










تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسللوكها وترلافاتهاو وتنميلة م بلة ق وتقلوا
وخشيته في قلبها.
تزويد الطالبة بالخباات والمعااف المالئمة لسنهاو تل تللب باورلول العاملة والمبلاد اوساسلية للاقافلة
وال اسب اآللي.
تشويق الطالبة للب ث عن المعافة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي.
تنمية القداات العقلية والمهااات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تابيللة الطالبللة عل ل ال يللاة ا جتماعيللة اإلسللالمية التللي يسللودها اإلخللاا والتعللاون وتقللديا التبعللة وت مللل
المسؤولية.
تدايب الطالبة عل خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية اوح النرح واإلخالص لو ة أماها.
فللز همللة الطالبللة سللتعادة أمجللاد أمتهللا المسلللمة التللي تنتمللي يليهللا واسللتئناف السلليا فللي طايللق العللزة
والمجد
تعويد الطالبة ا نتفاع بوقتها في القاااة المفيدة واستاماا فااغها في اوعمال النافعة لدينها ومجتمعها.
تقويللة وعللي الطالبللة لتعللاف بقللدا سللنها كيللف تواجلله اإلش لاعات المضللللة والمللذاهب الهدامللة والمبللاد
الدخيلة
يعداد الطالبة لما يلي هذ الما لة من ماا ل ال ياة
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ال رول عل المعااف وال قائق العلميلة فلي مجلال ال اسلب اآلللي وتقنيلة المعلوملات الماتبطلة ب يلاة الطالبلة السلعودية وا تياجلات
مجتمعها .
تدايب الطالبات وتنمية قدااتهب العلمية لالستفادة من ال اسب اآللي في:
 زيادة ينتاجية الفاد
 استخداب ال اسب كوسيلة تعليمية
 استخداب ال اسب كوسيلة للب ث وا ستقراا وال رول عل المعافة
 استخداب التطبيقات ال اسوبية المختلفة بفاعلية ونجاح في م يط الطالب اوساي وا جتماعي
يكساب الطالبة القداات العقلية اإلبداعية ومساعدتها عل التفكيا المنطقي ا ستقاائي وا ستنباطي وتنمية قدااتها في ل المعضالت
تهيئة الطالبة لممااسة المهاب الوظيفية المناسبة في مجال ال اسب
تقوية عامل الاغبة ن و ال اسب اآللي وتطبيقاته ويكساب الميول ا يجابية الهادفة ن و تقنية المعلومات
تعميق الوعي واإليمان في نفوس الطالبات بقداة ق العظيب الذي هدى اإلنسان كتشاف ال اسب
يدااك آااا ال اسب البالغة اوهمية في ال ضااة اإلنسانية المعاراة من يث:
 دوا ال اسب في الجوانب اإلنسانية العلمية
 تيسيا ياة اإلنسان وزيادة ينتاجية الفاد
 ضاواة ال اسب وتقنيته للتقدب اإلنساني
تعويد الطالبات القيب والترافات السلوكية الماغوب فيها اجتماعيا وفاديا من خالل:
 تنمية ب ا ستطالع لدى الطالبة
 اكتساب عادة ا عتماد عل النفس في أداا اوعمال المطلوبة
 تنمية القداة عل الب ث وا ستكشاف وا ستقراا

معلومات عن المعلمة
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 التخرص:
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او د 1439/12/22

الخميس 1439/12/26
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او د 1439/1/29

الخميس 1440/1/3
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او د 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10
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او د 1440/1/13

الخميس 1440/1/17
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او د 1440/1/20

الخميس 1440/1/24
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او د 1440/1/27

الخميس 1440/2/2
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او د 1440/2/5

الخميس 1440/2/9
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او د 1440/2/12

الخميس 1440/2/16
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او د 1440/2/19

الخميس 1440/2/23
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او د 1440/2/26

الخميس 1440/2/30
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او د 1440/3/3

الخميس 1440/3/7
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او د 1440/3/10

الخميس 1440/3/14
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او د 1440/3/17

الخميس 1440/3/21
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او د 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28
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او د 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

 17+16او د 1440/4/9

الداوس

الخميس 1440/4/20



الوحدة األولى( :أتحكم بحاسوبي) البرمجة والتحكم بالحاسب




أتحكم بحاسوبي

التدريب األول :متاهة بلوكلي

التدريب الثاني :برنامج سكراتش الكائنات واللبنات




التدريب الرابع :برنامج سكراتش المظاهر واألصوات




التدريب الثالث

التدريب الخامس -برنامج سكراتش (القلم)

التدريب السادس -برنامج سكراتش (المتغيرات والعمليات)


مراجعة الوحدة األولى



الوحدة الثانية( :أبحث عن معلوماتي) البحث واالستكشاف في
مصادر المعلومات اإللكترونية
 أبحث عن معلوماتي



الوحدة الثالثة( :أتعلم من التقنية) توظيف التقنية للتعلم والتعليم




أتعلم من التقنية

التدريب األول -استخدام األلعاب التعليمية

التدريب الثاني -استخدام أنظمة المحاكاة في التعليم

اختبارات نهاية الفصل

مال ظات

ال رة

المكون

اوول
الفرل

أهمية البامجة

ال رة

المكون

اوول
الفرل

ال رة
اوول
الفرل

لغات البامجة
السائدة

الهدف
 بيان أهمية البامجة.
 تعايف المقرود بكل من البامجة
والبانامج.
 التفايق بين مستويات لغات البامجة.

الهدف
 ت ديد أباز لغات البامجة السائدة.
 تعايف المقرود بلغة سكااتش.
 تعداد أباز قواعد البامجة الائيسة.

المكون
التدايب اوول:
متاهة بلوكلي

ال رة

المكون

اوول

التدايب الااني:
بانامج سكااتش
(الكائنات واللبنات)

الفرل

الهدف
 ذكا خطوات تشغيل متاهة بلوكلي.
 بيان كيفية تطبيق قواعد التتابع والتكاااو
وا ختياا.

الهدف
 توضيح خطوات تشغيل بانامج سكااتش.
 شاح كيفية التعامل مع الكائنات.
 تعداد أشكال اللبنات.

المهااة

يستااتيجية
التدايس

اإلجاااات

أداة التقويب

التوضيح
الطالقة
الترنيف

التعلب التعاوني

ص  11كتاب
الطالبة

أوااق قياس

المهااة

يستااتيجية
التدايس

اإلجاااات

أداة التقويب

اورالة
الطالقة
الماونة

خاائط المفاهيب

ص  14كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

المهااة

يستااتيجية
التدايس

اإلجاااات

أداة التقويب

التذكا
التوضيح

مهااة تفكيا

ص  26كتاب
الطالبة

أوااق قياس

المهااة

يستااتيجية
التدايس

اإلجاااات

أداة التقويب

التوضيح
اإلفاضة
الماونة

التعلب الذاتي

ص  33كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
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)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت 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 اإلستَلم:
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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

