التقنية
اصربعا والخميس اجازة مطوله

9

اةحد  1443/7/5هـ

الخميس  1443/7/9هـ

التدريب اةوا

10

اةحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

التدريب الثاني

11

اةحد  1443/7/19هـ

الثالثا  1443/7/21هــ

اختبار عملي
اصربعا والخميس اجازة مطوله

12

اةحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

اةحد  1443/8/3هـ

الخميس  1443/8/7هـ

التدريب الثاني
اةحد اجازة مطولة

اةختبارات

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -
بداية ال دراسة للطالب للفصا الدراسي الثاني
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -
اجازة منتصف الفصا الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصا الدراسي الثاني  1443/06/13هـ 2022/01/16-
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -
بداية اجازة الفصا الدراسي الثاني
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مالحظات

عنوان الوحدة  :الروبوت صديقي (اصجهزة الذكية والروبوت)
الحصة
اصولى
الفصا

المكون
اصجهزة
المدمجة

الهدف
 تعريف اصجهزة المدمجة.
 تعداد أمثلة ونماذج على اصجهزة المدمجة.
 توضيح أهمية اصجهزة المدمجة في حياتنا
اليومية.

المهارة

استراتيجية
التدريس

الطالقة
التوضيح
لمرونة

التعل التعاوني

اإلجرا ات
ص  11كتاب
الطالبة

أداة التقوي
أوراق قياس

اصخوة المعلمين والمعلمات
و او اب ار اكاتُ ُه
الس اال ُ اعلاي ُك ْ اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقد لك جميع ما يخص مادة الحاسب اآللي
للفصا الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدو  +الطريقة البنائية  +اةستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعل النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكا درس
+
كتاب الطالبة و دليا المعلمه
+
سجالت التقوي والمهارات حسب نظا نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكا درس
+
أوراق عما لكا درس
+
سجا انجاز المعلمة

+
سجا انجاز الطالبة
+
حا أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهي
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثرا ات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيا للرياض والخرج مجانا
لمن ه خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اةرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنك كذلك تسجيا الطلب
الكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيا عن اةيميا او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبك ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميا المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اةيميا  20لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن ه خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اةرسالية  50لاير للفيدكس المستعجا
اعماا منصة مدرستي اةسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقا حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإس "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
----------------------------------------------

البنك اصهلي
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 اةنما
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
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