
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
   وزارة امرتبية وامتؼلمي   

دارة امؼامة نلرتبية وامتؼلمي مبحافظة جدة  الؤ
دارة الؤرشاف امرتبوي  كسم احلاسب الآيل -  اؤ

  

 

 

 

حتليل حمتوى مادة احلاسب الآيل 

 (امنظري  )   اجلزء ادلرايس الأولامفطل امثاين املتوسط    امطف

نوع الهدف السلوكي محتوى التعلم الباب 
الهدف 

ادلرس الأول 

توضيل / 

ملحلات 

احلاسب 

امظاهرية 

 (توضيل ملحلات احلاسب امظاهرية  )اموحدة الأوىل 

فهم أأن يرشح امعامب كيف يمت توضيل ملحلات احلاسب ملدمة 

توضيل ملحلات احلاسب 

تذكر أأن يذكر امعامب ظريلة توضيل امفأأرة ابحلاسب 

تذكر أأن يسمي امعامب املنفذ املس تخدم متوضيل امفأأرة ابحلاسب 

فهم أأن يس تنتج امعامب ظريلة توضيل موحة املفاتيح ابحلاسب 

تذكر أأن يسمي امعامب املنفذ املس تخدم متوضيل موحة املفاتيح ابحلاسب 

حتليل أأن يلارن امعامب بني ظريلة توضيل امفأأرة وموحة املفاتيح ابحلاسب 

تذكر أأن يذكر امعامب ظريلة توضيل امشاشة ابحلاسب 

تذكر أأن يسمي امعامب املنفذ املس تخدم متوضيل امشاشة ابحلاسب 

تذكر أأن يذكر امعامب ظريلة توضيل امسامػات ابحلاسب 

فهم أأن يس تنتج امعامب ظريلة توضيل امالكط ابحلاسب 

تذكر أأن يسمي امعامب املنفذ املس تخدم متوضيل امسامػات وامالكط ابحلاسب 

تذكر أأن يذكر امعامب ظريلة توضيل امعابؼة ابحلاسب 

فهم أأن يس تنتج امعامب ظريلة توضيل املاحس امضويئ ابحلاسب 

تذكر أأن يسمي امعامب املنفذ املس تخدم متوضيل امعابؼة واملاحس امضويئ ابحلاسب 

تذكر أأن يذكر امعامب امفائدة من توضيل دط امهاتف ابملودم يف احلاسب 

فهم أأن يوحض امعامب ظريلة توضيل كيبل امعاكة مبودل امعاكة يف احلاسب 

فهم أأن ميزي امعامب بني منافذ احلاسب 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
   وزارة امرتبية وامتؼلمي   

دارة امؼامة نلرتبية وامتؼلمي مبحافظة جدة  الؤ
دارة الؤرشاف امرتبوي  كسم احلاسب الآيل -  اؤ

  

 

 

 

حتليل حمتوى مادة احلاسب الآيل 

 (امنظري  )   اجلزء ادلرايس الأولامفطل امثاين املتوسط    امطف

نوع الهدف السلوكي محتوى التعلم الباب 
الهدف 

ادلرس الأول 

تؼرف ػىل / 

برامج مؼاجلة 

امنطوص 

 (مؼاجلة امنطوص  )اموحدة امثاهية 

تذكر أأن يذكر امعامب أأمثةل مربامج مؼاجلة امنطوص ملدمة 

تؼريف برامج مؼاجلة امنطوص 
تذكر أأن يذكر امعامب اخلدمات اميت توفرها برامج مؼاجلة امنطوص 

تذكر أأن يؼرف امعامب برامج مؼاجلة امنطوص 

ملارهة بني دطائص امكتابة ابململ 

والآةل اماكتبة وبرامج مؼاجلة امنطوص 

حتليل أأن يلارن امعامب بني دطائص امكتابة ابململ والآةل اماكتبة  

 حتليلأأن يلارن امعامب بني دطائص امكتابة ابململ وبرامج مؼاجلة امنطوص 

 حتليلأأن يلارن امعامب بني دطائص امكتابة ابلآةل اماكتبة وبرامج مؼاجلة امنطوص 

معل برامج مؼاجلة امنطوص 
فهم أأن يرشح امعامب ظريلة معل برامج مؼاجلة امنطوص 

فهم أأن يس تنتج امعامب فائدة حفغ امنطوص اميت تكتب يف برامج مؼاجلة امنطوص 

ممزيات برامج مؼاجلة امنطوص 
فهم أأن يس تنتج امعامب ممزيات برامج مؼاجلة امنطوص 

تذكر أأن يذكر امعامب ممزيات برامج مؼاجلة امنطوص 

 1امتدريب 
تؼرف ػىل برانمج مؼاجلة 

امنطوص وورد 

تذكر أأن يؼدد امعامب غنارص امواهجة امرئيس ية مربانمج مؼاجلة امنطوص وورد 

تذكر أأن يؼدد امعامب ظرق غرض املستند يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد 

امتؼامل مع امللفات  2امتدريب 
حتليل أأن يفرق امعامب بني حفغ امللف و حفغ امللف ابمس جديد 

فهم أأن يوحض امعامب ظريلة امتحمك يف مؤرش امكتابة غن ظريق موحة املفاتيح 

امتؼامل مع امنطوص  3امتدريب 
حتليل أأن يفرق امعامب بني معلية هلل امنص ووسخ امنص 

تذكر أأن يؼدد امعامب ظرق غرض املستند يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد 

تذكر أأن يذكر امعامب دطائص اخلط اميت ميكن تنس يلها يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد تنس يق امنطوص  4امتدريب 

تذكر أأن يذكر امعامب أأهواع حماذاة امنص يف امفلرات يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد تنس يق امفلرات  5امتدريب 

تذكر أأن يذكر امعامب امؼمليات اميت ميكن تعبيلها ػىل امطور امتؼامل مع امطور  6امتدريب 

تذكر أأن يذكر امعامب امؼمليات اميت ميكن تعبيلها ػىل امرسومات امتؼامل مع امرسوم  7امتدريب 

وشاء اجلداول  8امتدريب  تذكر أأن يؼدد امعامب مكوانت اجلدول يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد اؤ

تذكر أأن يذكر امعامب دطائص اجلدول اميت ميكن تنس يلها يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد تنس يق اجلداول  9امتدريب 

ػداد املستند  10امتدريب حتليل أأن يفرق امعامب بني رأأس وتذييل امطفحة اؤ

تذكر أأن يذكر امعامب فائدة مؼاينة املستند كبل امعباػة يف برانمج مؼاجلة امنطوص وورد ظباػة املستند  11امتدريب
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