 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
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الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
إكساب الطالبةة القةدرات العقليةة اإلبداعيةة ومسةاعدته علةى التفكيةر المنطقةي االسةتقرائي واالسةتنباطي
وتنمية قدراتها في حل المعضالت.
تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
تقوية عامل 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 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.

معلومات عن المعلم/ة



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 االلي للصف الثالث ابتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من
األحد 1439/12/22

إلى
الخميس 1439/12/26

درس :1وحدات اإلدخال (مكونات إدخال البيانات)

2
3
4

األحد 1439/1/29
األحد 144 /1/ 6
األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/3
الخميس 1440/1/10
الخميس 1440/1/17

درس :2وحدات اإلخراج (مكونات إخراج البيانات)
درس :3المعالجة (مفهوم معالجة البيانات)
درس :4أنواع الحاسبات (التعرف على أشكال الحاسب)

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

درس :5البرامج (تعريف البرنامج  /التطبيق)

6
7
8

األحد 1440/1/27
األحد 1440/2/5
األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/2
الخميس 1440/2/9
الخميس 1440/2/16

درس :6الحاسب في أجهزة أخرى
درس :7توظيف الحاسب
درس :8مميزات الحاسب

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

درس :9ممحاة األلوان والفرشاة

10
11

األحد 1440/2/26
األحد 1440/3/3

الخميس 1440/2/30
الخميس 1440/3/7

درس :11حذف الجزء المحدد
درس :10التحديد والتحديد الحر
درس :12نسخ  /مد جزء بالرسم

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

درس :13طلب ملف جديد وحجم الصفحة

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

درس :14تعيين الرسم كخلفية لسطح المكتب

األحد 1440/3 /24
14
األحد 1440/ 4/2
15
 17+16األحد 1440/4/9

الخميس 1440/3/28
الخميس 1440/4/6
الخميس 1440/4/20

درس :15نسخ الرسم إلى برنامج الدفتر
درس :16نسخ الشاشة
االختبارات

1

مالحظات

الصـــــــــف :الثالث اٌإلبتدائى
المــــــــــــــــادة :حاسب آىل
الوحدة األولى :مبادئ الحاسب (المفاهيم األساسية)
موضــــوع
درس :1وحدات اإلدخال (مكونات إدخال البيانات)
الدرس:
الوسائل التعليمية – 1 :السبورة

اليوم
التاريخ
الحصة

الفصل
طريقة التدريس  -1 :العصف الذهىن  - 2املناقشة - 3

 -2احلاسب  - 3الكتاب املدرسى

ملخص الدرس
 .1تعريف وحدات اإلدخال.

 .2استخدامات وحدات اإلدخال.

األحد

االثنين

تمهيد
وحدات اإلدخال هي عبارة عن مكونات الحاسب التي تستخدم لغرض
اإلدخال للبيانات

 .3أنواع وحدات اإلدخال.

الثالثاء

األربعاء الخميس

التقويم
أ -عدد اثنين من وحدات اإلدخال
الثانوية.

المحتوى
استخدامات وحدات اإلدخال:

 .1كتابة النصوص.
 .2إدخال الصور للحاسب لمعالجتها.
 .3توجيه األوامر للحاسب.
أنواع وحدات اإلدخال:

األهداف السلوكية
 .1أن يتعرف الطالب على وحدات اإلدخال.

 .2أن يتعرف الطالب على استخدامات وحدات اإلدخال.
 .3أن يتعرف الطالب علي أنواع وحدات اإلدخال.

 .1رئيسية:
• لوحة المفاتيح.
• الفأرة.
 .2ثانوية:
• الماسح الضوئي.
• الكاميرا.
• الميكروفون

الواجب المنزلي
أذكر  4أجهزة تستخدم إلدخال
البيانات إلى الحاسب؟ ص11

س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحاسب اآللي
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجات الحديثة  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

حل اسئلة
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية 50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام 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 التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

