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الصف الثاين املتوسط

اجلزء النظري ( التحريري )

الفصل ادلرايس الثاين

الهدف التعليمي

م

محتوى التعلم

1

 2-4مفهوم الرسم والتصمٌم
بالحاسب

مفهوم الرسم بالحاسب اآللً

2

 3-4أهمٌة الرسم والتصمٌم
بالحاسب

أهمٌة الرسم بالحاسب االلً

الوحدة الرابعة ( ارسم والعب مع حاسوبً )

3

أنواع برامج الرسم والتصمٌم بالحاسب

4

الهدف من برامج الرسم الطالئً

5

 4-4أنواع برامج الرسم والتصمٌم
بالحاسب

الهدف من برامج المخططات االنسٌابٌة

6

الهدف من برامج التصمٌم بمساعدة الحاسب

7

الهدف من برامج الرسوم المتحركة

8

أمثلة لبرمجٌات الرسم والتصمٌم بالحاسب واألجهزة الذكٌة

9

خصائص برنامج الفوتوشوبPhotoshop

10

خصائص برنامج الجمب GIMP

11

 5-4أمثلة لبرمجٌات الرسم
والتصمٌم بالحاسب واألجهزة الذكٌة

خصائص برنامج Inkscape

12

خصائص تطبيق Adobe Ideas

13

خصائص تطبيق art rage

14

خصائص الرسم الحً على الموقع Rate My Drawings

15

مفهوم ألعاب الحاسب

16
17

مفهوم األلعاب التعلٌمٌة

 6-4مفهوم ألعاب الحاسب

مفهوم ألعاب المحاكاة
مفهوم ألعاب الترفٌهٌة

18
19
 8 -4اآلثار االٌجابٌة والسلبٌة
 20المترتبة على استخدام ألعاب الحاسب

اآلثار االٌجابٌة التً ٌكتسبها الالعب
اآلثار السلبٌة لأللعاب
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م
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21

 2-5الجداول الحسابٌة .

مفهوم الجداول الحسابٌة

22

 3-5استخدامات الجداول الحسابٌة

استخدامات الجداول الحسابٌة

23

 4-5أهمٌة الجداول الحسابٌة

أهمٌة الجداول الحسابٌة

24

 5-5مكونات برامج الجداول
الحسابٌة

مكونات برامج الجداول الحسابٌة

الوحدة الخامسة ( أُجري حساباتً )

25

مفهوم كتاب العمل

26

مفهوم ورقة العمل

27

مكونات ورقة العمل

28
29

 6-5ورقة العمل

تعرٌف االعمدة فً ورقة العمل
تعرٌف الصفوف فً ورقة العمل

30

تعرٌف الخلٌة فً ورقة العمل

31

تعرٌف الخلٌة النشطة فً ورقة العمل

32

مفهوم العنوان فً ورقة العمل

33
34

 7-5أنواع البٌانات التً ٌمكن
ادخالها فً ورقة العمل

مفهوم القٌمة فً ورقة العمل
مفهوم الصٌغة فً ورقة العمل

35

مفهوم التارٌخ والوقت فً ورقة العمل

36

أهمٌة الصٌغ والدوال

37

تعرٌف الصٌغة

38

كٌفٌة كتابة الصٌغة

39

أولوٌات العملٌات الحسابٌة فً برنامج الجداول الحسابٌة

40

 8 -5أهمٌة الصٌغ والدوال

أمثلة على أولوٌات العملٌات الحسابٌة

41

تعرٌف الدوال

42

تعرٌف المجال

43

مكونات اسم المجال

44

خصائص دالة الجمع التلقائً SUM

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
WWW.COMPJED.NET

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وزارة التعلمي
اإلدارة العامة للتعلمي مبحافظة جدة
إدارة اإلرشاف الرتبوي – قسم احلاسب اآليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م
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45

خصائص دالة أرقام الحساب Count

46

خصائص دالة أقصى Max

47

خصائص دالة أدنىMin

48

خصائص دالة المتوسط الحسابً Average

49
50

 9-5الرسوم البٌانٌة فً الجداول
الحسابٌة

تعرٌف الرسوم البٌانٌة
أنواع الرسوم البٌانٌة فً الجداول الحسابٌة
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