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Abstract  
 
        This study aimed at designing a teaching course for developing computer and 
Internet skills of the first year intermediate-school students and investigating its impact 
on improving these skills. To achieve this purpose, the researcher used two types of 
academic research: the descriptive approach was used for designing the prospective 
course and identifying its key components from the perspectives of specialists in the 
fields of curriculum, teaching methods and educational technologies. The semi- 
experimental approach was used to study the impact of applying this course on 
improving the computer and Internet skills among the students of the first year 
intermediate school. The descriptive approach sample consisted of (40) specialists in the 
fields of curriculum, teaching methods and educational technologies. However the semi 
experimental approach sample was one class chosen randomly  from four classes in El-
Farouk Intermediate School in Arar city, K.S.A. This school was intentionally chosen. 
The procedures of the study were as fellows preparing a questionnaire to recognize the 
views of specialists about the main components of the prospective course, then 
designing the course in light of these views, and finally applying a part of the 
prospective course to examine its impact on developing the students' computer and 
Internet skills.  
 
The results of the study were as follows: 
 
-The first part of the study (the general aims of the course), has got high degree of  
agreement of the sample with arithmetic average(2,89).The second part of the main 
components of the course (main topics and sub-content) has also got high degree of 
agreement with arithmetic average (2,84).Similarly, the third part of the study(methods 
of teaching) obtained high degree of agreement of the sample with arithmetic average 
(2.68) .The part related to  appropriate methods of evaluation has also got high degree 
of agreement with arithmetic average (2.72). 
-The fifth part of the study (the time needed to teach the course) obtained medium 
degree of agreement by members of the sample with arithmetic average (1.81) 
arithmetic average  
.-The six part of the study (the mechanism of evaluating the performance of students in 
the course) obtained medium degree of agreement with arithmetic average (1, 81).  
- In the light of these components the prospective curriculum was designed according to 
the system of educational units .Each unit has procedural goals, educational content, 
teaching aids, methods of teaching and evaluation. 
-There's statistically significant difference at the level of (0,05) between the averages of 
students in the pre and post performance in favor of the post performance, which 
indicates to the effectiveness of the course in developing students' computer and 
Internet skills. 
 
In light of these results the researcher concluded a number of recommendations: 
 
-The necessity to teach computer and Internet courses as independent courses in 
different levels of intermediate stage .Each course should have two teaching periods a 
week to give students enough opportunity to take advantage of the course. 
-The necessity of involving the specialists of curriculum, teaching methods and 
educational technologies in building and designing the courses of computer and Internet 
and not to be exclusive to the specialists of computer and technology. 



  

   
 

د 

  

  ء إهدا
  

إىل  أبي و أمي أطال ا يف عمرمها على طاعته ومتعهما بالصحة _ 
  .على تربييت ورعاييت والعافية وجزامها ا خري اجلزاء 

  .إىل إخوتي وفقهم ا ملا حيب ويرضى من القول والعمل _    
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 ٠.٦٨ ٢.٥٣ ١٠.٠ ٤ ٢٧.٥ ١١ ٦٢.٥ ٢٥ التعلیمیة المتنوعة

 ٠.٨١ ٢.٤٠ ٢٠.٠ ٨ ٢٠.٠ ٨ ٦٠.٠ ٢٤ .العصف الذھني ٧

 ٠.٥٧ ٢.٦٨ ٧.٩ ٢٢ ١٦,٨ ٤٧ ٧٥.٣ ٢١١ للمحور مجموع اإلجابات والمعدل العام -
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 ٠٠. ٣.٠٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ١٠٠ ٤٠ .ارات األداء العملياختب  ٣

 ٠.٤٦ ٢.٨٨ ٥.٠ ٢ ٢.٥ ١ ٩٢.٥ ٣٧ .المشاریع ٥
 ٠.٣٣   ٢.٨٨ ٠ ٠ ١٢.٥ ٥ ٨٧.٥ ٣٥ .المناقشات والتدریبات الصفیة ٦

 ٠.٧٠ ٢.٦٣ ١٢.٥ ٥ ١٢.٥ ٥ ٧٥.٠ ٣٠ .االختبارات التحریریة ٣
 ٠.٦٨ ٢.٥٩ ١٠.٠ ٤ ٢٠.٠ ٨ ٧٠.٠ ٢٨ المالحظة ٤
 ٠.٨١ ٢.٣٨ ٢٠.٠ ٨ ٢٢.٥ ٩ ٥٧.٥ ٢٣ .الختبارات الشفھیةا ١
 ٠.٥٠ ٢.٧٢ ٧.٩ ١٩ ١١.٧ ٢٨ ٨٠.٤ ١٩٣ مجموع اإلجابات والمعدل العام للمحور  -
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 ٠.٩٥ ٢.٢٣ ٣٥.٠ ١٤ ٧.٥ ٣ ٥٧.٥ ٢٣ )عملي+نظري( حصتان في األسبوع ٢

٣ 
ث         الث حص         ص ف         ي األس          بوع    

 ٠.٩٢ ٢.٠٨ ٣٧.٥ ١٥ ١٧.٥ ٧ ٤٥.٠ ١٨ )مليع٢+نظري(

٤ 
حص   تان نظ   ري وحص   تان عمل   ي ف   ي    

 ٠.٧٩ ١.٧٠ ٥٠.٠ ٢٠ ٣٠.٠ ١٢ ٢٠.٠ ٨ .األسبوع

١ 
نظ    ري (حص    ة واح    دة ف    ي األس    بوع  

 ٠.٥٨ ١.٢٣ ٨٥.٠ ٣٤ ٧.٥ ٣ ٧.٥ ٣ )وعملي

 ٠.٨١ ١.٨١ ٥١.٩ ٨٣ ١٥.٦ ٢٥ ٣٢.٥ ٥٢ مجموع اإلجابات والمعدل العام للمحور -
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(Dafeldecker 1987)


 

 
 

 


 


 

   
 


       

١ 
٤٠  ٦٠للجان    ب النظ    ري و 

 للجانب العملي
٠.٨٦ ٢.٣٣ ٢٥.٠ ١٠ ١٧.٥ ٧ ٥٧.٥ ٢٣ 

٣ 
٣٠     ٧٠ب النظ    ري وللجان 

 للجانب العملي
٠.٩٦ ٢.٠٥ ٤٢.٥ ١٧ ١٠.٠ ٤ ٤٧.٥ ١٩ 

٢ 
 ٧٠ ٣٠للجان   ب النظ   ري و 

 .للجانب العملي
٠.٥٣ ١.٢٣ ٨٢.٥ ٣٣ ١٢.٥ ٥ ٥.٠ ٢ 

مجموع اإلجابات والمعدل العام  -
 ٠.٧٨ ١.٨٧ ٥٠.٠ ٦٠ ١٣.٣ ١٦ ٣٦.٧ ٤٤ للمحور
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  ) ٥ (ملحق رقم 
  

  

 



  

   
 

١٦٥

 
  .  )االستبانة(قائمة بأسماء المحكمین ألداة الدراسة األولى                   

  
  

  جھة العمـــل  االســــم  م

  قسم الحاسب اآللي –كلیة التربیة واآلداب   .جمعة زكي الفار/ د  ١
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم تقنیات التعلیم -كلیة التربیة واآلداب   .عمرو جالل الدین أحمد/ د  ٢
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم المناھج وطرق التدریس –كلیة التربیة واآلداب   .معتز أحمد إبراھیم/ د  ٣
  الشمالیةجامعة الحدود 

  قسم تقنیات التعلیم –كلیة التربیة   .عصام إدریس كمتور الحسن/ د  ٤
  جامعة الخرطوم

  قسم المناھج وطرق التدریس –كلیة التربیة   .الرشید الحبوب/ د  ٥
  جامعة الخرطوم

  جامعة قناة السویس –كلیة التربیة   .محمد مختار المرادني/ د  ٦

  قسم تقنیات التعلیم –ة كلیة التربی  .وائل رمضان عطیة/ د  ٧
  جامعة حلوان

  قسم تقنیات التعلیم –كلیة التربیة   .ولید یوسف محمد/ د  ٨
  جامعة حلوان

  قسم المناھج وطرق التدریس –كلیة التربیة   .صبري الطروانة/ د  ٩
  جامعة مؤتة

  قسم تقنیات التعلیم –كلیة التربیة واآلداب   .محمد السید علي السید/ أ  ١٠
  ود الشمالیةجامعة الحد

  قسم الحاسب اآللي –كلیة التربیة واآلداب   .صدیق الصادق كوكو/ ا  ١١
  جامعة الحدود الشمالیة

  المعھد األھلي للتدریب المھني والتقني  .أحمد محمد راشد عمیر/ أ  ١٢
  المعھد األھلي للتدریب المھني والتقني  .أحمد صالح حنین/ أ  ١٣
  عھد األھلي للتدریب المھني والتقنيالم  .عالء محمد یوسف علیان/ أ  ١٤
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  ) ٦( ملحق رقم 
  

  

 



  

   
 

١٦٧

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  حفظه اهللا        /  األستاذ،  سعادة الدكتور

  
  ،تحية طيبة وبعد.. السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ـ " يقوم الباحث بدراسة بعنوان  رح تصميم مقرر دراسي مقت
لتنمية مهارات استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت لدى طالب 

  ".المرحلة المتوسطة 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 

علماً بأن .. المناهج وطرق التدريس تخصص تقنيات التعليم 
المقرر الدراسي المقترح يقتصر على الصف األول المتوسط 

..  
كأحد أفراد عينة الدراسة للتعرف علـى  ويتشرف باختياركم 

لـذا يأمـل   ، رأيكم في مكونات المقرر الدراسي المقتـرح  
، الباحث منكم التكرم باإلجابة على جميع فقرات االسـتبان  

. في العمود المناسب أمام كل فقرة (  ) وذلك بوضع عالمة 
علماً بأن الغرض من الحصول على المعلومات هو البحـث  

  .تعامل جميع المعلومات بسرية تامة وسوف ، العلمي 
    
   شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم ورقي تعاملكم    

     
  الباحث   

  حماد الطيار العنزي
كلية التربية / جـامعة أم القــرى                                      
.  

  .وطرق التدريس قسم المناهج                                      
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١٦٩

  .األهداف العامة للمقرر : ور األولحملا

  
  
  
  
  

  العبــارة
  درجــة المـوافــقة

  ال أوافق   محاید   أوافق 
إكس    اب الط    الب المعلوم    ات  ) ١(

والمف     اھیم األساس     یة المرتبط     ة 
  .ترنت واإلن بالحاسب اآللي

      

إكس     اب الط     الب المھ     ارات ) ٢(
األساسیة الستخدام الحاسب اآلل ي  

  .وتشغیل برمجیاتھ

      

على التطبیق ات   الطالب إطالع) ٣(
 واإلنترن ت   المختلفة للحاسب اآللي

  .في حیاتھم الیومیة

  
  

    

تك وین اتجاھ ات إیجابی ة ل  دى    ) ٤(
الط   الب نح   و اس   تخدام الحاس   ب    

ھم اآلل     ي واإلنترن     ت ف     ي حی     ات  
  .الیومیة

      

إكس     اب الط     الب المھ     ارات ) ٥(
للتعام     ل م     ع بع     ض  األساس     یة 

البرامج التطبیقی ة المس تخدمة ف ي    
  .الحاسب اآللي

      

   مھ     اراتال إكس     اب الط     الب) ٦(
 كةـس    تخدام شب    ال األساس    یة 

  .ترنـاإلنت

      

الق        یم   إكس        اب الط        الب ) ٧(
والتص   رفات الس   لوكیة المرغ   وب  

س  تفادة م  ن بھ  ا اجتماعی  ًا أثن  اء اال
  .التقنیات الحدیثة

      

إع      داد الط      الب وت      أھیلھم  ) ٨(
للتعام     ل م     ع الش     بكات التقنی     ة  

م ن خ دماتھا   المتطورة واالستفادة 
.  

  

      



  

   
 

١٧٠

  .املوضوعات الرئيسة والفرعية حملتوى املقرر : احملور الثاني
  

  العبــارة
  درجــة الموافــقة 

  ال أوافق   محاید   موافق 
تعری  ف الحاس  ب (لحاس  ب اآلل  ي وممیزات  ھ مفھ وم ا ) ١( 

  ).ممیزات الحاسب اآللي، أنواع الحاسبات اآللیة، اآللي
      

استخدامات الحاسب اآللي ودوره في خدمة المجتمع ) ٢(
فوائ  د اس  تخدام الحاس  ب اآلل  ي ف  ي  ، مج  االت االس  تخدام(

  ).الحیاة الیومیة

      

، المكون     ات المادی     ة (مكون     ات الحاس     ب اآلل     ي   ) ٣(
تعریف البرمجی ات  ، وظیفة المكونات المادیة، رمجیاتالب

  ).وأنواعھا

      

بیئ   ة (بیئ   ة تش   غیل الحاس   ب اآلل   ي والتعام   ل مع   ھ  ) ٤(
، التشغیل الطبیعیة والكھربائیة ووسائل الحمایة لكل منھا

  ).الجلسة الصحیحة للتعامل مع الحاسب اآللي

      

        .خطوات تشغیل وإغالق جھاز الحاسب اآللي )٥( 
، مكون ات س طح المكت  ب  (التعام ل م ع س طح المكت  ب    ) ٦(

تغیی ر خلفی ة   ، تغییر وترتیب الرم وز عل ى س طح المكت ب    
ض   بط الوق   ت  ، تعی   ین شاش   ة التوق   ف  ، س   طح المكت   ب 

  )والتاریخ

      

تعری   ف لوح   ة  (اس   تخدام لوح   ة المف   اتیح والف   أرة  ) ٧(
الف   أرة ، وظ   ائف مف   اتیح ال   تحكم  ، مكوناتھ   ا، المف   اتیح
  ).ووظائفھا

      

   )  (  Windowsالتعامل مع النوافذ      ) ٨(
التحوی ل ب ین   ، ف تح النواف ذ  ، تعریف النافذة ومكوناتھ ا  ( 

  ) .تحریك النوافذ ، تغییر حجم النوافذ ، النوافذ

      

الف    رق ب    ین المل     ف   (إدارة الملف    ات والمجل    دات   ) ٩(
البح ث  ، تغیی ر اس م المجل د   ، إنش اء مجل د جدی د   ، والمجلد

 . )نسخ ونقل الملفات أو المجلدات، جلدعن ملف أو م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  

    



  

   
 

١٧١

  العبــارة
  درجــة الموافـقة 

  ال أوافق   محاید   موافق 

طریق   ة (برن   امج مع   ین  ءخط   وات تش   غیل وإنھ   ا ) ١٠(
  ).طرق إنھاء البرامج ، تشغیل البرامج

      

  )  Paint(: برنامج الرسام -١١
، ام أدوات الرس م استخد، أدوات الرسم، واجھة البرنامج(

  ) إجراء تعدیالت على الرسم

      

)  Word(  التعامل م ع برن امج تحری ر النص وص    ) ١٢(
:  
التعام ل م ع   ، واجھ ة مح رر النص وص   ، تشغیل البرنامج(

، النسخ واللص ق والمس ح  ، تحدید تنسیق النص، المستند
  ).أمر الطباعة، أدراج الجداول والصور

      

  الع                                       روض التقدیمی                                       ة ) ١٣(
 "Power Point"  
، إنش اء ع رض تق دیمي ف ارغ    ، خطوات تشغیل البرن امج (

، إدراج ش  ریحة عل  ى الع  رض   ، تص  میم ش  ریحة رئیس  ة  
إض افة م ؤثرات   ، التنق ل خ الل الع رض   ،  عرض الشرائح

  ).إنھاء عرض الشرائح، حركیة وصوتیة 

      

  :برنامج میدیا بلیر) ١٤(
 )Media Player (  
، لص   وت والفی   دیوتش   غیل ملف  ات ا ، التش  غیل البرن   امج (

  ).التحكم في الصوت وحجم الشاشة 

      

  :مقدمة في اإلنترنت) ١٥( 
  ).مستلزمات االتصال باإلنترنت، تعریف اإلنترنت(

      

التص  فح :(الخ  دمات الت  ي تق  دمھا ش  بكة اإلنترن  ت    )١٦(
االتصال عن ، تبادل الملفات ، البرید اإللكتروني، والبحث

 .حدثمحطة الت، مجموعات األخبار، بعد
  

      

  :تصفح اإلنترنت )  ١٧ (
تح  دیث ، عن اوین اإلنترن  ت ، تش غیل إنترن  ت إكس  بلورر (  

  ).تصفح مواقع سبق زیارتھا ، الصفحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    



  

   
 

١٧٢

  العبــارة
  درجــة الموافـقة

  ال أوافق  محاید   موافق 
  :البحث عن المعلومات) ١٨(
  ).دلیل المواقع اإللكترونیة، محركات البحث(

      

  :سلبیات شبكة اإلنترنت) ١٩(
  ).األمنیة، االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة، األخالقیة(

      

  )E-mail( البرید اإللكتروني)٢٠(
ق  راءة البری  د  ، إع  داد بری  د إلكترون  ي  ، فوائ  ده، تعریف  ھ(

إضافة مل ف مرف ق للرس الة    ،اإللكتروني وإرسال الرسائل
  .Microsoft Outlookالتعامل مع برنامج ، 

      

  

  
  .طرق التدريس املناسبة للمقرر: ور الثالثاحمل

  

  العبــارة
  درجــة الموافـقة 

  ال أوافق  محاید   موافق 
طریق      ة المحاض      رة باس      تخدام الوس      ائل  ) ١(

  .التعلیمیة المتنوعة
      

        .طریقة المناقشة والحوار) ٢(
الع  روض العملی  ة باس  تخدام معام  ل الحس  ب     ) ٣(

  .اآللي
      

        .ورش العمل والتدریب العملي) ٤(
        .التعلم التعاوني) ٥(
        .االستقصاء واالكتشاف) ٦(
        .العصف الذھني) ٧(

 
  .أساليب التقويم املناسبة للمقرر: ور الرابعاحمل

  

  العبــارة
  درجــة الموافـقة 

  ال أوافق  محاید   أوافق 
        .االختبارات الشفھیة) ١(
        .حریریةاالختبارات الت) ٢(
        .اختبارات األداء العملي) ٣(
        .المالحظة) ٤(
        .المشاریع) ٥(
        .الصفیة تالمناقشات والتدریبا) ٦(

  



  

   
 

١٧٣

  .الوقت الالزم لتدريس املقرر: ور اخلامساحمل
  

  العبــارة
  درجــة الموافـقة 

  ال أوافق   محاید   موافق 
  حصة واحدة في األسبوع) ١(

  ).ظري وعملي ن(            
      

  حصتان في األسبوع) ٢(
  ).عملي + نظري (             

      

  .ثالث حصص في األسبوع) ٣(
  )عملي  ٢+ نظري (         

      

        .حصتان نظري وحصتان عملي في األسبوع) ٤(

  
  .آلية تقويم أداء الطالب يف املقرر: ور السادساحمل

  

  العبــارة
  درجــة الموافـقة 

  ال أوافق   محاید   افق مو
للجان     ب % ٦٠للجان    ب النظ    ري و  % ٤٠) ١(

  .العملي
      

للجان     ب % ٣٠للجان    ب النظ    ري و  % ٧٠) ٢(
  .العملي

      

للجان     ب % ٧٠للجان    ب النظ    ري و  % ٣٠) ٣(
  .العملي

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   
 

١٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ) ٧ (ملحق رقم 
  

  

 
 



  

   
 

١٧٥

    )بطاقة المالحظة(المحكمین ألداة الدراسة الثانیة  قائمة بأسماء
  .والمقرر الدراسي المقترح 

  
  

  جھة العمـــل  االســــم  م

  قسم الحاسب اآللي –كلیة التربیة واآلداب   .جمعة زكي الفار/ د   ١
  جامعة الحدود الشمالیة

  ج وطرق التدریسقسم المناھ –كلیة التربیة واآلداب   .عبد الرحیم دفع السید / د   ٢
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم تقنیات التعلیم –كلیة التربیة واآلداب   .عمرو جالل الدین أحمد / د   ٣
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم المناھج وطرق التدریس –كلیة التربیة واآلداب   .معتز أحمد إبراھیم/ د   ٤
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم علم التربیة وعلم النفس –كلیة التربیة واآلداب   .نائل عبد الرحمن األخرس/ د   ٥
  جامعة الحدود الشمالیة

  قسم تقنیات التعلیم –كلیة التربیة واآلداب   .محمد السید علي السید/ أ   ٦
  جامعة الحدود الشمالیة

  محّضر حاسب آلي اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم  .عبد العزیز خشان العنزي/ أ   ٧
  ود الشمالیةبمنطقة الحد
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  ) ٩ (ق رقم ملح
  

  

 
 



  

   
 

١٧٧

  حمن الرحیمبسم اهللا الر
  

  حفظھ اهللا/                                  األستاذ،  سعادة الدكتور
  

  ،،تحیة طیبة وبعد … السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
  

تص  میم مق  رر دراس  ي مقت  رح لتنمی  ة مھ  ارات   " بدراس  ة بعن  وان  یق  وم الباح  ث  
  " . استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت لدى طالب المرحلة المتوسطة

وذل  ك اس  تكماًال لمتطلب  ات الحض  ور لدرج  ة ال  دكتوراه ف  ي المن  اھج وط  رق الت  دریس       
علمًا بأن المقرر الدراسي المقترح یقتصر عل ى الص ف األول   ، تخصص تقنیات التعلیم

  .المتوسط
ویتشرف باختیاركم كأحد المحكمین للتعرف على رأیك م ف ي المق رر الدراس ي المقت رح       

وذل ك  ، باإلجاب ة عل ى بن ود التحك یم المرفق ة م ع المق رر الدراس ي        لذا یأمل م نكم التك رم   
وإض افة م ا ترون ھ مناس بًا ف ي      ، في العمود المناس ب أم ام ك ل فق رة    ) P( بوضع عالمة 

  .ھذا الخصوص
  ،،شاكرین لسعادتكم حسن تعاونكم ورقي تعاملكم

  
  

  الباحث   
  حماد الطیار العنزي    

  كلیة التربیة/ جامعة أم القرى
  المناھج وطرق التدریسقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

   
 

١٧٨

  .   بنود تحكیم المقرر الدراسي المقترح
  

  العبــــارة  م
  درجة الموافقة

  غیر موافق  قــمواف  التعدیل المقترح
مناس   بة الوح   دات التعلیمی   ة ومفرداتھ   ا لألھ   داف       ١

  .العامة للمقرر
      

ارتب   اط األھ   داف الس   لوكیة لك   ل درس باألھ   داف      ٢
  .العامة للمقرر

      

مناس    بة األھ    داف الس    لوكیة الخاص    ة بك    ل درس    ٣
  .ومدى صحتھا ودقة صیاغتھا

      

مناس  بة محت  وى ال  درس لألھ  داف الس  لوكیة الم  راد    ٤
  .تحقیقھا 

      

مناسبة طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المقترحة   ٥
  .لتحقیق أھداف الدرس

      

مناس  بة أس  الیب التق  ویم المس  تخدمة ف  ي نھای  ة ك  ل        ٦
  .درسال

      

٧ 
  

        .كفایة الوقت المخصص لتعلم كل درس

  
  _: مالحظات أخرى ترغب في إضافتھا_  

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

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

....................... 
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  ) ١٠ (ملحق 
  

  


 



  

   
 

١٨٠

  لوحدة األولىا
  الحاسب اآللي
  اتالمفھوم والمكون

  
  .مفھوم الحاسب اآللي وممیزاتھ: الدرس األول

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس یكون الطالب قادرًا على أن 

  .یعًرف المقصود بجھاز الحاسب اآللي -١
 .یعدد أنواع أجھزة الحاسب اآللي على حسب حجمھا وقدرتھا -٢
 .یحدد أھم ممیزات الحاسب اآللي -٣
 .لمختلفة ألجھزة الحاسب اآلليیمیز بین األنواع ا -٤
یدرك أن جھاز الحاسب اآللي عبارة ع ن أداة لھ ا فوائ د وإیجابی ات متع ددة ف ي        -٥

 .حیاتنا الیومیة
  

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
 .تعریف الحاسب اآللي -١
 .أنواع الحاسبات اآللیة -٢
 .ممیزات الحاسب اآللي -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .المناقشة و الحوار وضرب األمثلة+ حاضرة الم -
 .عرض صور توضح أنواع الحاسبات اآللیة المختلفة -

  

 :أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .أسئلة شفھیة  + تكلیف منزلي          _  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .نظري ( حصتان _             

  
  .لي ودوره في خدمة المجتمعاستخدامات الحاسب اآل: الدرس الثاني

  
  :للدرس األھداف السلوكیة_ :أوًال 

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن  
  .یعدد بعضًا من مجاالت استخدام الحاسب اآللي في الحیاة الیومیة_ ١
 .یحدد دور الحاسب اآللي في خدمة المجتمع_ ٢
  .الستخدام السیئ لھذه التقنیةق بین االستخدام الجید للحاسب اآللي وایفًر_ ٣
ن جھاز الحاسب اآللي عبارة عن أداة یمكن استخدامھا للخی ر وكس ب رض ا    یدرك أ -٤

   .كما یمكن استخدامھا للشر،  اهللا
  



  

   
 

١٨١

  :محتوى الدرس _:ثانیًا 
  .مجاالت استخدام الحاسب اآللي_ ١
 .ور الحاسب اآللي في خدمة المجتمع د_  ٢

  :ئل التعلیمیة المناسبةطرق التدریس والوسا _:ثالثًا
 .المناقشة والحوار+ محاضرة _ 
 .عرض فیلم عن الحاسب اآللي ودوره في خدمة المجتمع_ 

 

  :المناسبة تقویم الأسالیب  _:رابعًا
 تكلیف منزلي بكتابة تقریر موجز عن استخدام الحاسب اآللي       

  .خدمة المجتمع ودوره في        
  

  .دریس الدرسالمدة الالزمة لت _:خامسًا
  . ) نظري (ن تاحص_      

  
  .مكونات الحاسب اآللي: الدرس الثالث

 

  :للدرس" اإلجرائیة"األھداف السلوكیة  _:أوًالً 
  :في نھایة الدرس یكون الطالب قادرًا على أن

  .یحدد المكونات األساسیة لجھاز الحاسب اآللي -١
 .لحاسب اآلليیمیز بین المكونات المادیة والبرمجیات كمكونات لجھاز ا -٢
 .یعدد المكونات المادیة للحاسب اآللي ویمیز بینھا -٣
 .یحدد وظیفة كًال من المكونات المادیة للحاسب اآللي -٤
 .یعّرف البرمجیات كأحد مكونات جھاز الحاسب اآللي  -٥
 .یعدد أنواع البرمجیات ویمیز بینھا -٦
یستش  عر ق  درة وعظم  ة الخ  الق ال  ذي ھ  دى اإلنس  ان الكتش  اف جھ  از الحاس  ب      -٧

 .آلليا
  :محتوى الدرس _:ثانیا 
  .المكونات المادیة والبرمجیات -١
 .وظیفة المكونات المادیة للحاسب اآللي -٢
 .تعریف البرمجیات وأنواعھا -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العرض العملي+ المحاضرة  -
ت وتوزی ع الط الب إل ى مجموع ا    " یفض ل أكث ر م ن جھ از     " جھاز حاسب آل ي   -

 .صغیرة
 

  :المناسبة  أسالیب التقویم _:رابعًا
 .مالحظة األداء العملي + تطبیق عملي  -

  

  :لدرسل المدة الالزمة _:خامسًا
  ).عملي  ٢+ نظري  ٢( أربع حصص        _ 



  

   
 

١٨٢

  .بیئة تشغیل الحاسب اآللي والتعامل معھ: الدرس الرابع
 

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال 
  :كون الطالب قادرًا على أنفي نھایة الدرس ی

  .یعّرف بیئة التشغیل الخاصة بالحاسب اآللي -١
 .یمیز بین بیئة التشغیل الطبیعیة والكھربائیة -٢
 .یحدد العوامل المؤثرة في بیئة التشغیل الطبیعیة ووسائل الحمایة منھا -٣
 .یحدد العوامل المؤثرة في بیئة التشغیل الكھربائیة ووسائل الحمایة منھا -٤
 .ة المحافظة على جھاز الحاسب اآللي من األخطار المحیطة بھیدرك أھمی -٥

  .یتعامل مع الحاسب اآللي من خالل الجلسة  الصحیة عند استخدام الجھاز_ ٦   
  :محتوى الدرس _:ثانیًا  

  .المقصود ببیئة التشغیل_ ١
 .بیئة التشغیل الطبیعیة المحیطة ووسائل الحمایة_ ٢
 .سائل الحمایةبیئة التشغیل الكھربائیة وو_ ٣
 .الجلسة الصحیة عند التعامل مع الحاسب اآللي_ ٤

  :المناسبة  طرق التدریس والوسائل التعلیمیة _:ثالثًا 
  .التدریب العملي –المناقشة والحوار  –العصف الذھني  -
ع  رض بع  ض الص  ور التوض  یحیة باس  تخدام الجھ  از     –معم  ل الحاس  ب اآلل  ي   -

 .العارض البصري
 

  : المناسبة  تقویمأسالیب ال _:رابعًا
  .أسئلة شفھیة -
 .مالحظة أداء الطالب أثناء التعامل مع جھاز الحاسب اآللي -

 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي ( حصتان      _ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

   
 

١٨٣

  الوحدة الثانیة
  المھارات األساسیة الستخدام الحاسب اآللي

  
  :خطوات تشغیل وإغالق جھاز الحاسب اآللي: الدرس الخامس

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوالًً
  :في نھایة ھذا الدرس یكون الطالب قادرًا على أن 

  .یقوم بتشغیل جھاز الحاسب اآللي بمفرده -١
 .یحدد المكونات الرئیسة لشاشة الجھاز -٢
 .یعّرف كل مكون من المكونات الرئیسة لشاشة الجھاز -٣
 .یقوم بإغالق جھاز الحاسب اآللي بإتباع الخطوات الصحیحة لذلك -٤
 .یدرك أھمیة تشغیل جھاز الحاسب اآللي وإغالقھ بالطرق الصحیحة -٥

  :محتوى الدرس_ :ثانیًا
  .خطوات تشغیل جھاز الحاسب اآللي -١
 " .شریط المھام ، اإلیقونات ، سطح المكتب" مكونات الشاشة الرئیسیة  -٢
 .خطوات إغالق جھاز الحاسب اآللي -٣

 
 

  :سبةطرق التدریس والوسائل التعلیمیة المنا _:ثالثًا
ت   دریب عمل   ي عل   ى ش   كل + الع   رض العمل   ي م   ن قب   ل المعل   م + المحاض   رة  -

  .مجموعات صغیرة
 .معمل الحاسب اآللي+ جھاز العارض البصري لتقدیم العرض العملي  -

 

  :المناسبة  تقویمالأسالیب  _:رابعًا
 .المالحظة+ المناقشة  -

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي(حصتان _     

  
  .التعامل مع سطح المكتب: سادسالدرس ال

 

  :للدرس  األھداف السلوكیة _:أوًال
  :في نھایة الدرس یكون الطالب قادرًا على أن

  .یحدد أھم المكونات لسطح المكتب -١
 .یصف كل مكّون من مكونات سطح المكتب بشكل موجز -٢
 .یغیر ترتیب الرموز على سطح المكتب -٣
 .یغیر خلفیة سطح المكتب -٤
 .لجھاز وتغییرھایعین شاشة التوقف ل -٥
 .یضبط الوقت والتاریخ للجھاز -٦
 .یعتز بمھاراتھ العملیة عند التعامل مع جھاز الحاسب اآللي بشكٍل مباشر -٧

  

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
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، س  لة المح  ذوفات، جھ  از الكمبی  وتر، قائم  ة أب  دأ" أھ  م مكون  ات س  طح المكت  ب  -١
  ".المجلدات والملفات 

 .بتغییر وترتیب الرموز على سطح المكت -٢
 .تغییر خلفیة سطح المكتب -٣
 .تعیین شاشة التوقف -٤
 .ضبط الوقت والتاریخ -٥

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العروض العملیة باستخدام معمل الحاسب اآللي+ المناقشة  -
  :أسالیب التقویم المناسبة _ :رابعًا
  .أسئلة شفھیة+ اختبار عملي _      

  

  :ة الالزمة للدرسالمد _:خامسًا
  ).عملي  ٣، نظري  ١( أربع حصص _      

  
  .استخدام لوحة المفاتیح والفأرة: الدرس السابع                 

 

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .ویحدد مكوناتھا، یعّرف لوحة المفاتیح -١
 .ي لوحة المفاتیحیحدد وظائف مفاتیح التحكم ف -٢
 .یستخدم لوحة المفاتیح بطریقة صحیحة -٣
 .یعّرف الفأرة ویحدد وظائفھا -٤
 .یستخدم الفأرة بالطریقة الصحیحة -٥
یزید ثقتھ بنفسھ عند التعامل مع جھاز الحاسب اآللي م ن خ الل اس تخدام لوح ة      -٦

 .المفاتیح والفأرة بالطریقة الصحیحة
  :محتوى الدرس _:ثانیًا

  .یح ومكوناتھاتعریف لوحة المفات -١
 .وظائف مفاتیح التحكم -٢
 .الفأرة ووظائفھا -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .التدریب العملي –العروض العملیة _ 
نماذج لبعض أنواع لوحات المفاتیح والفأرات المستخدمة مع + معامل الحاسب اآللي _ 

  .أجھزة الحاسب اآللي
  

  :لمناسبةویم اتقالأسالیب  _:رابعًا
  .مالحظة األداء أثناء التدریب العملي_   

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي  ٢، نظري  ٢( أربع حصص _    
  



  

   
 

١٨٥

  ). WINDOWS( التعامل مع النوافذ : الدرس الثامن 
  

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  ). WINDOWS( مقصود بالنافذة یعّرف ال -١
 .یتعرف على المكونات األساسیة للنافذة -٢
 .یفتح نافذة أي برنامج موجود على سطح المكتب -٣
 .یتعامل مع النافذة من خالل شریط األزرار القیاسیة -٤
 .یغیر حجم النوافذ باستخدام أزرار التحكم -٥
 .یحرك النافذة إلى المكان الذي یرید تحریكھ إلیھ من سطح المكتب -٦
( یعزز قدرتھ على التعامل مع جھاز الحاسب اآللي من خالل ال تحكم بالنواف ذ    -٧

WINDOWS .( 
 

  :محتوى الدرس _:ثانیُا
  .تعریف النافذة ومكوناتھا -١
 .فتح النوافذ والتحویل فیما بینھا -٢
  .تغییر حجم النوافذ -٣

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .المناقشة والحوار_ 
 .قدیم عرض عملي من قبل المعلمت_ 
 ).تقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة(التعلم التعاوني _ 
 .معمل الحاسب اآللي+ استخدام جھاز العارض البصري _ 

 

  :المناسبة  تقویمالأسالیب  _:رابعًا
  .المالحظة+ المناقشة والتكالیف الصفیة  -    

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي  ٣، نظري  ١( ص أربع حص_       

  
  .إدارة الملفات والمجلدات: الدرس التاسع

  

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة ھذا الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  .یفرق بین الملف والمجلد -١
 ینشئ مجلد جدید  -٢
 .یغیر اسم مجلد موجود على جھاز الحاسب اآللي -٣
 .جھاز الحاسب اآللي یبحث عن ملف أو مجلد مخزن على -٤
 .ینسخ وینقل الملفات أو المجلدات المخزنة على جھاز الحاسب اآللي -٥
یدرك أھمیة التعامل مع الملف ات أو المجل دات المخزن ة عل ى الجھ از م ن حی ث         -٦

 .السریة والخصوصیة لصاحب الجھاز
  :محتوى الدرس _:ثانیًا
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  .الفرق بین الملف والمجلد -١
 .إنشاء مجلد جدید -٢
 .جلد موجود على جھاز الحاسب اآلليتغییر اسم م -٣
 .البحث عن الملفات أو المجلدات المخزنة على جھاز الحاسب اآللي -٤
 .نسخ ونقل الملفات أو المجلدات -٥

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .االستشعار واالكتشاف، العصف الذھني -
 .العرض العملي باستخدام معمل الحاسب اآللي -
 .ب العملي وورش العملالتدری -

 

  :المناسبة  تقویمالأسالیب  _:رابعًا
 .اختبار عملي لمالحظة أداء الطالب + المناقشة والتكالیف الصفیة  -

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي  ٢، نظري  ٢( أربع حصص _      

  
  .خطوات تشغیل برنامج معین: الدرس العاشر

 

  :درساألھداف السلوكیة لل _:أوًال
  :في نھایة ھذا الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

 .یقوم بتشغیل برنامج معین من قائمة أبدأ -١
  .یقوم بتشغیل برنامج الرسام من قائمة أبدأ -٢
 .یقوم بإنھاء البرنامج باستخدام أكثر من طریقة -٣
یعزز ثقتھ بنفسھ من خ الل إتب اع الخط وات الص حیحة لتش غیل وإنھ اء الب رامج         -٤

 .في جھاز الحاسب اآلليالمستخدمة 
  :محتوى الدرس _:ثانیًا

  .خطوات تشغیل البرامج والتطبیقات -١
 .تشغیل برنامج الرسام وبرنامج مسجل الصوت -٢
 .طرق إنھاء البرامج والتطبیقات -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .طریقة المحاضرة باستخدام جھاز العارض الضوئي -
 .المعلمة عرض عملي من قبل -
 .تدریب عملي من قبل الطالب وتطبیق الخطوات بشكل فردي -

 

  :لمناسبة تقویم االأسالیب  _:رابعًا
 .المناقشة الصفیة+ المالحظة  -

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي + نظري ( حصتان _     
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  الوحدة الثالثة
  . أمثلة لبعض البرامج التطبیقیة في الحاسب اآللي

  ). ١( )  Paint( برنامج الرسام : لحادي عشرالدرس ا
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 
  .یقوم بتشغیل برنامج الرسام -١
 .یتعرف على أدوات الرسم المستخدمة في البرنامج  -٢
 .یحدد وظیفة كل أداة من أدوات الرسم المستخدمة -٣
 .البرنامج یقوم بالرسم باستخدام -٤
 .یقوم بحفظ الرسم الذي قام بھ على جھاز الحاسب اآللي -٥
 .یقوم باسترجاع ملف موجود مسبقًا في الجھاز عن طریق برنامج الرسام -٦
یستشعر أھمیة جھاز الحاسب اآلل ي ف ي حیاتن ا الیومی ة م ن خ الل اس تخدام برن امج الرس ام لرس م وتوثی ق             -٧

 .الخاصة كذلكبعض المواقف واألحداث في الحیاة العامة و
  :محتوى الدرس _:ثانیًا

  .واجھة البرنامج وتشغیلھ -١
 .أدوات الرسم ووظائفھا -٢
 .الرسم باستخدام البرنامج -٣
 .حفظ الملف وفتح ملف موجود مسبقًا -٤

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العروض العملیة من قبل المعلم باستخدام جھاز العارض البصري_ 
 .قشة والحوارالمنا_ 
 .التعلم التعاوني عن طریق المجموعات الصفیة وورش العمل بمعمل الحاسب اآللي_ 
  :مناسبة تقویم الالأسالیب  _:رابعًا
  .أسئلة شفھیة -١
 .مالحظة األداء للمجموعات -٢
 .تكلیف صفي لكل طالب بشكل منفرد -٣

 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي + نظري ( حصتان _      

  ). ٢ ( )  Paint(  برنامج الرسام: س الحادي عشرالدر
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یقوم بالرسم الحر باستخدام الفرشاة - ١
 .یستخدم أداة ملء األلوان - ٢
 .یستخدم أداة النص أثناء الرسم باستخدام البرنامج - ٣
 .لرسمیستخدم أداة الممحاة أثناء ا - ٤
 .ینقل الرسم من مكان إلى آخر أثناء تصمیم الرسم باستخدام البرنامج - ٥
 .یقوم بنسخ الرسم الذي یقوم بھ إلى نسخ عدیدة - ٦
 .یقوم بعملیة تغییر اتجاه الرسم - ٧
 .یغیر حجم الرسم والتحكم فیھ - ٨
یدرك أھمیة الحاسب اآللي في توفیر الوقت والجھد في حیاتنا من خالل قدرت ھ عل ى    - ٩

 .الرسم الذي یقوم بھ إلى نسخ عدیدة دون الحاجة إلعادة الرسم ثانیةعمل ونسخ 
  :محتوى الدرس _:ثانیًا
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  .استخدام أدوات الرسم - ١
 .إجراء تعدیالت على الرسم - ٢

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العرض العملي من قبل المعلم باستخدام جھاز العارض البصري_ 
 .ارالمناقشة والحو_ 
التعلم التعاوني عن طریق المجموعات الصفیة وورش العمل باستخدام معمل الحاس ب  _ 

 .اآللي
  :مناسبة تقویم الالأسالیب _ :رابعًا

  .األسئلة الشفھیة+ المالحظة _ 
 .التكالیف الصفیة لكل طالب بشكل منفرد في نھایة الدرس_ 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي  +نظري  (حصتان _      

  )١( ). Word( التعامل مع برنامج تحریر النصوص:الدرس الثاني عشر
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  ).WORD(یقوم بتشغیل برنامج تحریر النصوص  -١
 " .واجھة البرنامج " یتعرف على أدوات برنامج تحریر النصوص  -٢
 .ام برنامج تحریر النصوصیكتب نص باستخد -٣
 .باسم في المستندات" المستند " یحفظ النص المكتوب  -٤
 .من المستندات" النص المكتوب " یسترجع  -٥
 .بأكثر من طریقة) WORD(یغلق برنامج تحریر النصوص  -٦
ی   درك أھمی   ة اس   تخدام الحاس   ب اآلل   ي ف   ي حیاتن   ا الیومی   ة م   ن خ   الل حف   ظ      -٧

 .الحاجة بسرعة وسھولةالمستندات المختلفة والرجوع لھا وقت 
 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .تشغیل برنامج تحریر النصوص -١
 .واجھة محرر النصوص -٢
 ).استرجاعھ ، حفظ النص، كتابة نص( التعامل مع المستند  -٣
 .إغالق البرنامج -٤

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العروض العملیة من قبل المعلم -
 ).ریب العملي باستخدام معمل الحاسب اآللي التد( ورش العمل  -

 

  :مناسبةتقویم الالأسالیب  _:رابعًا
  " .داخل الصف " تطبیق عملي _ 
 .تكلیف منزلي_ 

 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي +  نظري ( حصتان _      
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  ).  ٢ ( ). Word(  التعامل مع برنامج النصوص : عشر نيالدرس الثا
  :ھداف السلوكیة للدرساأل _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یحدد جزء من النص أو كلمة أو فقرة من المستند الذي یتعامل معھ -١
 .یغیر نوع خط النص وحجمھ -٢
 .یقوم بنسخ النص أو جزء منھ ولصقھ في مستند آخر -٣
 .من لوحة المفاتیح) DELETE(یحذف النص أو جزء منھ باستخدام مفتاح  -٤
" یختار محاذاة النص حسب الوضع المناسب الذي یری ده م ن قائم ة خی ارات        -٥

 " .محاذاة إلى الیسار ، إلى الیمین، محاذاة، توسیط، ضبط
 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .تحدید وتنسیق النص -١
 .والمسح للنص المكتوب، واللصق، النسخ -٢

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .ش عمل و تدریب عملي باستخدام معمل الحاسبور_ 
 .التعلم التعاوني من خالل تقسیم الطالب إلى مجموعات متجانسة_ 

 

  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .تطبیق عملي_ 
 .تكلیف منزلي_ 

 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي ( حصتان _     

  
  ).٣(  ). Word(  تحریر النصوصالتعامل مع برنامج : عشر ثانيالدرس ال

  :األھداف السلوكیة للدرس _ :أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .یصمم جدول في المستند باستخدام أكثر من طریقة -١
 .یدرج النصوص في الجداول -٢
 .یدرج خالیا الجدول ویقوم بتقسیمھا -٣
 .یغیر عرض األعمدة في الجدول باستخدام الفأرة -٤
 .مجموعة من األعمدة والصفوف على الجدول بأكثر من طریقة یدرج -٥
 .من قائمة الجدول) حذف(یحذف صف أو عمود من الجدول باختیار  -٦
 ).جدول(من قائمة ) حذف(یحذف الجدول بأكملھ باختیار أمر  -٧
 ).إدراج(من قائمة ) صورة(یدرج صورة داخل المستند باختیار  -٨
 .یضیف مربع نص داخل المستند -٩

  .بطباعة المستند باستخدام أكثر من طریقة یقوم -١٠
ی درك أھمی  ة التعام  ل م ع الملف  ات والمجل  دات المخزن ة بجھ  از الحاس  ب اآلل  ي     -١١

  .والمحافظة على سریتھا وخصوصیتھا
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  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .إدراج الجداول والتعامل معھا -١
 .إدراج الصور ومربع نص داخل المستند -٢
 .تنفیذ أمر طباعة المستند -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .العرض العملي باستخدام جھاز العارض البصري_ 

 .التدریب العملي باستخدام معمل الحاسب اآللي_     
  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .تطبیق وتدریب عملي للطالب+ مالحظة األداء  -

  ).عملي ( حصتان _       :لدرسالمدة الالزمة ل: خامسًا
  ).١" ( PowerPoint" العروض التقدیمیة : عشر الدرس الثالث

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  " .البوربوینت " یعرف المقصود ببرنامج العروض التقدیمیة  - ١
 .ة من قائمة أبدأبإتباع الخطوات الصحیح" البوربوینت " یقوم بتشغیل برنامج  - ٢
 .ینشئ عرض تقدیمي فارغ - ٣
 .یصمم شریحة رئیسة تحمل عنوانًا ونص مكتوب - ٤
 .من شریط أدوات الرسم Clipartیدرج صورة للشریحة الرئیسة باختیار زر إدراج  - ٥
 .یدرج شریحة أو أكثر على العرض التقدیمي بأكثر من طریقة - ٦
 .یقوم بحفظ العرض التقدیمي الذي صممھ وإغالق البرنامج - ٧
یتع  رف عل  ى بع  ض مج  االت االس  تفادة م  ن الحاس  ب اآلل  ي باس  تخدام ب  رامج الع  روض   - ٨

 .التقدیمیة وتطبیقاتھا في مختلف جوانب حیاتنا الیومیة
 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  " .برنامج البوربوینت " التعرف على برنامج العروض التقدیمیة  - ١
 .خطوات تشغیل البرنامج - ٢
 .إنشاء عرض تقدیمي فارغ - ٣
 .شریحة رئیسةتصمیم  - ٤
 .إدراج شریحة أو أكثر على العرض التقدیمي - ٥

 

  : طرق التدریس والوسائل المناسبة _:ثالثًا
  .والخطوات المھمة قاطالمناقشة والحوار واستخدام السبورة لتقدیم بعض الن_ 
 .عرض عملي من قبل المعلمة_ 
 .تدریبات عملیة باستخدام معمل الحاسب اآللي_ 

 

  : تقویم المناسبةأسالیب ال _:رابعًا
 .المناقشات والتكالیف الصفیة -

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي+ نظري (حصتان              

  ).٢" ( PowerPoint" العروض التقدیمیة : عشر الدرس الثالث



  

   
 

١٩١

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

لش    رائح باس    تخدام برن    امج الع    روض التقدیمی    ة     یع    دد خط    وات ع    رض ا   -١
  ".البوربیونت"

 .یقوم بعرض الشرائح في العرض التقدیمي الذي صممھ بأكثر من طریقة -٢
 .یعدد الخطوات التي یمكن إتباعھا للتنقل بین الشرائح خالل العرض -٣
 .یقوم بالتنقل بین الشرائح أثناء العرض باستخدام أكثر من طریقة -٤
 .التقدیمي بإتباع الطرق الصحیحة یقوم بإنھاء العرض -٥
یتعرف على بع ض مج االت االس تفادة م ن الحاس ب اآلل ي باس تخدام الع روض          -٦

 .التقدیمیة وتطبیقاتھا في مختلف جوانب حیاتنا الیومیة
 .یعزز ثقتھ بمھاراتھ العملیة عند استخدام جھاز الحاسب اآللي -٧

 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .عرض الشرائح -١
 .ائح أثناء العرضالتنقل بین الشر -٢
 .إنھاء العرض التقدیمي -٣

 

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .المناقشة والحوار واستخدام السبورة_ 
 .تدریبات عملیة وورش عمل للطالب بمتابعة وإشراف المعلم_ 

 

  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .المالحظة_ 
 .تدریب وتطبیق عملي_ 

 .كلیف منزليت_  
 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي + نظري (حصتان _          

  
  ).٣" ( PowerPoint "العروض التقدیمیة : الدرس الثالث عشر

  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

الش  رائح ف  ي الع  رض  یق  وم بإض  افة ت  أثیر حرك  ي أو ص  وتي أثن  اء التنق  ل ب  ین     -١
 .التقدیمي بإتباع الخطوات الصحیحة

 .یدرج صورة على العرض التقدیمي وعمل تنسیق لھا -٢
 .یعدد خطوات إضافة مؤثرات حركیة وصوتیة على الشرائح -٣
بإتب   اع " الش   ریحة " یق   وم بإض   افة م   ؤثرات حركی   ة وص   وتیة عل   ى الك   ائن     -٤

 .الخطوات الصحیحة
روض تقدیمی ة تفی د المدرس ة أو أنش طة     یشارك ویتعاون مع زمالئھ لتص میم ع    -٥

 .المجتمع بصفة عامة



  

   
 

١٩٢

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .مؤثرات المراحل االنتقالیة للشرائح -١
 .تنسیق الكائنات وتحریكھا وإضافة المؤثرات -٢

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
 .المناقشة والحوار_ 
 .العرض العملي من قبل المعلم_ 
 .علم التعاوني بین الطالب بإشراف ومتابعة المعلمالت_ 

  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .األسئلة الشفھیة -   

  .مشروع عملي لكل مجموعة من الطالب+ تطبیق وتدریب عملي  -    
 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي ( حصتان _     

  ).Media Player ( برنامج میدیا بلیر: عشر الدرس الرابع
  :األھداف السلوكیة للدرس_:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یقوم بتشغیل میدیا بلیر من قائمة أبدأ -١
 .یتعرف على أدوات التحكم في البرنامج ووظیفة كل أداة -٢
یق  وم بتش  غیل مل  ف مخ  زن عل  ى جھ  از الحاس  ب اآلل  ي باس  تخدام برن  امج می  دیا   -٣

 .بلیر
 .التحكم بحجم الصوت في مقطع الفیدیو بأكثر من طریقةیقوم ب -٤
 .یتحكم بحجم الصورة في المقطع المعروض باستخدام برنامج میدیا بلیر -٥
یس  تخدم تقنی  ة الوس  ائط المتع  ددة بم  ا یواف  ق الش  ریعة اإلس  المیة وال یتع  ارض       -٦

 .معھا
 یكتسب قیم وتصرفات سلوكیة محمودة من خالل االستفادة من تقنی ات الوس ائل   -٧

  .المتعددة في حیاتھ الیومیة
 

  :محتوى الدرس_:ثانیًا
  .تشغیل برنامج میدیا بلیر -١
 .تشغیل ملفات الصوت أو الفیدیو -٢
 .التحكم بحجم الصورة والصوت -٣

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة_:ثالثًا
  .عرض عملي من قبل المعلم باستخدام جھاز العارض البصري_ 
 .ب باستخدام معمل الحاسب اآللي بإشراف المعلمتدریبات عملیة للطال_ 

 

  : أسالیب التقویم المناسبة_:رابعًا
 .تدریب عملي تطبیقي في نھایة الدرس -

 

  :المدة الالزمة للدرس_:خامسًا
  ) .عملي ( حصتان _     



  

   
 

١٩٣

  الوحدة الرابعة
  اإلنتــــرنت

  
  .مقدمة في اإلنترنت: خامس عشرالدرس ال

  :وكیة للدرساألھداف السل _:أوًال
  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .یعرف المقصود بشبكة اإلنترنت -١
 .یحدد المستلزمات المطلوبة لالتصال بشبكة اإلنترنت -٢
 .یستخدم شبكة اإلنترنت بإتباع الخطوات الصحیحة لالتصال بالشبكة -٣
 .یستشعر أھمیة استخدام شبكة اإلنترنت في حیاتنا الیومیة -٤
  .یة الحاسب اآللي في الجوانب اإلنسانیة والعملیة المختلفةیدرك أھم -٥

 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .التعریف بشبكة اإلنترنت -١
 .مستلزمات االتصال بشبكة اإلنترنت -٢

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .المحاضرة باستخدام عرض فیلم وثائقي عن تطور شبكة اإلنترنت_ 
 .والحوار المناقشة_ 
 .تدریب عملي لكیفیة إجراء اتصال بشبكة اإلنترنت_ 

  :أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  .أسئلة قصیرة ." اختبار تحریري_

 .المالحظة_ 
  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا

  ) .عملي + نظري ( حصتان _      
  

  .الخدمات التي تقدمھا شبكة اإلنترنت: السادس عشرالدرس 
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یعدد الخدمات التي تقدمھا شبكة اإلنترنت ویمكن االستفادة منھا في حیاتنا الیومیة - ١
یتعرف على وظیفة كل خدمة من الخدمات التي تقدمھا شبكة اإلنترن ت ودورھ ا ف ي     - ٢

 .خدمة الفرد والمجتمع
دام الجی  د واالس  تخدام الس  یئ لھ  ذه الخ  دمات الت  ي تق  دمھا ش  بكة        یمی  ز ب  ین االس  تخ   - ٣

 .اإلنترنت
یدرك أن ھذه الخدمات المتنوعة الت ي تق دمھا ش بكة اإلنترن ت ھ ي نعم ة م ن نع م اهللا          - ٤

 . على اإلنسان لتسھیل حیاتھ وتیسیر تعامالتھ
  :محتوى الدرس _:ثانیًا

  .الخدمات التي تقدمھا شبكة اإلنترنت - ١



  

   
 

١٩٤

مجموع  ات ، االتص ال ع ن بع د   ، تب  ادل الملف ات ، البری د اإللكترون ي  ، ث التص فح والبح   " 
  " .محطة التحدث ، األخبار

  .وسائل وطرق االستفادة من ھذه الخدمات في حیاتنا الیومیة -٢
 

  :لوسائل التعلیمیة المناسبة طرق التدریس وا _:ثالثًا
  .المناقشة والحوار -
 .التي تقدمھا شبكة اإلنترنتالسبورة والرسوم والصور التوضیحیة للخدمات  -
 .تدریب عملي لطرق ووسائل االستفادة من ھذه الخدمات في حیاتنا الیومیة -
  :أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا

  .مناقشات والتكالیف الصفیة_ 
موجز عن الخدمات التي تق دمھا ش بكة اإلنترن ت وكیفی ة     " كمشروع بحث  كتابة تقریر_ 

  .ظر الطالباالستفادة منھا من وجھة ن
 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي + نظري ( حصتان _      

  .تصفح اإلنترنت: السابع عشرالدرس 
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .بأكثر من طریقة" إنترنت إكسبلورر" یقوم بتشغیل متصفح  -١
 .بأكثر من طریقة" إنترنت إكسبلورر " تصفح یقوم بإنھاء وإغالق الم -٢
یكت  ب عنوان  ًا م  ن عن  اوین اإلنترن  ت ف  ي المك  ان الص  حیح ف  ي المتص  فح ال  ذي       -٣

 .یستخدمھ في جھازه
 .یستخدم شریط العناوین بالشكل الصحیح -٤
 .ووظیفة كل مكون فیھ" شریط األدوات القیاسي " یتعرف على مكونات  -٥
 .شریط األدوات القیاسيیتصفح مواقع سبق زیاراتھا باستخدام  -٦
یع  زز م  ن إیمان  ھ بق  درة وعظم  ة الخ  الق س  بحانھ وتع  الى ال  ذي ھ  دى اإلنس  ان       -٧

  .الكتشاف جھاز الحاسب اآللي واالستفادة منھ في تسھیل شؤون وأمور الحیاة
 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .تشغیل متصفح إنترنت إكسبلورر وإغالقھ -١
 .عناوین اإلنترنت واستخدام شریط العناوین -٢
  .مكونات شریط األدوات القیاسي ووظیفة كل مكون فیھ -٣

 

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  

  عرض عملي من قبل المعلم باستخدام جھاز العارض البصري _ 
 .تدریبات عملیة وورش عمل باستخدام معمل الحاسب اآللي_ 

  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
 .الحظة واختبار األداء العمليالم -        

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ) .عملي ( حصتان _       



  

   
 

١٩٥

  .البحث عن المعلومات عبر شبكة اإلنترنت :الثامن عشرالدرس 
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
عل  ى االس  تفادة م  ن ش  بكة     یتع  رف عل  ى ط  رق وتقنی  ات البح  ث الت  ي تس  اعده      _١

  .اإلنترنت وما تحملھ من معلومات في كافة المجاالت 
یع  دد أمثل  ة ل  بعض محرك  ات البح  ث الت  ي تس  تخدم للبح  ث ع  ن المعلوم  ات عب  ر   _٢

 .شبكة اإلنترنت 
یس  تخدم بع  ض محرك  ات البح  ث المش  ھورة عل  ى ش  بكة اإلنترن  ت ویس  تفید م  ن   _ ٣

 .خدماتھا 
 للبحث عن المعلومات التي یرید الحصول علیھا یستخدم أدلة بعض المواقع _ ٤
یدرك أن البحث عن المعلومات عبر شبكة اإلنترنت یعد من النعم التي أنعم بھ ا  _ ٥

  .الخالق سبحانھ على اإلنسان والتي تستوجب الشكر 
 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .محركات البحث عبر شبكة اإلنترنت_ ١
 .دلیل المواقع اإللكترونیة _٢

 

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثًاثال
  

  .المناقشة والحوار _
  .االستقصاء واالكتشاف _ 
 .تدریبات عملیة وورش عمل باستخدام معمل الحاسب اآللي_ 

  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا
  

باس  تخدام ش  بكة   " مج  االت یح  ددھا المعل  م    " مش  روع بح  ث ع  ن معلوم  ات ف  ي     -
 .اإلنترنت 

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي ( حصتان _       

  .سلبیات استخدام شبكة اإلنترنت: التاسع عشرالدرس 
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یتعرف على سلبیات استخدام شبكة اإلنترنت -١
 .م شبكة اإلنترنتیحدد األضرار الناتجة عن سلبیات استخدا -٢
 .یستفید من استخدام شبكة اإلنترنت بشكٍل إیجابي وصحیح -٣
یتجنب السلبیات واألضرار التي قد تنجم عن استخدام شبكة اإلنترنت في حیاتھ  -٤

 .الیومیة
یستنتج األسلوب األمثل الستخدام شبكة اإلنترنت والتعامل معھا من خالل القیم  -٥

 .والتعالیم اإلسالمیة
م یحاسب على كل عمل یقوم بھ وأنھ مسؤول عن ما یقوم بھ من یدرك أن المسل -٦

 .سلوكیات



  

   
 

١٩٦

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .سلبیات استخدام شبكة اإلنترنت -١
 .األضرار الناتجة عن االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت -٢

  : طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة _:ثالثًا
  .المناقشة والحوار وضرب األمثلة_ 
عص  ف ال  ذھني م  ع اس  تخدام الص  ور والرس  ومات التوض  یحیة ل  بعض األمثل  ة        ال_ 

  .لالستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت
  : أسالیب التقویم المناسبة _:رابعًا

  .المناقشات الصفیة_ 
  .أسئلة تحریریة قصیرة في نھایة الدرس_ 

  :المدة الالزمة للدرس_ :خامسًا
  ) .نظري ( حصتان _        

  .البرید اإللكتروني : العشرونالدرس 
  :األھداف السلوكیة للدرس _:أوًال

  :في نھایة الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن
  .یعرف المقصود بالبرید اإللكتروني -١
 .یتعرف على فوائد استخدام البرید اإللكتروني -٢
 .یقوم بإنشاء برید إلكتروني خاص بھ -٣
صحیح من حیث قراءة وإرسال الرسالة یستخدم خدمة البرید اإللكتروني بشكٍل  -٤

 .اإللكترونیة
 .إضافة ملف مرفق للرسالة التي یقوم بإرسالھا باستخدام البرید اإللكتروني -٥
 .یدرك أھمیة استخدام الحاسب اآللي وتقنیاتھ في حیاتنا الیومیة -٦

 

  :محتوى الدرس _:ثانیًا
  .تعریف البرید اإللكتروني وفوائده -١
 .إنشاء برید إلكتروني -٢
 ).قراءة وإرسال الرسائل والملفات المرفقة ( خدام البرید اإللكتروني است -٣

 

  :طرق التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة للدرس _:ثالثًا
  .المناقشة والحوار_ 
 .عرض عملي من قبل المعلم باستخدام جھاز العارض البصري_ 

 .تدریبات عملیة وورش عمل للطالب باستخدام معمل الحاسب اآللي
  

  :أسالیب التقویم المناسبة للدرس _:رابعًا
  .أسئلة شفھیة_ 
 .تكلیف منزلي_ 

  

  :المدة الالزمة للدرس _:خامسًا
  ).عملي + نظري ( حصتان _    

  


