
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                   

                 

                  https://www.almanahj.com/sa/7computer1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 .  هـ 8143 – 7143  اآليل احلاسب اتحتليل احملتوى ملقرر . 
 

 النظري ) التحريري (  : اجلزء                الأول  ادلرايس : الفصل               الأول املتوسط   : الصف
 

 الهدف التعليمي محتوى التعلم م

 ( أساسيات التقنية الرقمية) : أفهم حاسوبي  الوحدة األوىل 
1 (1 – 2  ) 

 تمثيل البيانات 
 في األجهزة الرقمية
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 كيفية تمثيل البيانات داخل االجهزة الرقمية 2
 ( bitمفهوم البت )  3
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 وحدات قياس كميات البيانات في االجهزة الرقمية
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 تعريف البيانات

 تعريف المعلومات 7
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 التقنية الرقمية

 ( Technologyأصل كلمة التقنية ) 
 تعريف التقنية  9

 تعريف التقنية الرقمية 11
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 الجهاز الرقمي و الحاسب

 تعريف الجهاز الرقمي
 تعريف جهاز الحاسب 12
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 خصائص الحاسب الخادم 17
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