 .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 الحاسب 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/
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•

•
•
•
•
•
•
•
-

الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
تدريب الطالبات وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي.
إكسااا الطالبااة القاادرات العقليااة اإلبداعيااة ومساااعدت علااى التفكياار المنطقااي االسااتقرائي
واالستنباطي وتنمية قدراتها في حل المعضالت.
تهيئة الطالبة لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب.
تقوية عامال الرغباة نحاو الحاساب اآللاي وتطبيقاتا وإكساا المياول اإليجابياة الهادفاة نحاو تقنياة
المعلومات.
هااد اإلنسااا الكتشاااف
الطالبااات بقاادرة هللا العظاايم ال ا
تعميااق الااوعي واإليمااا فااي نفااو
الحاسب ..
إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة.
تعويد الطالبات على القيم والتصرفات السلوكية المرغو فيها اجتماعيا وفرديا من خالل :
اكتسا 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 اآللي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الفصل الدراسي األول
الدروس

الوحدة األولى :أشارك العالم
شبكات الحاسب
اإلنترنت
آمن المعلومات
التدريب :مشاركة المجلدات والطابعات والتعرف على عنوان ()IP
الوحدة الثانية :أصمم عروضي
العروض التقديمية
تابع العروض التقديمية
التدريب األول :التعامل مع العروض التقديمية

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

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

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

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

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

10
11

األحد 1440/2/26
األحد 1440/3/3

الخميس 1440/2/30
الخميس 1440/3/7

التدريب الثاني :التعامل مع الشرائح
التدريب الثالث :إضافة الصور واألصوات للعرض التقديمي
التدريب الرابع :إضافة التأثيرات الحركية

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

التدريب الخامس :إضافة التأثيرات االنتقالية

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

التدريب السادس :إجراء العرض وطباعته

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

األحد 1440/ 4/2
15
 17+16األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/6
الخميس 1440/4/20

مراجعة عامة

الوحدة الثالثة :الحياة في العالم الذكي
مجتمع المعرفة والعالم الذكي
منتجات المجتمع المعرفي والعالم الذكي

االختبارات

مالحظات

الموضوع :شبكة الحاسب

األسبوع األول
الصف

التاريخ

تعريف شبكة الحاسب – أنواع شبكة الحاسب – وسائل االتصال في شبكات الحاسب -جهاز المودم وجهاز المبدل

محتوى التعلم

كيف نتواصل مع اآلخرين؟

التمهيد  /المقدمة

شبكة الحاسب – جهاز المودم – جهاز المبدل

المصطلحات
األهداف السلوكية

المحتوى

أن تعرف الطالبة
المقصود بشبكة
الحاسب.

اتصال جهازي حاسب أو أكثر ،لتبادل البيانات ،واالشتراك في المصادر المرتبطة بها.

أن تذكر الطالبة أنواع
شبكة الحاسب.

.1
.2
.3
.4

أن تعدد الطالبة وسائل
االتصال في شبكات
الحاسب.

ً
أوال :وسائل سلكية :تعتمد في الربط بين األجهزة والشبكات على أسالك محسوسة.
ثانيًا :وسائل السلكية :تعتمد على اإلرسال باإلشارة وال تستخدم األسالك المحسوسة.
أنواع الوسائل الالسلكية:
 -1األشعة تحت الحمراء (.)Infrared
 -2إشارات الراديو (.)Radio Wave

أن تشرح الطالبة دور
كل من جهاز المودم،
وجهاز المبدل في
توصيل شبكة الحاسب.

جهاز المودم ( :)Modemيربط أجهزة الحاسب بخطوط الهاتف ويعدل اإلشارات
الرقمية الصادرة عن الحاسب بما يتناسب مع البيئة الهاتفية ،ويمكن أن يكون الربط
للحاسب سلكيًا أو ال سلك ًيا.
جهاز المبدل ( :)Switchيربط بين عدد من أجهزة الحاسب ،ويستقبل اإلشارة من
الحاسب المتصل به ،ثم يتعرف من خاللها على عنوان الجهاز المرسل إليه ،فيرسل
المحتوى إليه.

الوسائل

الطريقة

تقويم األهداف

إلقائية
حوارية  +استكشافية
استنتاجيه  +تطبيقية

عرفي المقصود بشبكة
الحاسب.

شبكة الحاسب الشخصية ().)Personal Area Network (PAN
شبكة الحاسب المحلية ().)Local Area Network (LAN
شبكة الحاسب المدينة ().)Metropolitan Area Network(MAN
شبكة الحاسب الموسعة ().)Wide Area Network (WAN

الواجب

ما المقصود بالمصطلحات التالية :شبكة الحاسب – جهاز المودم – جهاز المبدل؟

التطبيق

ورقة عمل.

المراجع

مواقع الكترونية.

اذكري أنواع شبكة
الحاسب.
القلم والسبورة
وكتاب الطالبة
ومعمل الحاسب

عددي وسائل االتصال
في شبكات الحاسب.

إلقائية
حوارية  +استكشافية
استنتاجيه  +تطبيقية

اشرحي دور كل من
جهاز المودم ،وجهاز
المبدل في توصيل شبكة
الحاسب.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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
___________________________________________________________________
لاير  = 100طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 50طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
للفيدكس المستعجل لاير  50لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
 :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

