
 
 
 



 
 
 

  الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   اآللي  الحاسب     المادة

      التاريخ الوحدة الرابعة : صديقي الحاسب (المواجهة مع الحاسب)  الدرسموضوع 

      الحصة ما الطباعة باللمس  ؟   س:  التمهيد

مإستراتيجية التعلي   الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور.  الوسائل المساعدة  التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ الناقدالتفكير □ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 

 

 

  

 

 : أنواع البيانات
  األصوات   - ٢النصوص                - ١
   المقاطع المرئية -٤الصور                   - ٣
  : ليات اإلدخال والتخزين واإلخراج للبياناتآ
  تخزين البيانات -٢إدخال البيانات            -١
  إخراج البيانات  -٣

  : الطباعة باللمس
الكتابــة الســريعة علــى لوحــة المفــاتيح باســتخدام جميــع أصــابع اليــدين دون النظــر إلــى هــي 

  لوحة المفاتيح .
  : مزايا الطباعة باللمس

  الدقة -٣قلة الجهد       -٢   السرعة       -١
  : متطلبات الطباعة باللمس

  الجلسة السليمة -٢تهيئة المكان       -١
  مكان لوحة المفاتيح والشاشة -٣
   حركة األصابع -٥اتحاه النظر          -٤

  : التعرف على لوحة المفاتيح
  تعد لوحة المفاتيح أهم وسائل إدخال النصوص إلى الحاسب .....

هداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                              تتحقق أ
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  ظريا فقرات الدرس داخل تشرح المعلمة للطالبات ن

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

  الحاسب بالمدرسة وتبين لهم أنواع البيانات
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل  
   تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم آليات

  زين واإلخراج للبياناتاإلدخال والتخ
   توضح المعلمة للطالبات الطباعة باللمس ومزاياها

  ومتطلباتها

كيفية أنواع  عددى
 البيانات

اذكري آليات اإلدخال 
والتخزين واإلخراج 

 للبيانات

ة وضحي تعريف الطباع
 باللمس

حددي مزايا الطباعة 
 باللمس

ة اذكري متطلبات الطباع
 باللمس

 اشرحي لوحة المفاتيح

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  
  
  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الرابعة :التدريب األول : إدخال الصور واألصوات للحاسب  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب  .   س   التمهيد

عليمراتيجية التإست  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 
  

 

 : كيفية إدخال األصوات إلى الحاسب 

  
 : االستماع إلى األصوات من الحاسب  

 
دام الماسح خطوات إدخال الصور إلى الحاسب باستخ

  الضوئي وطباعتها :

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  محتوى الدرس موضح في 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق ما

  تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات الطالبات
  على أجهزة الحاسب داخل المعمل

ال وضحي كيفية إدخ
األصوات إلى 

 الحاسب

ماع بيني طيقة االست
إلى األصوات من 

 الحاسب

 

اذكري خطوات 
إدخال الصور إلى 
 الحاسب باستخدام
الماسح الضوئي 

 وطباعتها

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الرابعة: التدريب الثاني  الطباعة باللمس  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ الحوارالنقاش و□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 
 

 

 : التعرف على برنامج مدرب الطباعة  

 
 : طريقة طباعة حروف صف االرتكاز الرئيسة  

  

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
   أمام الطالبات  تعرض المعلمة الدرس  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
    تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل الحاسب

  بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل الفصل 
  
   المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق ما تطلب

  تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات الطالبات على
  أجهزة الحاسب داخل المعمل

وضحي برنامج 
 مدرب الطباعة

 

باعة بيني  كيفية ط
حروف صف 
ةاالرتكاز الرئيس  

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

مادةال اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي         الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة  : أكتب إنجازاتي ( معالجة النصوص )  الدرسموضوع 

      الحصة ما المقصود بمعالجة النصوص ؟   س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ اش والحوارالنق□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 

 

 :معالجة النصوص 
ــر وتنســيق النصــوص مــع إمكانيــة تعــرف بأنهــا  اســتخدام الحاســب فــي كتابــة وتحري

  حفظها وطباعتها .
  : مزايا برامج معالجة النصوص

عديل والحذف واإلضافة على توفير الوقت والجهد المستغرق في عملية الت -١
  النصوص المكتوبة

إمكانية تنسيق النصوص مثل تغيير نوع الخط ولونه وحجمه وإضافة تأثيرات  -٢
  مختلفة عليها كتأثير الظل وثالثية األبعاد

  إمكانية إدراج مكونات أخرى في المستند كالصور -٣
  :وص العناصر المشتركة التي تتكون منها غالبية برامج معالجة النص

  إدخا النصوص عن طريق المستخدم -١
  التعديل على النص كالحذف واإلضافة وتصحيح األخطاء -٢
  التنسيق كتغيير نوع الخط ولونه وحجمه وإضافة الصور والجداول -٣

  طباعة النص وتخزينه -٤

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية 
                               :                                               

   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل
  حاسب بالمدرسة وتبين لهم المقصود بمعالجة النصوصال

   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة
  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل  

   تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم مزايا
برامج معالجة النصوص والعناصر المشتركة التي تتكون 

  منها غالبية برامج معالجة النصوص

في معالجة النصوصعر  

اذكري مزايا برامج 
 معالجة النصوص

عددي العناصر 
ن المشتركة التي تتكو

منها غالبية برامج 
 معالجة النصوص

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ ) سة  : أكتب إنجازاتي ( معالجة النصوصالوحدة الخام  الدرسموضوع 

      الحصة ما المقصود بمعالجة النصوص ؟    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

ة + الكتاب + اللوحات الورقية + السبور
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

  
 
 
  
 

 

 أشهر برمجيات معالجة النصوص :
  برامج معالجة النصوص غير المجانية :

ـــرامج معالجـــة ــل مـــادي  هـــي ب ــن الحصـــول عليهـــا إال بمقابـ النصـــوص التـــي ال يمكـ
  لنتمكن من استخدامها وتسمى بالبرامج التجارية ومن أشهرها :

  برنامج مايكروسوفت وورد -١
  برنامج وورد بيرفكت -٢

  برامج معالجة النصوص المجانية :
هــي بــرامج معالجــة النصــوص التــي يمكــن تثبيتهــا والعمــل عليهــا بــدون مقابــل مــادي 

  أشهرها : ومن
  أوبن أوفيس رايتر -١
  اليبر أوفيس رايتر -٢
  وورد باد  –برنامج الدفتر  -٣

  : تطبيقات معالجة النصوص الحية
  من أشهر تطبيقات معالجة النصوص الحية :

  جوجل دوكس -١
  وورد أون الين -٢

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                     
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
  لى معمل تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إ

  الحاسب بالمدرسة وتبين لهم أشهر برمجيات معالجة النصوص
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل  
   تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم بعض

  تطبيقات معالجة النصوص الحية

عددي أشهر 
برمجيات معالجة 

 النصوص
 
 

يقات اذكري تطب
معالجة النصوص 

 الحية

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة :التدريب األول : التعامل مع معالج النصوص  الدرسموضوع 

      الحصة    اذكري خطوات التدريب . س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

  

 

 

 

 

  إنشاء مستند :كيفية 

  
  إدخال النص داخل المستند :كيفية  
  تند :حفظ المسطريقة 
 : كيفية إغالق المستند 

  طريقة فتح المستند المحفوظ :

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
  اصر التدريب كما هو تبدأ المعلمة الدرس بتناول عن

  موضح في محتوى الدرس 
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق
  تعلمته فرديا داخل المعمل ما 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات الطالبات
  على أجهزة الحاسب داخل المعمل

اء وضحي كيفية إنش
 مستند

 بيني كيفية إدخال
 النص داخل المستند
 اشرحي طريقة حفظ

 المستند
 فسري كيفية إغالق

 المستند
 وضحي طريقة فتح
 المستند المحفوظ

  ل اسئلة الكتابح  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة :التدريب الثاني : تعديل النصوص  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعاونيالتعلم □ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 ) 

 ) 

 ) 

 

 : كيفية إنشاء صفحة جديدة 
  
 : ( النسخ واللصق ) خطوات تكرار النص 
 
 : ( القص واللصق ) طريقة نقل النص 
 
 : ( الحذف واإلضافة ) كيفية التعديل 
 

  طريقة التراجع عن التعديالت :

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
  ام الطالبات تعرض المعلمة الدرس  أم  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
  علمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة تطلب الم

  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات
  الطالبات على أجهزة الحاسب داخل المعمل

 وضحي كيفية إنشاء
 صفحة جديدة

اذكري خطوات تكرار 
قالنص (النسخ واللص  

) 
ص بيني طريقة نقل الن

 ( (القص واللصق
يل ( سري كيفية التعدف

 ( الحذف واإلضافة
ع اشرحي طريقة التراج

 عن التعديالت

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة :التدريب الثالث : تنسيق النصوص  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب  .   س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  ءات التعليم والتعلمإجرا  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

  
  

 
 

 
 

 : كيفية تغيير لون الخط 

  
 : طريقة تغيير نوع النص    
 : كيفية تغيير حجم النص  

  

إلجراءات التالية :                                                                              تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة وا
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  ل  الفص
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة

  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات
  لحاسب داخل المعملالطالبات على أجهزة ا

ر وضخي كيفية تغيي
 لون الخط

 
نوع  بيني طريقة تغيير

 النص
 

ر فسري كيفية تغيي
 حجم النص

 

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ بع : تنسيق الفقراتالوحدة الخامسة :التدريب الرا  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  السلوكيةاألهداف 

  
  
 

 
 

 

  : كيفية محاذاة الفقرة 

  
 : التعداد الرقمي والنقطي  

  

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :          
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
  ت وتنتقل بهن إلى معمل تصطحب المعلمة الطالبا

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات الطالبات
  على أجهزة الحاسب داخل المعمل

اة محاذ وضحي كيفية
 الفقرة

 
 
 

ي بيني التعداد الرقم
 والنقطي

 

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة :التدريب الخامس : إنشاء الجداول  الدرسموضوع 

      الحصة وات التدريباذكري خط س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  مالتقوي  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

  

  

 

 

 

    إنشاء جدول :كيفية 
 
 نات في الجدول  :طريقة إدخال البيا 
 
 : خطوات إضافة عمود أو صف إلى الجدول 

 
 : كيفية حذف عمود أو صف من الجدول  
 

 طريقة تنسيق الجدول :

  

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
  مة الدرس  أمام الطالبات تعرض المعل  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة

  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات
  الطالبات على أجهزة الحاسب داخل المعمل

 وضحي كيفية إنشاء
 جدول

بيني طريقة إدخال 
 البيانات في الجدول

اذكري خطوات إضافة 
عمود أو صف إلى 

 الجدول
اشرحي كيفية حذف 
عمود أو صف من 

 الجدول
 حددي طريقة تنسيق

 الجدول

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة:التدريب السادس : التعامل مع الصور  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  اءات التعليم والتعلمإجر  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

  

 

 
 

 : كيفية إضافة الصور إلى المستند 
 
  صورة :تكبير وتصغير الطريقة 
 
  تغيير استدارة الصورة:خطوات 

 
  : كيفية تغيير لون الصورة  

  

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية 
                                                                              :

   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   بتناول عناصر التدريب كما تبدأ المعلمة الدرس

  هو موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة

  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات
  الطالبات على أجهزة الحاسب داخل المعمل

 وضحي كيفية إضافة
 الصور إلى المستند
بيني طريقة تكبير 
 وتصغير الصورة

فسري خطوات تغيير 
 استدارة الصورة
ون اذكري كيفية تغيير ل

 الصورة
 

  ل اسئلة الكتابح  الواجب

  



  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة الخامسة:التدريب السابع : تنسيق الصفحات وطباعتها  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني □

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

  

  

  

 
 

 : كيفية إضافة رأس وتذييل للصفحات 
 
  ترقيم صفحات المستند:طريقة 
 
  إضافة إطار للصفحات :خطوات 

 
  : كيفية طباعة المستند  

  

  
  
  
  

داف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                              تتحقق أه
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
  نظريا فقرات الدرس داخل  تشرح المعلمة للطالبات

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
  الفصل 

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تطبيقات الطالبات تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم
  على أجهزة الحاسب داخل المعمل

فة وضحي كيفية إضا
رأس وتذييل 

 للصفحات
م بيني طريقة ترقي
 صفحات المستند
اشرحي خطوات 

إضافة إطار 
 للصفحات

 اذكري كيفية طباعة
 المستند

 

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  

اءالثالث ثنيناال األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة السادسة : أحافظ على معلوماتي (حماية األجهزة والبرمجيات)  الدرسموضوع 

      الحصة ما المقصود بحماية األجهزة والبيانات  ؟    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ ل المشكالتح□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 

 

 

 : مفهوم حماية األجهزة والبيانات
عبارة عن توفير األدوات والوسائل الالزمة لحماية األجهزة والبيانات من المخاطر 

   انت داخلية أو خارجيةالتي تهددها سواء ك
  : العوامل المؤثرة على األجهزة والبيانات

  بيئة التشغيل -٢الطاقة الكهربائية           -١
  الفيروسات -٣

  : تأثير الطاقة الكهربائية على الحاسب ووسائل الحماية
  تلف مكونات الحاسب المادية -١
  توقف جهاز الحاسب عن العمل -٢
   ة على وحدات التخزينفقدان البيانات المحفوظ -٣

  : تأثير التشغيل على الحاسب ووسائل الحماية
  ومن أهم العوامل المحيطة التي قد تؤدي إلى أعطال الحاسب :

  السوائل -٢الغبار والجسيمات الدقيقة        -١
  الحوادث المفاجئة -٤الحرارة والبرودة العالية         -٣

جراءات التالية :                                                                              تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإل
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

  الحاسب بالمدرسة وتبين لهم مفهوم حماية األجهزة والبيانات
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل  
   تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم العوامل

  اتالمؤثرة على األجهزة والبيان
   توضح المعلمة للطالبات تأثير الطاقة الكهربائية على

الحاسب ووسائل الحماية و تأثير التشغيل على الحاسب 
  ووسائل الحماية

 وضحي مفهوم حماية
 األجهزة والبيانات
عددي العوامل 

المؤثرة على األجهزة 
 والبيانات

 بيني تأثير الطاقة
الكهربائية على 
الحاسب ووسائل 

 الحماية
ي تأثير اشرح

ب التشغيل على الحاس
 ووسائل الحماية

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ الوحدة السادسة : أحافظ على معلوماتي (حماية األجهزة والبرمجيات)  الدرسموضوع 

      الحصة ما الفيروسات  ؟    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  لمإجراءات التعليم والتع  التعليمي المحتوى  األهداف السلوكية

 

 

 

 : الفيروسات
الفيروسات هي برامج حاسوبية ضارة مصممة لإلضرار بالحاسب وتنتقل بين أجهزة 

  الحاسب بعدة طرق وتتكاثر باالعتماد على ملفات أخرى .
  : أسباب اإلصابة بالفيروسات

  تحميل برامج من اإلنترنت دون التأكد من سالمتها . -١
  فتح الرسائل الواردة للبريد اإللكتروني دون التأكد من مصدرها . -٢
  نقل البيانات من أجهزة أخرى عبر الشبكة  -٣

  : وسائل الحماية من الفيروسات
) علــى  Antivirus Programتثبيــت برنــامج مكافحــة الفيروســات ( -١

  جهازك
  الحرص على تحديث برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار -٢
  الفحص المستمر لجهاز الحاسب من الفيروسات -٣

فحص جميع أنواع وسائط التخزين من الفيروسات عند إيصالها بجهاز  -٤
  الحاسب .

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :              
   تعرض المعلمة الدرس  أمام الطالبات  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر الدرس كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  بهن إلى معمل  تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل

  الحاسب بالمدرسة وتبين لهم مفهوم الفيروسات 
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة بتطبيق

  ما تعلمته فرديا داخل المعمل  
   تتجول المعلمة بين الطالبات وتوضح لهم أسباب

  اإلصابة بالفيروسات 
   توضح المعلمة للطالبات وسائل الحماية من

  الفيروسات

في الفيروساتعر  
ة عددي أسباب اإلصاب

 بالفيروسات
اذكري وسائل 
الحماية من 
 الفيروسات

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  



  
  
  

اءالثالث االثنين األحد اليـوم األول المتوسط   الحاسب اآللي      المادة   الخميس  األربعاء 

      التاريخ هاز الحاسبالوحدة السادسة :تدريب الوحدة : حماية البيانات في ج  الدرسموضوع 

      الحصة اذكري خطوات التدريب  .    س  التمهيد

عليمإستراتيجية الت  
□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□ 

  التلقين
الوسائل 
  المساعدة

الكتاب + اللوحات الورقية + السبورة + 
  البروجكتور.

  التقويم  إجراءات التعليم والتعلم  التعليمي المحتوى  ةاألهداف السلوكي

 
 

 
 

 
 

 

 اطية للملفات :كيفية عمل نسخة احتي 
  
 : كيفية استعادة نسخة احتياطية من الملفات  
 
 : كيفية إلغاء تجزئة القرص الصلب  

 
 : أداة تنظيف القرص  

  

تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة واإلجراءات التالية :                                                                       
  لمة الدرس  أمام الطالبات تعرض المع  
   تبدأ المعلمة الدرس بتناول عناصر التدريب كما هو

  موضح في محتوى الدرس 
  
   تشرح المعلمة للطالبات نظريا فقرات الدرس داخل

  الفصل  
  
   تصطحب المعلمة الطالبات وتنتقل بهن إلى معمل

الحاسب بالمدرسة وتطبق لهن عمليا ما تعلمنه نظريا داخل 
   الفصل

  
   تطلب المعلمة من الطالبات أن تقوم كل طالبة

  بتطبيق ما تعلمته فرديا داخل المعمل 
  

   تتجول المعلمة بين الطالبات لتقويم تطبيقات
  الطالبات على أجهزة الحاسب داخل المعمل

وضحي كيفية عمل 
نسخة احتياطية 

 للملفات
 

ادة اشرحي كيفية استع
نسخة احتياطية من 

 الملفات
 
يفية إلغاء فسري ك

 تجزئة القرص الصلب
 

بيني أداة تنظيف 
 القرص

  حل اسئلة الكتاب  الواجب

  


