 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسللكهها وترلافاتهاو وتيميلة م بلة ق وتقلكاي و فلي فلي
قلبها.
 تزويللد الطالبللة بللالوبااع والمعللامة المال مللة لسلليهاو ى للم تلللو بالعللك العامللة والمبللا ا الساسللية للةقافللة وال اسل
اآللي.
 تفكيق الطالبة للب ث عن المعافة وتعكيدها ال أمل وال بع العلمي.
 تيمية القدماع العقلية والمهاماع المو لفة لدى الطالبة وتعهدها بال كجي وال هذي .
 تابية الطالبة علم ال ياة االج ماعية اإلسالمية ال ي يسك ها اإل اء وال عاون وتقديا ال بعة وت ّمل المسؤولية.
 تدمي الطالبة علم دمة مج معها ووطيها وتيمية موح اليرح واإل الص لكالة أماها.
 ىفز همة الطالبة الس عا ة أمجا أم ها المسلمة ال ي تي مي إليها واس ئياة السيا في طايق العزة والمجد
 تعكيد الطالبة االن فاع بكق ها في القااءة المفيدة واس ةمام فااغها في العما اليافعة لدييها ومج معها.
 تقكية وعي الطالبة ل عاة بقدم سيها هيف تكاج اإلشاعاع المضللة والمذاه الهدامة والمبا ا الد يلة
 إعدا الطالبة لما يلي هذي الماىلة من مااىل ال ياة
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ال رك علم المعامة وال قا ق العلمية في مجا ال اس اآللي وتقيية المعلكماع الماتبطة ب ياة الطالبة السعك ية واى ياجاع مج معها .
تدمي الطالباع وتيمية قدماتهو العلمية لالس فا ة من ال اس اآللي في:
 زيا ة إن اجية الفا
 اس ودام ال اس هكسيلة تعليمية
 اس ودام ال اس هكسيلة للب ث واالس قراء وال رك علم المعافة
 اس ودام ال طبيقاع ال اسكبية المو لفة بفاعلية ونجاح في م يط الطال الساي واالج ماعي
إهساب الطالبة القدماع العقلية اإلبداعية ومساعدتها علم ال فكيا الميطقي االس قاا ي واالس يباطي وتيمية قدماتها في ىل المعضالع
تهيئة الطالبة لممامسة المهام الكظيفية المياسبة في مجا ال اس
تقكية عامل الاغبة ن ك ال اس اآللي وتطبيقات وإهساب الميك االيجابية الها فة ن ك تقيية المعلكماع
تعميق الكعي واإليمان في نفكس الطالباع بقدمة ق العظيو الذي هدى اإلنسان اله فاة ال اس
إ ماك آثام ال اس البالغة الهمية في ال ضامة اإلنسانية المعاعاة من ىيث:
 وم ال اس في الجكان اإلنسانية العلمية
 تيسيا ىياة اإلنسان وزيا ة إن اجية الفا
 ضاومة ال اس وتقيي لل قدم اإلنساني
تعكيد الطالباع القيو وال رافاع السلكهية الماغكب فيها اج ماعيا وفا يا من ال :
 تيمية ى االس طالع لدى الطالبة
 اه ساب عا ة االع ما علم اليفس في أ اء العما المطلكبة
 تيمية القدمة علم الب ث واالس كفاة واالس قراء

معلومات عن المعلمة
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 المؤهل:
 ال ورص:
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الكىدة الولم( :أت كو ب اسكبي) البامجة وال كو بال اس




أت كو ب اسكبي

ال دمي الو  :م اهة بلكهلي

ال دمي الةاني :بانامج سكااتش الكا ياع واللبياع




ال دمي الاابع :بانامج سكااتش المظاها والعكاع




ال دمي الوامس -بانامج سكااتش (القلو)

ال دمي السا س -بانامج سكااتش (الم غيااع والعملياع)




ال دمي الةالث

مااجعة الكىدة الولم

الكىدة الةانية( :أب ث عن معلكماتي) الب ث واالس كفاة في مرا م
المعلكماع اإللك اونية
 أب ث عن معلكماتي


الكىدة الةالةة( :أتعلو من ال قيية) تكظيف ال قيية لل علو وال عليو




أتعلو من ال قيية

ال دمي الو  -اس ودام اللعاب ال عليمية

ال دمي الةاني -اس ودام أنظمة الم اهاة في ال عليو

ا باماع نهاية الفرل

مالىظاع

مكضكع الدمس
المجمكعة
تقيياع ال علو والكسا ل
ال مهيد

الما ة
أهمية البامجة
المك سباع والمفا اع
الجديدة
نماذج وعيياع
جهاز تسجيل
أجهزة عاض
أ اى .......
مااجع و ومياع
عد ي وظا ف ال اس اآللم.

ال اس وتقيية المعلكماع 3 /م
مجسماع

عكم

الهداة السلكهية

الم كى وفاض الدمس

النفطة

أن تكضح الطالبة أهمية
البامجة.

أهمية البامجة جهاز ال اس بال باامج ال فا دة مي إطالقاًو فهك ال يمل القدمة علم
ال كو أو اتواذ القااماع المياسبة من تلقاء نفس بل يقكم ب يفيذ ما ت كي الباامج من
أواما وتعليماع .ومغو تكفا العديد من الباامج الم يكعة وال ي تلبي أغل االى ياجاع
وتغطي أهةا المجاالع إال أنيا قد ن اج في بعض الىيان إلم باامج اعة للقيام بمهام ال
تس طيع الباامج الجاهزة إنجازهاو أو قد ناغ في تيفيذ فكاة ما لو يسبق لىد أن قام
بعملها من قبل .لذل بازع ال اجة إلم تعلو البامجةو وال ي تساعد علم تيمية ال فكيا
وعقل قدمت علم ىل المفكالع بطايقة ميظمة للكعك إلم الهدة الذي تيفدي.
مفهكم البامجة والبانامج مما سبق يمكييا وعف البامجة بأنها :إعطاء الواما
وال عليماع لل اس بلغة يفهمها وذل ل اء مهمة معيية.
البانامج :عبامة عن سلسلة من الواما المك كبة بأىد لغاع البامجة وال ي ي و توزييها
في ملف قابل ل يفيذ من قبل ال اس .
 4 -1مس كياع لغاع البامجة
 -1اللغاع ميوفضة المس كى)Low Level Languages( :
تريف لغة اآللة ولغة ال جميع علم أنها (لغاع ميوفضة المس كى) هكنها قايبة جداً من
مككناع ال اس هالمعالج والذاهاةو وتم از بساعة تيفيذها وعغا ىجو الباامج المك كبة
بكاسط ها.
 -2اللغاع عالية المس كى)High Level Languages( :
أوالً :لغاع البامجة اإلجاا ية )Procedural Languages( :وفيها نقكم بك ابة
ال عليماع البامجية ال ي تؤ ي وظيفة واىدة ت ت اسو يد عليها يطلق علي مسمم
إجااء ( )Procedureوفي هل ماة نايد فيها تيفيذ هذا اإلجااء نك في باس دعا بدالً
من إعا ة ه ابة ال عليماع ماة أ اى
ثانياً :لغاع البامجة بالكا ياع)Object Oriented Languages( :ساعد هذا اليمط
من اللغاع في از هام الباامج ذاع الكاجهاع الاسكميةو ويمكن اال الة بييها وبين
اللغاع اإلجاا ية في هكنها تغلف البياناع مع العملياع الواعة بها بدا ل ها ن يد عليها.
وهل ها ن ل را ص (سماع  )Attributesو(أفعا  )Methodsاعة ب .

نفاط ص 11
قامني بين جهاز ال اس
وبعض الجهزة الميزلية من
ىيث تعد الكظا ف.

أن تعاة الطالبة المقرك بكل
من البامجةو والبانامج.
أن تذها الطالبة أباز لغاع
البامجة ميوفضة المس كى.
أن تعد الطالبة أنكاع لغاع
البامجة عالية المس كى.

أ واع ال قكيو
ال قكيو الو امي

اال باماع الففكية اال باماع ال اياية المالىظة
م ابعة ىل أنفطة الك اب

ال اميخ
ال رة
الفرل
لكىاع ومسكماع

اس ااتيجياع ال عليو
البديلة

فيلو تعليمي

تقييو الهدة
وض ي أهمية البامجة.

 oىل المفكالع
 oااله فاة واالس قراء

عافي المقرك بكل من
البامجةو والبانامج.

 oالرف الذهيي
 oالواا ط الذهيية
 oال علو الذاتي
 oال علو ال عاوني

اذهاي أباز لغاع البامجة
ميوفضة المس كى.
عد ي أنكاع لغاع البامجة
عالية المس كى.

 oأ اى ........

المياقفة ال دميباع النفطة الكاجباع الميزلية أ اى ....
ىل أسئلة الك اب
الكاج الميزلي

ال كة المعلمين والمعلماع
س االم اعلايكو اومىمة َ
قه اوبا اا اهات
ال ّ
يسا مؤسسة ال اضيا ال ديةة
www.mta.sa
أن تقدم لكو جميع ما يوص ما ي ال اس اآللي
ت ضيا  +تكزيع  +أهداة
( ماسي  +وىداع  +مسا +بيا ي  +االس ااتيجاع ال ديةة  +تعلو نفط)
+
ثالثة عاوض بكم بكييت مو لفة لكل مس
+
سجالع ال قكيو والمهاماع ىس نظام نكم
+
مجلداع ا باماع م يكع
+
أومق قياس لكل مس
+
أوماق عمل لكل مس

+
ىل اسئلة
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
اا ط ومفاهيو
+
اثااءاع
شاح م ميز بالفيديك لجميع موس الميهج
____________________________________
طباعة ملكنة  +السي ي =  100لاير
طباعة أبيض وأسك  +السي ي =  50لاير

سي ي فقط =  20لاير (للرف الكاىد)
جميع مافقاع السي ي عن طايق االيميل =  20لاير
ال كعيل ا ل الاياض والواج مجانا
لمن هو امج مديية الاياض والواج يضاة قيمة االمسالية 50لاير للفيدهس المس عجل
ل جز طلبكو وتسجيل معلكماع اإلس الم:
إلك اونيا ً عن طايق الاابط
www.mta.sa/c

ويمكيكو طل تكزيع الميهج او عيية
او الفااء عن طايق االيميل
من هذا الاابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتس ال اضيا
0555107025
0557977722
وهيا أمقام ال ساباع للمعلمين امج مديية الاياض والواج
البي الهلي
مؤسسة ال اضيا ال ديةة
27949172000110

(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مراة الااج ي
مؤسسة ال اضيا ال ديةة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_________________________________
ومن بيكك آ اى يمكيكو ال كيل علم اىد هذا ال ساباع
الاياض
سعد عبدالاىمن الع يبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالاىمن الع يبي
8001852539

البي السعك ي لإلس ةمام
سعد عبدالاىمن الع يبي
0101001926001
لأل كة أع اب المك باع الااغبين في أن يككنكا وهالء ل اضيا فكاز ال ابي في مدنهو االترا بجكا المديا
0554466161

