
 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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 السابع السادسة الخامسة الرابع الثالثة الثانية األولى 

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 األهداف العامة للمرحلة المتوسطة
 

 إدارة تعليم منطقة ........... 

 .مدرسة .................  

 
 العام الدراسي  الفصل الدراسي  المادة الصف

 هـ  1437/    1436 األول الحاسب اآللي المتوسط الثاني
 

 المادة  معلمة

............... 

  مديرة

 المدرسة

............... 
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،قوتنميييييةقم كيييية قاتصييييربات وقاتمكييييينقالع يييييدةقايسييييالميةقبييييعقناييييسقالسالكييييةقو ع  يييياق ييييابسةقلسيييي     .1

ق.اوت  اهقوخشيتهقبعقق ك 

 ييييألقباألايييي  قالعامييييةقوقالمكيييياد قاألساسيييييةقت،قحتييييىقاتزويييييدقالسالكييييةقبييييالخكرالقوالمعييييار قالمال مييييةقلسيييين  .2

 .ل ث ابةقوالع  م

 التأملقوالتتكعقالع مع.ققاتش يققالسالكةقل ك ثقعنقالمعربةقوتع يده .3

 ت اةقلدىقالسالكةقوتع دهابالت  يهقوالت ذيب.تنميةقال درالقالع  يةقوالم ارالقالمخ .4

ييييلق .5 تربييييةقالسالكييييةقع ييييىقال يييياةقاال تماعيييييةقايسييييالميةقالتيييعقيسيييي دهاقايخيييياءقوالتعييياو قوت ييييديرقالتكعييييةقوت م 

 المسؤولية.

 .اوتنميةقروحقالنصحقوايخالصقل الةقأمرهققاووطن ققاتدريبقالسالكةقع ىقخدمةقمجتمع  .6

نتميييعقهلي ييياقواسيييترنا قالسييييرقبيييعقطرييييققالعيييزةقتالمسييي مةقالتيييعققاأمت يييققحايييزقهميييةقالسالكيييةقالسيييتعادةقأمجييياد .7

 والمجد.

قابييييعقاألعمييييا قالنابعييييةقلييييدين قابييييعقال ييييراءةقالمايييييدةقواسييييتثمارقبرا  ييييققاتع يييييدقالسالكييييةقاالنتاييييا قب قت ييييق .8

 .اومجتمع 

 ق ا ييييهقايتيييياعالقالمميييي  ةقوالمييييذاهبقال دامييييةقوقالمكييييادت ييييي ققاعيييير قب ييييدرقسيييين تت  يييييةقوعييييعقالسالكييييةقل .9

 الدخي ة.

 هعدادقالسالكةقلماقي عقهذهقالمرح ةمنقمراحلقال ياة. .10
 
 
 
 
 
 

 

 

 الحاسب اآللياألهداف العامة لمادة 
 

 
 

 الحصول على المعارف والحقائق العلمية في مجال الحاسب اآللي وتقنية المعلومات. •
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 وتنمية قدراتهم العلمية لالستفادة من الحاسب اآللي. طالباتتدريب ال •

القدرات العقلية اإلبداعية ومساعدته على التفكير المنطقي االستقرائي واالستنباطي   البةطإكساب ال •

 في حل المعضالت. اوتنمية قدراته

 لممارسة المهام الوظيفية المناسبة في مجال الحاسب. طالبةتهيئة ال •

و تقنية تقوية عامل الرغبة نحو الحاسب اآللي وتطبيقاته وإكساب الميول اإليجابية الهادفة نح •

 المعلومات.

 بقدرة هللا العظيم الذي هدى اإلنسان الكتشاف الحاسب .. طالباتتعميق الوعي واإليمان في نفوس ال •

 إدراك آثار الحاسب البالغة األهمية في الحضارة اإلنسانية المعاصرة. •

 ل :على القيم والتصرفات السلوكية المرغوب فيها اجتماعياً وفردياً من خال طالباتتعويد ال •

 اكتساب عادة االعتماد على النفس في أداء األعمال المطلوبة. -

 تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء -
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 الدروس التاريخ األسبوع الدروس التاريخ األسبوع  الدروس التاريخ األسبوع

 األو 
قهي8/11/1436

 هي12/11/1436

ت ايلقم   القال اسبق

قالظاهرية
 السابع

قهي28/12/1436

 هي2/1/1437
قتنسيققالا رال

الثالثق

 عشر
قهي11/2/1437

 هي15/2/1437
قطكاعةقالمستند

 الثانع
قهي15/11/1436

 هي19/11/1436
 الثامنقمشرو قال حدة

قهي5/1/1437

 هي9/1/1437
قالتعاملقمعقالص ر

الرابعق
 عشر

قهي18/2/1437

 هي22/2/1437
قمشرو قال حدة

 الثالث
قهي22/11/1436

 يه26/11/1436

التعر قع ىقبرامجقمعالجةقق
قالنص ص

 التاسع
قهي12/1/1437

 هي16/1/1437
قالتعاملقمعقالرس م

الخامسق
 عشر

قهي25/2/1437

 هي29/3/1437
قتابعقمشرو قال حدة

 الرابع
قهي29/11/1436

 هي4/12/1436

التعر قع ىقبرنامجقمعالجةق

قالنص صقوورد
 العاتر

قهي19/1/1437

 هي23/1/1437
قهنشاءقالجداو 

ققالسادس

 عشر
قهي2/3/1437

 هي6/3/1437
قمرا عةقعامة

 الخامس
قهي16/12/1436

 هي18/12/1436
قالتعاملقمعقالم اال

ال اديق
 عشر

قهي26/1/1437

 هي1/2/1437
قتنسيققالجداو 

السابعق
 عشر

قهي9/3/1437

 هي13/3/1437
 مرا عةقعامة

 السادس
قهي21/12/1436

 هي25/12/1436
قالتعاملقمعقالنص ص

الثانعق
 عشر

قهي4/2/1437

 هي8/2/1437
قهعدادقالمستند

الثامنق

والتاسعقق
 عشر

قهي16/3/1437

 هي27/3/1437

االختبارات  
 النهائية

 

 
 
 
 
 

 العام الدراسي  الفصل الدراسي  المادة الصف

 هـ  1437/    1436 األول الحاسب اآللي المتوسط الثاني
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 هـ 1437/  1436التقويم الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليميالديقققاليتاريخ ال جيريقققاليتاريخ الم  ي  

 م23/08/2015 هي08/11/1436األحدقق بدايةقالدراسةقل اصلقالدراسعقاألو 

 م17/09/2015 هي04/12/1436ن ايةقدومقالخميسقق بدايةقه ازةقعيدقاأل  ى

 م29/09/2015 هي16/12/1436الثالثاءق بدايةقالدراسةقبعدقأ ازهقعيدقاأل  ى

 م27/12/2015 هي16/03/1437األحدقق بدايةقاختكارقالاصلقالددراسعقاألو 

 م07/01/2016 هي27/03/1437ن ايةقدوامقالخميسقق بدايةقه ازةقمنتص قالعام

 م17/01/2016 هي07/04/1437األحدقق بدايةقالدراسةقل اصلقالدراسعقالثانع

 م10/03/2016 هي01/06/1437ن ايةقدوامقالخميسقق بدايةقه ازةقمنتص قالاصلقالدراسعقالثانع

 م20/03/2016 هي11/06/1437األحدقق بدايةقالدراسةقبعدقه ازةقمنتص قالاصلقالثانع

 م15/05/2016 هي08/08/1437األحدقق لقالاصلقالثانعبدايةقاختكارا

 م26/05/2016 هي19/08/1437ن ايةقدوامقالخميسقق بدايةقه ازةقن ايةقالعام

 م18/09/2016 هي17/12/1437األحدقق هيقق1438/قق1437بدايةقالعامقالدراسعقق

 مقق2015/ققق8/ققق23 أسابيعقالدراسةقوأسك ععقاالختكارال((قأسك عاًق+قثالثةقأيامق)قتشملقققق18)ق أعددقأسابيعقالدراسةقل اصلقالدراسعقاألو 

 (قأسك عاًق)تشملقأسابيعقالدراسةقوأسك ععقاالختكارال(قق18)ق أعددقأسابيعقالدراسةقل اصلقالدراسعقالثانع

 وأيامقاالختكارال(قق(قي ماًق)قتشملقأيامقالدراسة183) أعددقأيامقالدراسةقالاع يةقل اص ين

 ه ازالقق(3) أعددقاي ازالقأثناءقالعامقالدراسع

 (قي ماًق12) أعددقأيامقه ازةقعيدقاأل  ى

 أيامقق(9) أعددقأيامقه ازةقمنتص قالعامقالدراسع

 أيامقق(9) أعددقأيامقه ازةقمنتص قالاصلقالثانع

 أيامققق(قق9)ق أعددقأيامقه ازةقمنتص قالاصلقالثانع
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 ليالحاسب اآلمسرد تحضير مادة 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف  التاريخ اليوم

     هـ14/      / األحد

     هـ14/      / االثنين

     هـ14/      / الثالثاء

     هـ14/      / األربعاء

     هـ14/      / الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل التاريخ اليوم األسبوع
) المكون ( 

 موضوع الدرس
 آداه التقويم إستراتيجية التدريس الوسيلة المهارة افاألهد

 
 
 

....................................

. 

....................................................

. 

 .......................................

. 
 

 المشرفة التربوية المدرسة مديرة المادة معلمة
 

قت ايلقم   القال اسبقالظاهريةال حدةق:ق

 

قهي1436/1437العامقالدراسعق:ق
 

قالثانعقالمت سطالص ق:ق
 

قالمادةق:قال اسبقوت نيةقالمع  مال
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 :    المشرفة التربوية
 

 المدرسة : مديرة
 

 المادة : معلمة
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..
..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

 

حد
أل
ا

 

 
 هـ14/      /

 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 

ت ايلق
م   القق

ال اسبقق

 الظاهرية

 

 منافذالطالبةالتعدد أن

حاسبالمستخدمةفيتو

اتالحاسبالظصيلملحق

 .اهرية

 بينمنافذ طالبةالتفرقأن

الحاسبالمستخدمةفيت

وصيلملحقاتالحاسبال

 .ظاهرية

 علىمنفطالبةالتتعرفأن

ذتوصيلكلملحقمنملح

 .  قاتالحاسبالظاهرية

 أمثلةمطالبةالتذكرأن

ختلفةلكلمنفذمنمنافذا 

لحاسبالخاصةبتوصي

لملحقاتالحاسبالظاه

ق.رية

ق
 الترتيب)(-1

ق

 ت ديدقال د -2

ق)قققق(

 )قققق(ققالتصا ا-3

ق
ق

ق)قققق(ققايل اء-4

 

 )قققق(التذ ر-5

ق
 )قققق(االستيعابق-6

ق

 )ققق(ايل اءق-7

ق
 الت  يألق)قق(-8

ق

 الكتابةق)قققق(-9

ق

ال راءةق)ققق-10

) 

ق
الترا يبق-11

قال غ يةق)ققق(

قالسك رة

ق
قألقالمقالم  نة

ق
ق  ازقالعرض

ق
قالكتابقالمدرسع

ق
قترا حقالكاورب ينت

 

ال  ارق

قشةوالمناق

قق)قققق(

قق)قققققحلقالمشكالل

قق)قققق(قالتع ألقالتعاونع

االستكشا ق

قاءصواالست 

قق)قققق(

قق)قققق(قتمثيلقالدوار

قق)قققق(قال صة

ققق

العص ق

قالذهنع

قق)قققق(

عم يالق

التاكيرقق

قايبداعع

قق)قققق(

قق)قققق(قالتاكيرقالناقد
 

 ما الحاسب؟  

عدد ثالث من أ 

 مهام الحاسب

ن عدد اثنين مأ 
 مزايا الحاسب

ن
ني
الث

ا
 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

ما مكونات  

الحاسب 

 الشخصي

عدد وحدات أ 

 اإلدخال 

عدد وحدات أ 

 التخزين 

  

ء
عا

رب
أل
ا

 
س

مي
خ
ال
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 :    المشرفة التربوية
 

 المدرسة : مديرة
 

 المادة : معلمة

 

 
 
 

 الفصل التاريخ اليوم األسبوع
) المكون ( 

 موضوع الدرس
 آداه التقويم ريسإستراتيجية التد الوسيلة المهارة األهداف

..
..
..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

 

حد
أل
ا

 

 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 
 
 
 

 هـ14/      /
 

تعرف على  
برامج 
معالجة 
 النصوص

 برامجمعاطالبةعرفالتأن

 .لجةالنصوص

 بينخصائطالبةقارنالتأن

صالكتابةبالقلمواآللةال

ةومعالجالنصوصكاتب

. 

 طريقةعمطالبةالتذكر أن

لبرامجمعالجةالنصو

 .ص

 مزايابرامطالبةالتعددأن

 .جمعالجةالنصوص

 اللهسبحطالبةشكرالتأن

انهوتعالىالذيوفرلههذه 

الوسيلةالتييسرتلهإنجا 

 .زاألعمال

 استخدام طالبةختارالتأن
الحاسبوبرامجمعالجةال 
نصوصعندوجودالخيار 

ا للكتابةبيده طالبةأمامال
كاتبة،أوباس،أوباآللةال

 .تخدامالحاسب

ق
 الترتيب)(-1

ق

 ت ديدقال د -2

ق)قققق(

 )قققق(ققاالتصا -3
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