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الفصل الدراسي  /األول

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويدده بالماداميم األساسدية
التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أمداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التاكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجدع وتعدود طدر
الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلاة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤملين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمدين علدى أسداإل اإلسدالم وعدالال ممدكالتهم الاكريدة واالناعاليدة ومسداعدتهم علدى اجتيدا مد ه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دياد من العلم الندافع والعمدل الصدالا واسدتأالل أوقدات الادرا
على وجه مايد تزدمر به شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي ال ي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجامات المضللة.
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الحصددول علددى المعددارف والحقددائق العلميددة فددي مجددال الحاسددب اآللددي وتقنيددة المعلومددات المرتبطددة بحيدداة الطالبددة
واحتياجات مجتمعها.
• تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستاادة من الحاسب اآللي في:
 زيادة إنتاجية الفرد.
 استخدام الحاسب كوسيلة تعليمية.
 استخدام الحاسب كوسيلة للبحث واالستقصاء والحصول على المعرفة.
 تعزيز دور الشاب كفرد من المجتمع.
 استخدام التطبيقات الحاسوبية المختلفة بفاعلية ونجاح في محيط الطالبة األسري واالجتماعي.
 إكساب الطالبة القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدتها على التفكير المنطقي االستقرايي واالستنبايي وتنمية ددراتها في ل المعلتات.
 تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
 تقوية عام الرغبة نحو الحاسب اآللي وتطبيقاته وإكساب الميول اإليجابية الهادفة نحو تقنية المعلومات.
 تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقدرة هللا العظيم الذي هدى اإلنسان الكتشاف الحاسب.
• إدراك آثار الحاسب البالأة األممية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة من حيث:
 دور الحاسب في الجوانب اإلنسانية العلمية.
 تيسير لياة اإلنسان وزيادة إنتاجية الفرد.
 ضرورة الحاسب وتقنيته للتقدم اإلنساني.
• تعويد الطالبات القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعياً وفردياً من خالل:
 تنمية لب االستطتاع لدى الطالبة.
 اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة من الطالبة.
 تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء..
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
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المســرد
م

التاريخ

اسم الدرس

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

توزيع منهج مادة الحاسب اآللي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الفصل االلدراسي األول

للعام 1439 - 1438هـ
الدروس

مالحظات
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األحد 1438 / 12 / 26

الخميس 1439/ 1 / 1

2

األحد 1439 / 1 / 4

الخميس 1439 / 1 / 8

رخص المصادر المغلقة  -رخص المصادر الحرة

3
4

األحد 1439 / 1 / 11
األحد 1439 / 1 / 18
األحد 1439 / 1 / 25

الخميس 1439 / 1 / 15
الخميس 1439 / 1 / 22
الخميس 1439 / 1 / 29

مزايا المصادر الحرة  -عوايد استخدام المصادر الحرة
لقوق الطبع والنشر  -االنتحال العلمي

األحد 1439 / 2 / 2

الخميس 1439 / 2 / 6

تدريبات الولدة األولى (التدريب األول والثاني)  -تدريبات الولدة األولى (التدريب الثالث
والرابع)

7

األحد 1439 / 2 / 9

الخميس 1439 / 2 / 13

مقدمة الولدة الثانية – تعريف برامج إدارة الموادع على اإلنترنت

8

األحد 1439 / 2 / 16
األحد 1439 / 2 / 23

الخميس 1439 / 2 / 20
الخميس 1439 / 2 / 27

10

األحد 1439 / 3 / 1

الخميس 1439 / 3 / 5

األحد 1439 / 3 / 8

الخميس 1439 / 3 / 12

مزايا استخدام برامج إدارة الموادع – خطوات عم برامج إدارة الموادع
كيفية كتابة المحتوى من ختال برامج إدارة الموادع  -أمثلة لموادع وتطبيقات تستخدم
برمجيات إدارة الموادع
مشروع الولدة الثانية  -التمرينات واالختبار
تدريبات الولدة الثانية (من األول إلى الرابع)  -تدريبات الولدة الثانية (من الخامس إلى
الثامن)

األحد 1439 / 3 / 15

الخميس 1439 / 3 / 19

األحد 1439 / 3 / 22

الخميس 1439 / 3 / 26

14

األحد 1439 / 3 / 29

الخميس 1439 / 4 / 3

نظام التحكم المكونات الرييسة للروبوت

15

األحد 1439 / 4 / 6

الخميس 1439 / 4 / 10

مشروع الولدة الثالثة  -التمرينات واالختبار

1

5
6

9

11
12
13

16

األحد 1439 / 4 / 13

الخميس 1439 / 4 / 17

مقدمة الولدة األولى  -مفهوم المصادر الحرة وأنظمة لينكس

مشروع الولدة األولى  -التمرينات واالختبار

مقدمة الولدة الثالثة  -الروبوت تعريفه وتاريخ نشأته
الروبوتات في العالم الحقيقي  -تصنيف الروبوتات

االختبارات

الصف  /األول الثانوي
الولدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوساي التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

المادة  /الحاسب اآللي
الدرس

األولى

فيما يستخدم الحاسب اآللي؟

سبورة ذكية
كتاب نشاي

عرض مريي
تجارب عملية



الثالثاء

أنتتعرف الطالبة على الفرق بين
المصادر الحرة والبرامج المجأنية.
أنتتعرف الطالبة على مفهوم المصادر
الحرة.
أنتتعرف الطالبةأنواع رخص المصادر
المغلقة.
أنتعرف الطالبةأنواع رخص المصادر
الحرة .
أنتتعرف الطالبة الفرق بين متصفحي
INTERNRT EXPLORERFIREFOX

الخبرات السابقة








تقسيم الطالبات لعدة مجموعات رباعية و أقوم بطرح سؤاال
للجميع تفكر كل طالبة منفردا في الجواب ويدونه في ورقه
تشارك كل طالبةين معا وهي المزاوجة ويتفقان على إجابة
تشارك كل مجموعة ثنائية مجموعة ثنائية أخرى بجلسة عصف
ذهني من خالل عرض أوراق العمل المعدة التي تحقق اهداف
الدرس
ننتقل للعنصر الثاني ونستمع لسورة اإلخالص ونجيب علي
األسئلة المذكورة في الورقة وهي المقصود بالكلمات المذكورة
ثم االنتقال إلي االختبار األخير وفيه يلون الطالبات الكلمات
ويحفظوها
عرض وشرح وتوضيح وتعزيز من المعلمة للدرس من خالل
البوربوينت

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

أنشطة ملف األنجاز

تقويم
ختامي

 معرفة الحاسب اآللي وما تم دراسته
بالمرال السابفة

شرح يريقة (فكر  ،زاوج  ،شارك) للطالبات ليتفاعلوا معي
داخ الصف:

التقويم

تقويم بنايي



يتودع من الطالبات في نهاية الدرس
تحقيق ما يلي:

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

نشاط إثرائي

عمل بحث بالرجوع للمكتبة واألنترنت.



األحد

تقويم دبلي



شرايح إلكترونيةأوراق نشاي
دطع الورق والفلين

اليوم
التاريخ
الحصة
الفص

االثنين

األربعاء

الخميس

فكر  ،زاوج  ،شارك

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)



المصادر الحرة

الفصل الدراسي  /األول

س :ما الفرق بين المصادر الحرة و
البرامج المجأنية؟

س :ما هي رخص المصادر المغلقة؟

س :أذكر بعض دوأنين رخص المصادر
الحرة؟

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة

ل تدريبات الكتاب المدرسي
تنفيذ حقيبة األنجاز

استماع

تحدث

دراءة

كتابة

تفكير
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األخوة المعلمين والمعلمات
الستام عليكم ورلمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة يسر
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحاسب اآللي
تحلير  +توزيع  +أهداف
) خماسي  +ولدات  +مسرد +بنايي  +االستراتيجات الحديثة  +تعلم نشط (
+
ثتاثة عروض بور بوينت مختلفة لك درس
+
سجتات التقويم والمهارات لسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق دياس لك درس
+
أوراق عم لك درس
+
ل اسئلة
+
سج إنجاز المعلمة
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+
وسج إنجاز الطالبة
+
خرايط ومفاهيم
+

اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________________________________________
لاير  = 100يباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 50يباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الوالد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن يريق االيمي
التوصي داخ الرياض والخرج مجانا
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للفيدكس المستعج لاير  50لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يلاف ديمة االرسالية
 :لحجز يلبكم وتسجي معلومات اإلستتام
إلكترونيا ً عن يريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم يلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن يريق االيمي
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

واتسب التحاضير
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0505107025
0557977722

وهنا أردام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحوي على الد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرلمن العتيبي
2052558759940

الفصل الدراسي  /األول

الصف  /األول الثانوي

المادة  /الحاسب اآللي

الفصل الدراسي  /األول

سامبا
سعد عبدالرلمن العتيبي
8001852539

البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكتاء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

