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الخطة الدراسية ملادة تقنية املعلومات واالتصال
للعام الدراس ي 0217-0216م
املرحلة االبتدائية

مالحظات حول الخطة الدراسية ملادة تقنية املعلومات واالتصال للمرحلة االبتدائية
 تكون لغة واجهة التطبيق في البرمجيات " اللغة اإلنجليزية ".
ّ
 توظيف املكتسبات ّ
السابقة (الصفوف السابقة) للطالب في جميع املداخل.
 توظيف الكتاب االلكتروني في تعلم املهارات املطلوبة.
ّ
 توظيف استراتيجية املشاريع في تطبيق الخطة.
ّ
املعلم ملشروعين من املشاريع التعلمية التي ّ
أقرتها إدارة املناهج على أن يكون أحدهما للتعلم واآلخر للتقويم .
 استخدام
 للمعلم أن يبتكر مش ر ر ررروعات تعليمية جديدة ش ر ر رررع التش ر ر رراور مع إدارة املناهج قبل تطبيقها وتنفيذها بفص ر ر ررل درا ر ر ر ر ي واحد ؛ وذلك للنظر في مدى
مالءمتها لكفايات املادة األساسية ومدى مراعاتها خصائص املتعلمين وتعديلها إن اقتض ى األمر ذلك.
 يعتمرد برنرام  Gimpملعرالةرة الرس ر ر ر ررومرات وبرنرام

 Audacityملعرالةرة الص ر ر ر رروت (هرذ البرام ّ
حرة  (Open Sourceوبرنرام Movie

 Makerإلنتاج فيديو .
 يتم تطبيق الخطة الدراسية كاملة بالنسبة للمدارس التي تعطى مادة تقنية املعلومات واالتصال ملدة فصل درا ي واحد.
ّ
 توزع الخطة الدراسية على فصلين مع إثراء املشاريع املعتمدة بالنسبة للمدارس التي تعطى مادة تقنية املعلومات واالتصال ملدة فصلين دراسيين.

مالحظات حول الخطة الدراسية ملادة تقنية املعلومات واالتصال للمرحلة االبتدائية

الصف األول االبتدائي
يتعرف الطالب مكونات جهاز الحاسوب املادية والبرمجية ّ
الكفايةّ :
الرئيسة ويتعامل مع تطبيقاته األولية.
مغزى الكفايةّ :
يتعرف الطالب طرفيات اإلدخال واإلخراج والتخزين ضمن جهاز الحاسوب باإلضافة إلى أوجه استخداماته .كما يتعرض الطالب إلى البرمجيات األولية
ويتعامل مع واجهة سطح املكتب.

املداخل

التوجيهات

املفردات

التوجيهات العامة

التوجيهات الخاصة
ّ
يتعرف الحاسروب وأجرزاء :
 وحدة اإلدخال:
(لوحة املفاتيح – الفأرة – امليكروفون – املاس ررل ال روئي
– الكاميرا الرقمية)

املفاهيم ّ
الرئيسة

ّ
تعرف الحاسوب
والطرفيات ّ
الرئيسة له

تعرف أنواع الحاسوب
وتطبيقاته

1

 وحدة اإلخراج:
(الشاشة – شاشة اللمس – الطابعة)
 وحدة النظام
 وحدة التخزين:
 ترخررزيررن خ ر ررارلرري( :الرقررر امل ر ر ر رغرروع – ال ر ررذاكرررةاملحمولة (فالش))
 تخزين داخلي :القر الصلب داخليّ
أنواع الحواسيب (املكتبية – اللوحية –الدفترية)
يتعرف أنواع الحاسوب
-1
ّ
تطبيقات الحاس ر رروب في التعليم والقر ر ررحة والنقل والزراعة
يتعرف تطبيقات الحاسوب في الحياة اليومية
-2
والصناعة.............

الخطة الدراسية للصف األول االبتدائي للعام الدراس ي 0217-0216م

التوجيهات

املداخل

املفردات

ّ
الطرفيات

التعامل مع طرفيات الحاسوب

البرمجيات

-1
التعامل مع برمجيات الحاسوب -2
-3

التوجيهات الخاصة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

األخالقيات

2

أخالقيات ّ
التعامل
مع الحاسوب

-1

ّ
يشغل الحاسوب ويغلقه
يتحكم في الفررأرة (النقرل النقر املزدوجل الس ر ر ر رحررب
واإلفالت)
يس ر ررتخدم لوحة املفاتيح (الحروف واألرقام العربية
واالنجليزية)
يستخدم السماعات وامليكروفون
يستخدم املاسل ال وئي
ّ
يستخدم الطابعة
ّ
يتعرف سطح املكتب Desktop
يشغل البرام ويغلقها
يتع ررام ررل مع النواف ررذ واأليقون ررات (تكبير الن رراف ررذةل
إغالقهال تصغيرهال تحريكها)
يحافظ على التجهيزات ويتفادى إتالفها

التوجيهات العامة

سطح املكتب – شريط املهام  -القوائم

 -2يجلس الةلسر ر ر ر ر ررة الق ر ر ر ررحيحر ررة عنر ررد اس ر ر ر ررتخر رردام
الحاسوب
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نصا ّ
الكفاية :يعالج الطالب ً
وينسقه.
نصا ّ
مغزى الكفاية :يكتب الطالب ً
ينسق خطوطه ويثريه برسومات ومن ثم يحفظه ضمن مجلد ويتعامل مع مستنداته.

املداخل

التوجيهات

املفردات

ّ
التعامل مع امللفات

معالجة النصوص

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1ينش ئ ً
ملفا
 -2يفتح ً
ملفا
 -3يحفظ ً
ملفا
نصوصا باللغة العربية ّ
ً
ويعدلها
 -1يكتب

كتابة النصو وتنسيقها

 -2ينسق الخطوع (النوعل الحةمل اللونل النمط)
 -3يدرج صورة من مجلد

3
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ً
أشكاال هندسية ّ
يصممها.
الكفاية :يعالج الطالب
ً
مغزى الكفاية :يرسم الطالب أشكاال هندسية يلونها ثم يحفظها.

املداخل

التوجيهات

املفردات

التوجيهات الخاصة

ّ
التعامل مع امللفات

 -1ينش ئ ً
ملفا
 -2يحفظ ً
ملفا
 -3يفتح ً
ملفا

معالةة ّ
الرسومات

 -1يرسم أشكال هندسية (املستطيل – الدائرة)
 -2يرسم أشكال حرة
 -3يلون األشكال (التعبئة – النقش)

الوسائط املتعددة

التوجيهات العامة
اس ررتكش رراف العناص ررر ّ
الرئيس ررة لبرمجية
معالةة ّ
الرسوم

التقويم:

يكون الطالب في نهاية ّ
السنة األولى من التعليم األسا ي قادرا على أن:
ّ
يتعرف الحاسوب وطرفياته واوجه استخداماتها.
 يكتب ًنصا وينسقه.
ً
أشكاال مبسطة ّ
ويلونها.
 -يرسم

4
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الصف الثاني االبتدائي
الكفايةّ :
يتعرف خصائص امللفات ويستعرضها ويتواصل بمراسالت يحدد خياراتها.
ً
مغزى الكفايةّ :
يتعرف الطالب ضمن هذا املحور خصائص امللفات املخزنة منوعا طرائق استعراضه لها .كما أنه يرسل برسائل إلكترونية يحدد خياراتها ويستقبلها.

املداخل

املفردات

البحث

البحث في املصادر اإللكترونية

التوجيهات
التوجيهات الخاصة
ّ
يتعرف املفاهيم املرتبطة بامللف واملةلد ويميز بينهما
-1
ّ
يتعرف أنواع امللفات (صورةل نص)
-2

 -2يحدد عنوان املرسل إليه
 -3يحدد موضوع ومحتوى الرسالة
 -4يرسل الرسالة )(send

التواصل
استقبال E-mail

 إنشرراء بريد إلكتروني لكل طالب بمسرراعدةّ
املعلم وإضافة عناوين إلكترونية.
 اس ر ررتكش ر رراف العناص ر ررر الرئيس ر ررة لبرمجيةإدارة املراسالت اإللكترونية:
 الوارد

 -1يختار مجلد الوارد للتثبت من املراسالت )(Inbox

 الصادر

 -2يفتح رسالة إلكترونية

 املحذوفات

 -3يميز بين املراسالت املفتوحة وغير املفتوحة

 قائمة العناوين

 -4يتثبت من عنوان املرسل وتاريخ اإلرسال

1

الترك ر ر ر ر ر ر ر رريز على عرض امللفر ررات في ش ر ر ر ركر ررل
إيقونات

 -3يحدد مسار امللفات
ّ -4
ينوع عرض محتويات وسائط التخزين
 -1يحرر رسالة ( )compose

إرسال E-mail

التوجيهات العامة

 تحرير رسالة
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الكفاية :يثري ً
نصا ي َمنه رسومات وينسقه.

ً
مغزى الكفاية :يكتب الطالب ضمن هذا املحور
نصوصا ينسق خطوطها وفقراتها .كما أنه يثري نصوصه بكائنات في شكل رسومات متنوعة املصادر وينسقها ثم يعاين املستند
ويطبعه.

املداخل

املفردات
ّ
التعامل مع امللفات

معالج النصوص

2

التوجيهات
 -1ينش ئ ً
ملفا
 -2يفتح ً
ملفا
 -3يحفظ ً
ملفا

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

اسر ررتكشر رراف العناصر ررر ّ
الرئيسر ررة لبرمجية
معالةة ّ
النصو

-1
-2
-3
-4

يكتب ً
نصا ويعدله
يستخدم اللغتين العربية واإلنجليزية في كتابة ّ
النصو
ينسق الخطوع ( النوعل الحةمل اللونل النمط)
يحاذى النص (وسطل يسارل يمينل ضبط)

إدراج الكائنات وتنسيقها

-1
-2

ّ
الطباعة

-1
-2

يدرج الصور من مكتبة الصور ومن املةلدات
يرنس ر ر ر ررق الص ر ر ر ررور مرن حري ر ررث :الرحرةمل املوقع التخطيط
والدوران
ّ
تقتصر املعاينة على التأكد من الشكل
يعاين املستند
النهائي للمستند
يطبع املستند

كتابة النصو وتنسيقها

الخطة الدراسية للصف الثاني االبتدائي للعام الدراس ي 0217-0216م

ً
الكفاية :يصمم أشكاال متنوعة ويعالةها.

ً
أشكاال هندسية يرسمها ّ
ويعدلها ّ
مغزى الكفاية :يعالج الطالب ضمن هذا املحور
ويلونها بطرائق متنوعة.

املداخل

التوجيهات

املفردات
ّ
التعامل مع امللفات

الوسائط املتعددة
معالةة ّ
الرسومات

 -1ينش ئ ً
ملفا
 -2يحفظ مل ًفا
 -3يفتح ً
ملفا

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

ً
أشكاال هندسية وحرة ّ
ويلونها
 -1يرسم
ً
 -2يدم أشكاال هندسية وحرة
 -3ينسخ ّ
الرسومات واألشكال الهندسية ونقلها وحذفها

التقويم:

ّ
يكون الطالب في نهاية ّ
السنة الثانية من التعليم األسا ي قادرا على أن:
-

3

يبحث في وسائط التخزين عن مستندات ّ
يحددها.
يتواصل برسائل بسيطة عبر البريد اإللكتروني.
يكتب ً
نصا ي َمنه رسومات وينسقه.
ً
يرسم أشكاال مبسطة ويعالةها.
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ّ
الصف الثالث االبتدائي
الكفاية :يبحث عن مستندات في املصادر اإللكترونية ويتعامل معها ويتواصل بمراسالت يرفقها بملفات.

ً
موظفا كلمات مفتاحية متنوعة تفي بالغرض .هذا باإلضافة إلى
مغزى الكفاية :يبحث الطالب ضمن هذا املحور عن ملفات متنوعة ضمن وسائط التخزين املتوافرة لديه
تنزيل سومات ونسخ نصو يثري بها مشا يعهل ويتواصل الطالب ضمن هذا املحور مع عناوين إلكترونية متعددة كما أنه يرفق سائله ملفات متنوعة .كما أنه ّ
ينزل امللفات
ر
ر
ر
التي تصاحب الرسائل التي تصله.

املداخل

املفردات

البحث

البحث في املصادر
اإللكترونية

التوجيهات
التوجيهات الخاصة

-1
-2
-3

التواصل

1

التعامل مع الرسائل
اإللكترونية

-4
-5
-6

التوجيهات العامة

ّ ّ
ّ
يتأكد املعلم من مسرتوى الحماية
الصلبة واملدمجة واملواقع اإللكترونية -
يبحث عن صرور ونصو في األقرا
لبرمجية اإلبحار في االنترنت
يدخل عنوان املوقع
يسر ر ر ر ررتخدم كلم ر ر ر ر ررات مفتاحي ر ر ر ر ررهل تقتص ر ر ر ر ررر عل ر ر ر ر ررى كلمت ر ر ر ر ررين اثنت ر ر ر ر ررين عربي ر ر ر ر ررة  -يتررأكررد املعلم من خطوات البحررث
من حيث املحتوى قبل التعامل مع
و/أو إنجليزيةل في البحث في املواقع اإللكترونية
املواقع
ينسخ النصو من املواقع اإللكترونية
يتم إدخال العنوان ضررمن شررريطينزل صور من مواقع إلكترونية في وسائط التخزين
العناوين املخصص لذلك
يستخدم أزرار التنقل بين صفحات الويب

 -1يدرج أكثر من عنوان في حقل العناوين
 -2يرفق ً
ملفا ضمن مراسلة
 -3يفتح رسالة ويحفظ امللف املرفق

وجب التحقق من مجلد التي يتم
فيه تنزيل امللف املرفق للمراسلة
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الكفايةّ :
يعدل النصو وينسقها ويثريها بكائنات متعددة الوسائط.
مغزى الكفاية :يتعرض الطالب ضمن هذا املحور إلى خصائص تنسيق الخطوع والفقرات وتنظيمها وإثراء محتوى املستند بكائنات متنوعة ينسقها هي األخرى .كما أنه يتطرق
إلى تنسيق صفحة املستند وترقيمها قبل أن يعاين محتوا ويطبعه.

املداخل

التوجيهات

املفردات
التعامل مع امللفات

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1يفتح مستند من مجلد ضمن مسار مبسط وحفظه

ّ
النصل
 -1ينسر ر ررق الفقرة من حيث :مسر ر ررافة ال ّس ر ر رطر األولل املسر ر ررافة قبل و عد
املسافة بين األسطر
 -2ينسخ ً
نصا وينقله ويحذفه
كتابة ّ
النصو وتنسيقها
ّ
ً
ً
ً
 -3يدرج تعدادا نقطيا ورقميا ويعدله
 -4ينسق الخطوع من حيث :النوعل الحةمل اللونل ّ
النمط

ّ
معالج النصوص
إعداد ّ
الصفحة وطباعة
املستند
إدراج الكائنات وتنسيقها

2

 -5يحاذى النص من حيث :يسارل يمينل وسطل ضبط
 -1ينسق الصفحة من حيث ترقيم ّ
الصفحات
 -2يعاين املستند ويطبعه
 -1يدرج كائنات  WordArtمن املعرض
 -2ينسق الكائنات من حيث :التخطيط املوقعل والحةم
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الكفاية :يعالج ً
ً
تقديميا ويثريه بكائنات متعددة الوسائط ويعرضه.
عرضا
مغزى الكفاية :ينجز الطالب في هذا املحور ً
ً
تقديميا مبسطا ي منه كائنات متنوعة من نصو ورسومات ينسقهال هذا باإلضافة إلى إعادة ترتيب الشرائح وعرضها.
عرضا

املداخل

املفردات
التعامل مع امللفات

العروض التقديمية

التعامل مع الشرائح

اثراء العروض

عرض الشرائح

3

التوجيهات
التوجيهات الخاصة
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ينش ئ عرض تقديمي
يحفظ العرض التقديمي ضمن مسار مبسط
يفتح مستند عرض تقديمي
يدرج شريحة جديدة
يحذف شريحة
يرتب الشرائح
يدرج مر ع نص ويثريه
يدرج صور من ملف أو مكتبة الصور
ينسق الصور من حيث :التخطيطل املوقعل الحةمل الحدودل التأثير
يدرج صوت من ملف
يدرج  – Word Artمن املعرض
ينسق ّ
النصو من حيث :الخطوع (النوعل الحةمل اللونل النمط)
ينسق محاذاة الفقرة (يمين – يسار – وسط – ضبط)

التوجيهات العامة

اسر ر ر ررتكش ر ر ر رراف العنرراصر ر ر ررر ّ
الرئيس ر ر ر ررة
لبرمجية عرض املنجزات
استخدام تخطيط شريحة تحتوي
على نص /صورة /عنوان
تت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروافر ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمن برمجي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
معالةر ر ر ر ر ر ر ر ررة النصر ر ر ر ر ر ر ر ررو مكتبر ر ر ر ر ر ر ر ررة
للصور Art Clip

 -1يحدد شريحة بداية العرض والتنقل عبر شرائح العرض حسب تسلسلها أثناء
التصميم ثم إنهاء العرض
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الكفاية :يعالج رسومات متنوعة.
ّ
ً
يتعرض الطالب في هذا املحور إلى تحديد أجزاء ّ
مغزى الكفايةّ :
نصوصا يثري بها رسوماته.
الرسومات التي يبغي معالةتها كما أنه يوظف مبادئ التنسيق التي اكتسبها على

املداخل

املفردات

الوسائط املتعددة

معالةة ّ
الرسومات

التوجيهات
التوجيهات الخاصة

-1
-2
-3
-4

ّيدرج رسومات ّ
متنوعة
يستقطع أجزاء من ّ
الرسومات
ّ
صغر/ي ّ
كبر ّ
الرسومات
ي
ي يف ً
نصا ّ
للرسومات وينسقه من حيث :الحةمل اللونل النمط والنوع

التوجيهات العامة

التقويم:

ّ
يكون الطالب في نهاية ّ
السنة الثالثة من التعليم األسا ي قاد ًرا على أن:
 يبحث في املصادر اإللكترونية وينوع طرائق بحثه. ّينزل مستندات من مواقع إلكترونية.
 يتواصل بمستندات عبر البريد اإللكتروني.نصا وينسقه ويثريه بكائنات ّ
 يكتب ًمتعددة الوسائط.
ّ
يصمم شرائح ي منها إنجازاته.
ّ
 يثري الشرائح بكائنات متعددة الوسائط ويعرضها.ً
أشكاال ّ
مبسطة ويعالةها.
 -يرسم

4
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الصف الرابع االبتدائي
الكفاية :يتواصل بمراسالت ويدير برمجيتي التراسل االلكتروني واإلبحار.
ّ
ً
أساسا بوضوح خطوع محتوى واجهة اإلبحار .كما أن الطالب يتطرق إلى إدارة
مغزى الكفاية :يتعرض الطالب في هذا املحور إلى تحديد بعض خيارات اإلبحار والتي تتعلق
العناوين اإللكترونية ضمن برمجية التراسل اإللكتروني بإثرائها بعناوين جديدة يقوم بتعديلها وتصنيفها.

املداخل

املفردات

ّ
الخاصة
التوجيهات

التوجيهات

 -1يعرض ويخفي أشرطة األدوات
استكشاف كائنات واجهة برمجية اإلبحار  -2يغير حةم الخط

البحث
إدارة قائمة عناوين املواقع

التواصل

1

إدارة قائمة العناوين االلكترونية

-1
-2
-3
-4

يحفظ ً
موقعا في املف ّ لة
ينش ئ ً
مجلدا في املف ّ لة .ويحفظ ً
موقعا ضمنه
يعيد تسمية ً
مجلدا في املف ّ لة
يحذف عنوان موقع أو مجلد في املف ّ لة

التوجيهات ّ
العامة
يتم التعامل مع املف ّ لة حسب
خيارات برمجية إدارة محتوى
ّ
املف ّ لة املتوفر

 -1ي ّ
جمع العناوين االلكترونية
 -2ي يف عناوين الكترونية
 -3يعدل عناوين الكترونية ويحذفها
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الكفاية :يعدل الطالب املستند ويثريه بجدول وكائنات متعددة الوسائط وينسقهم ويعد املستند للطباعة.
مغزى الكفاية :يتعرض الطالب في هذا املحور إلى اثراء نصوصه بجداول وكائنات متنوعة من رسومات وأشكال تلقائية ورموز ينسقها .كما ينسق الطالب باإلضافة إلى ذلك
صفحة املستند ويطبعه.

املداخل

التوجيهات
ّ
الخاصة
التوجيهات

املفردات
كتابة نص

 -1يبحث في املستند ويستبدل بعض كلماته
 -2يدقق ّ
النصو إمالئيا
ً
 -1يدرج جدوال

معالج النصوص
إدراج جدول وتنسيقه

التوجيهات ّ
العامة

يرترم ترح ر رردي ر ررد خرلري ر ررةل عرمودل
صف أو جدول بكامله

 -2يحدد أجزاء من الةدول
ّ ً
ً
صفوفا وأعمدة
 -3يدرج
ّ ً
ً
صفوفا وأعمدة
 -4يحذف
 -5يغير عرض األعمدة وارتفاع الصفوف
ً
ً
وتظليال للةدول
حدودا
 -6ي ع

2
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املداخل

املفردات

تابع:
معالج النصوص

إدراج كائنات وتنسيقها

التوجيهات
ّ
الخاصة
التوجيهات
 -1يدرج كائنات متعددة الوسائط
 -2ينسق الكائنات من حيث :املوقعل التخطيطل الحدود والحةم

التوجيهات ّ
العامة
يركررون مص ر ر ر ر ر رردر الرك ر ررائرن ر ررات
مكتبة الصررور Clip Artأو
ً
ملفا

 -3يدرج رموزا
 -4يدرج مرّ ع ّ
نص
 -5ينس ر ر ر ررق األش ر ر ر رك ررال التلق ررائي ررة من حي ررث :الح رردودل التعبئ ررةل ت ررأثيرات
الشكل والتنسيق التلقائي
 -6يغير درجة استدارة الكائنات
 -7يغير ّاتجا ّ
الن ّ
ص
ّ
تلقائية ويثريها بنصو
 -8يدرج أشكال

إعداد الصفحة وطباعة املستند
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 -1ي يف حدود ّ
الصفحة
الصفحة من حيث :الهوامشل حةم ّ
 -2ينسق ّ
الصفحة
ً
 -3يدرج ر ً
أسا وتذييال للمستند
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ً
تقديميا ويثريه بكائنات متعددة الوسائط وينسقها.
الكفاية :يصمم الطالب عرضا
ً
تقديميأ طبقا لقالب تصميم يحدد كما يثري شرائحه بكائنات متنوعة ينسقها .هذا باإلضافة إلى إدراج تأثيرات حركية
مغزى الكفاية :ينجز الطالب في هذا املحور عرضا
وصوتية على الشرائح وعرضها.

املداخل

املفردات

ّ
الخاصة
التوجيهات

التوجيهات

 -1يحدد قالب تصميم الشريحة

العروض
التقديمية

ّ
إثراء الشرائح

 -2يحدد تخطيط الشريحة
ً
 -3يدرج أشكاال تلقائية ويثريها بنصو
ً
 -4ينس ر ر ر ررق مر ع نص وأش ر ر ر رك رراال تلق ررائي ررة من حي ررث :الح رردودل
التعبئةل تأثيرات الشكل والتنسيق التلقائي

التوجيهات ّ
العامة

توظيف املكتس ر ر ر رب ررات ال ّس ر ر ر ر رابق ررة
ل ر رل ر رط ر ررال ر ررب فر رري م ر ررا ي ر رخر ر ّ
رص إدراج
الكائنات وتنسيقها

 -5ينسق  Word Artمن حيث :التعبئةل الحدود و التأثيرات
ّ
 -6يغير خلفية الشريحة
 -7يدرج تأثيرات حركية على ا الكائنات من حيث :السرعة
ونقطة انطالق الحركة
 -8يدرج تأثيرات صوتية للكائنات

4

الخطة الدراسية للصف الرابع االبتدائي للعام الدراس ي 0217-0216م

ً
الكفاية :يعالج بيانات جدول
الكترونيا وينسقها ويعد للطباعة.
متعددة .كما ّ
مغزى الكفاية :يعالج الطالب في هذا املحور بيانات متنوعة فينسقها ضمن خاليا وينجز معادالت عليها ويسحبها على خاليا ّ
يعدل الطالب الصفوف واألعمدة
وينسق بيانات الةدول ويطبعه.

املداخل

املفردات

إدخال البيانات وتنسيقها

الجداول
اإللكترونية
تنسيق الةداول

إنجاز املعادالت
إعداد الصفحة
وطباعة املستند

5

التوجيهات

ّ
الخاصة
التوجيهات

 -1يغير اتجا الةدول
 -2يدخل بيانات متنوعة :نصيةل عدديةل منطقية وفي صيغة تاريخ و وقت
 -3ينسق محتوى الخاليا من حيث :النوعل الحةمل اللون ونمط الخط
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ينسق الخاليا من حيث املحاذاة األفقية والعمودية واتجا النص والتفافه
ً
ً
يدرج صفوفا وأعمدة ويحدد عرضها وارتفاعها
يبحث في البيانات ويستبدلها بأخرى ضمن ورقة العمل
ً
ً
تلقائيا للصفوف واألعمدة
احتواء
ينجز
ً
ً
وخارجيا
داخليا
ينسق الحدود
يغير تعبئة الخاليا

-1
-2
-1
-2

ينجز معادالت حسابية أولية× /- / + :
ً
ينسخ املعادالت ويسحبها على خاليا أخرى
عموديا
يحدد هوامش واتجا الصفحة
يحفظ امللف ويعاينه ويطبعه

التوجيهات ّ
العامة
التأكد من حفظ ملف
الطالب أثناء تعامله مع
الةداول اإللكترونية
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الكفاية :يتعرف الطالب أنواع ملفات الصور واملقاطع الصوتية ويعالةهما.
مغزى الكفاية :يتعرف الطالب أنواع ملفات الوسائط املتعددة ويقوم بتسةيل مقاطع صوتية ويعالج رسومات من خالل اقتطاع أجزاء منها ودمجها وتعديل البعض من
خصائصها كدرجة اإلضاءة واأللوان.

املداخل

املفردات

الوسائط املتعددة

معالةة الرسومات

ّ
إضافة املؤثرات

ّ
الخاصة
التوجيهات

-1
-2
-3
-4
-1
-2

التوجيهات

تعرف أنواع ملفات ّ
ي ّ
الصور
يدم أجزاء من سومات ّ
متعددة
ر
ً
ً
وأفقيا بدرجات مختلفة
عموديا
يغير درجة استدارة الرسومات وقلبها
يغير ألوان الصورة ودرجة إضاءتها
يسةل األصوات ويحفظها
ّ
يتعرف أنواع امللفات الصوتية

التوجيهات ّ
العامة
تقتصر ملفات الصور على :
png-jpg gif-

تقتصر ملفات املقاطع الصوتية
على mp3 -wav :

التقويم:

يكون الطالب في نهاية ّ
السنة ّ
الرابعة من التعليم األسا ي قادرا على أن:
-
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يستخدم برمجية اإلبحار ويدير مواقع الويب.
يتواصل بالبريد اإللكتروني ويدير العناوين اإللكترونية.
يدقق نصوصا يكتبها ويثريها بكائنات ّ
متعددة الوسائط وينسقها.
يصمم شرائح ي منها إنجازاته.
يثري الشرائح بكائنات ّ
متعددة الوسائط وتأثيرات ّ
متنوعة ويعرضها.

-

يدخل بيانات ضمن جداول إلكترونية وينسقها.
ينجز معادالت بسيطة على بيانات جدول إلكتروني.
ّ
يتعرف أنواع امللفات الصوتية ويعالةها.
يدم الرسومات وينسقها.
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الصف الخامس االبتدائي
الكفاية :يتعامل مع برمجية اإلبحار وينوع طرائق البحث في وسائط التخزين كما يدير برمجية التراسل االلكتروني.
مغزى الكفايةّ :
يعدل الطالب خيارات صفحة اإلبحار فيحدد صفحة مف لة كما ينوع طرائق البحث في وسائط التخزين من خالل تحديد خيارات ت في دقة على الكلمات املفتاحية
ّ
ّ
ّ
املوظفة في بحثه .باإلضافة إلى ذلك ينظم الطالب مراسالته االلكترونية ضمن مجلدات يحددها.

املداخل

التوجيهات

املفردات

استكشاف كائنات واجهة برمجية اإلبحار

البحث

ّ
الخاصة
التوجيهات

 -1يغير رر الصفحة الرئيسة بالصفحة الحالية أو بصفحة فارغة أو
بالصفحة االفتراضية
 -2يحدث الصفحة )(Refresh
-1

تنويع طرائق البحث
-2

ّ
التواصل

1

إدارة املراسالت ضمن البريد االلكتروني

التوجيهات ّ
العامة

-1
-2

يبحث في وسائط تخزين عن ملفات حسب تاريخ اإلنشاء ويعدل :يتم تنويع معايير البحث
املرتبطة بالتاريخ حسب
 امللفات التي تم فتحها دون تعديل
 امللفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خالل فترة زمنية اليومل الشهر والسنة
ّ
محددة سابقة
يستخدم كلمات مفتاحيه في شكل جمل ضمن محرك البحث
ينش ئ ً
مجلدا ويعرفه
يلحق مراسلة إلكترونية ب ر ر مجلد ّ
محدد
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ً
الكفاية :يثري النص بارتباطات تشعبية ومعادالت على بيانات جدوال.
مغزى الكفاية :ينجز الطالب ضمن هذا املحور معادالت على بيانات جدول أدرجه ضمن املستندل كما أنه ينش ئ ارتباطات تشعبية ويعدل خصائصها ويقوم بتنسيق املستند بما توافر
لديه من مكتسبات في هذا اإلطار.

املداخل

املفردات

معالج
النصوص

إثراء ّ
النصو
التعامل مع املراجع

ّ
الخاصة
التوجيهات

التوجيهات

التوجيهات ّ
العامة

ً
 -1ينجر ر ر ر ر ررز معر ر ر ر ر ررادالت علر ر ر ر ر ررى بيانر ر ر ر ر ررات جر ر ر ر ر رردول
موظفر ر ر ر ر ررا الر ر ر ر ر رردوال :ت رروظ ررف م رك ررتس ر ر ر ر رب ر ررات ال رط ر ررال ر ررب
)(Sum - Max –Min
الس ررابقة في مجال إدراج الكائنات
ً
ً
وتنسيق محتوى الصفحة
تشعبيا ملوقع ويب ويعدله
 -1ينش ئ ارتباطا

الكفاية :يثري ً
ً
تقديميا بتأثيرات حركية وصوتية.
عرضا
مغزى الكفاية :يدرج الطالب ضمن هذا املحور تأثيرات حركية وصوتية يحدد خصائصها على شرائح العرض التقديمي ثم ينجز ارتباطات تشعبية على الكائنات املتنوعة التي ضمنها الشرائح.

املداخل

املفردات

العروض
التقديمية

إثراء الشرائح

التوجيهات
ّ
الخاصة
التوجيهات
 -1ينسخ ويكرر الشرائح
 -2ينجز تأثيرات على الشرائح يحدد من خاللها:
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 تأثيرات حركية
 تأثيرات صوتية
 سرعة املراحل االنتقالية للشرائح
 -3يدرج ً
ً
صوتيا ضمن العرض التقديمي
ملفا
ً
ً
تشعبيا ضمن العرض ويعدله
 -4ينش ئ ارتباطا

التوجيهات ّ
العامة
توظف مكتس ر ر ر رب ررات الط ررال ررب
الس ر ر ر ر ر رراب رق ر ررة فرري م رج ر ررال إدراج
الرك ر ررائن ر ررات وتنس ر ر ر رريق محتوى
الصفحة
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ً
ً
لكترونيا بمعادالت حسابية ويعالج بياناته ويعد للطباعة.
الكفاية :يثري جدوال ا
مغزى الكفاية :يتطرق الطالب ضمن هذا املحور إلى التعامل مع أوراق العمل ثم يعالج البيانات ضمن جدول فينش ئ سالسل بيانات متنوعة ويبحث في محتوى الةداول ويعدل محتواها
ويفرزها .باإلضافة إلى ذلك ينوع الطالب توظيف املعادالت والدوال على بيانات وتعميمها على خاليا ّ
متعددة يحددها .كما ينسق الطالب البيانات والةدول نفسه ويطبعه.

املداخل

املفردات

التعامل مع البيانات

الجداول
االلكترونية

انجاز املعادالت
تنسيق املحتوى
إعداد الصفحة وطباعة املستند
التعامل مع أوراق العمل
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التوجيهات

ّ
الخاصة
التوجيهات

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-1
-2
-1
-2

ً
إمالئيا
يدقق النص
ينش ئ سالسل
يبحث في أوراق عمل متعددة عن بيانات ويستبدلها
ً
تصاعديا وتناز ًليا
يفرز البيانات
ينجز معادالت حسابية ومنطقية
يوظف ّ
الدوال  max/min/sumعلى البيانات
ً
ً
ينسخ املعادالت ويسحبها على خاليا أخرى
وأفقيا)
(عموديا
ينسق البيانات من حيث :األعداد العشرية والوقت والتاريخ
يدم الخاليا ويلغي الدم
ً
يدرج ر ً
ً
وترقيما للةدول
أسا وتذييال
يعاين الةدول قبل الطباعة ويطبعه

التوجيهات ّ
العامة

 -1يدرج أوراق عمل ويحذفها وينقلها ويعيد تسميتها
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الكفاية :يعالج الرسومات وي فى عليها مؤثرات متنوعة.
ً
نصوصا ينسقها باإلضافة إلى
مغزى الكفاية :يقوم الطالب ضمن هذا املحور برقمنة صور وتحديد خيارات درجة وضوحها .كما ي في الطالب مؤثرات متنوعة على رسومات وي منها
معالةة ملفات صوتية يقتطع أجزاء منها ثم يدمجها ويعدل من سرعتها.

املداخل

املفردات
يدير ملفات وسائط متعددة

الوسائط
املتعددة

التوجيهات

يعالج الوسائط املتعددة وينتجها

ّ
الخاصة
التوجيهات

التوجيهات ّ
العامة

 -1ينجز رقمنة مستند عبر املاسل ال وئي
-2

يحدد خيار درجة الوضوح للماسل ال وئيResolution :

 -1ي يف مؤثرات على رسومات من نوع )(emboss/invert

ً
ً
متقدما للنص
تنسيقا
 -2ينجز

ي رت رع رلررق ال رتررنسر ر ر ر ريررق امل رت رق ر رردم
باتخاذ النص انحناءات شرركل
الرسم أو الخط

 -1يتنقل بين مواضع شريط ّ
الصوت
إضافة مؤثرات على وسائط متعددة

 -2يستقطع أجزاء من صوت
ً
ً
أصواتا متعددة
 -3يدم
 -4يعدل سرعة الصوت من حيث :التسريع و التخفيض

4
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التقويم:

يكون الطالب في نهاية ّ
السنة الخامسة من التعليم األسا ي قادرا على أن:
-

5

يستخدم برمجية اإلبحار ّ
ويعدل خياراتها.
يبحث في وسائط التخزين ّ
منو ًعا خيارات البحث.
يتواصل بالبريد اإللكتروني ويدير املراسالت .
يثري النصو بارتباطات تشعبية ودواال على بيانات جداول.
ّ
متنوعة.
يثري الشرائح بتنسيقات وتأثيرات
يفرز البيانات ضمن جدول إلكتروني ويدقق في محتوا .
ينجز معادالت منطقية ودواال على البيانات.
ينسق البيانات وخاليا الةداول ويتعامل مع أوراق العمل.
ي يف مؤثرات على رسومات وينتجها.
يقتطع األصوات ويدمجها ويعدل في سرعتها ثم ينتجها .
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الصف السادس االبتدائي
الكفاية :ينوع طرائق استخدام محركات البحث ويتواصل بالبريد االلكتروني ويعمل على حمايته.

ً
موظفا معامالت منطقية وامتدادات ملفات متنوعة .كما ينجز
مغزى الكفاية :يبحث الطالب ضمن هذا املحور في مواقع الويب عن ملفات يحددها وفي ورسائله االلكترونية
الطالب تصفية على رسائله اإللكترونية فيصنف بع ها ضمن مجلدات ويحذف البعض اآلخر.

املداخل
البحث

املفردات

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1يستخدم معامالت منطقية and/or / + /-
تنويع استخدامات محركات البحث  -2يحدد خيار امتدادات ملفات يبحث عنها )(ppt – doc- pdf
إدارة املراسالت ضمن
البريد اإللكتروني

التواصل

 -1يبحث في الرسائل اإللكترونية

يش ررمل البحث البريد اإللكتروني
ملن يتراسل معهم الطالب

 -1ينش ئ تصفية على الرسائل االلكترونية:
حماية البريد االلكتروني

1

التوجيهات

 يحذف رسالة الكترونية حال وصولها للوارد
 ينقل رسالة إلى أحد املةلدات Label
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الكفاية :يدرج ارتباطات تشعبية ضمن نصو يعالةها ويثري جداولها بمعادالت على بياناتها.
مغزى الكفاية :يثري الطالب ضمن هذا املحور املستند الذي يعالةه بتوظيف دوال على بيانات الةداول وبإنشاء روابط تشعبية على محتوى املستند ويعدلها.

املداخل

املفردات
يثري ّ
نصا

معالج النصوص
يتعامل مع املراجع

2

التوجيهات
التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1ينج ر ر ر ر ر ررز مع ر ر ر ر ر ررادالت عل ر ر ر ر ر ررى بيان ر ر ر ر ر ررات الة ر ر ر ر ر رردول بتوظي ر ر ر ر ر ررف ال ر ر ر ر ر رردوال

)(count-average
ً
ً
تشعبيا على ملف ويعدله
 -1ينش ئ ارتباطا
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الكفاية :ينسق ً
ً
تقديميا ويثريه بمالحظات ثم يعد للطباعة.
عرضا
مغزى الكفاية :ينش ئ الطالب ضمن هذا املحور شريحة رئيسية يعتمدها في تصميم عرض تقديمي يثريه بمالحظات يستعين بها في عرضه .كما يقوم الطالب بتحديد عدد من
خصائص إعدادات العرض التقديمي ويطبعه.

املداخل

املفردات

ّ
إعداد ّ
الصفحة والطباعة

العروض التقديمية

التوجيهات
التوجيهات الخاصة

ً
 -1يدرج ر ً
أسا وتذييال لشريحة ي منهما التاريخ والوقت
 -2يدرج ً
ترقيما للشرائح
ّ -3
يحدد حةم الشريحة
 -4يغير اتجا الشريحة
 -5يعاين العرض قبل الطباعة
 -6يطبع العرض ويحدد عدد الشرائح ضمن كل الصفحة
 -1ينش ئ شريحة رئيسة Master Slide

إنشاء قوالب
ّ
إثراء الشرائح

3

التوجيهات العامة

يحدد الطالب خيارات الشريحة
الرئيسة من حيث التنسيق
واملحتوى

 -1يدرج مالحظات على شريحة
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الكفاية :يعالج بيانات جدول ضمن مستند ويثريه بمخطط بياني ثم يعد للطباعة.
ً
تخطيطا ً
بيانيا يثريه بعناوين ومحاور ينسقها باإلضافة إلى إعداد الصفحة
مغزى الكفاية :ينجز الطالب ضمن هذا املحور تصفية على البيانات ويوظف دواال عليها .كما ينش ئ
وتحديد نطاق الطباعة وطباعة املستند.

املداخل

املفردات
التعامل مع البيانات

التوجيهات
التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1يدرج تصفية على البيانات حسب القيم

 -1يستخدم معامالت منطقية  and – orو =>  < / > / < > / <= /في
ينجز معادالت حسابية ومنطقية
معالةة البيانات
ينجز معادالت

الجداول
االلكترونية

ً
تخطيطا ً
بيانيا
ينش ىء

ّ
يعد الصفحة ويطبع املستند
4

 -1يوظف الدوال ) )average – countعلى البيانات
ً
تخطيطا ً
بيانيا يحدد من خالله :نطاق البياناتل السالسل ونوع التخطيط
 -1ينش ئ
 -2يحدد موقع التخطيط
 -3ينس ر ر ر ررق التخطيط البيرراني من حيررث :الخطل الش ر ر ر ركررلل التعبئررةل الحرردودل إظهررار
القيم ومفاتيح التخطيط
 -4ينسق عنوان املخططل وعناوين املحورين س وص
يحدد خيار ضبط حةم
 -1ي بط حةم ورقة العمل
ورقة العمل وشكلها بعد
 -2يحدد نطاق الخاليا الةاهزة للطباعة
الطباعة
الخطة الدراسية للصف السادس االبتدائي للعام الدراس ي 0217-0216م

الكفاية :يعالج وسائط متعددة متنوعة ويدمجها.
مغزى الكفاية :يقوم الطالب ضمن هذا املحور بتنويع انماع حفظ رسوماته ومقاطع األصوات التي يعالةها .كما أنه يثري ملف الفيديو الذي ينتجه بمقاطع صوتية وفيديو
ّ
يعدل خصائصها وتأثيراتها.
ورسومات

املداخل

التوجيهات

املفردات
ّ
يصدر ملفات وسائط متعددة

التوجيهات الخاصة

التوجيهات العامة

 -1يحفظ ملفات صوتية في شكل أنماع متعددة )(wav – mp3
 -2يحفظ الرسومات في شكل أنماع متعددة )( Jpg - Png – Gif
 -1يدم ملفات وسائط متعددة ضمن مقطع فيديو ينتجه:
 يدرج مقطع فيديو
ً
ً
صوتيا
مقطعا
 يدرج

الوسائط املتعددة

ّ
املتعددة وينتجها
يعالج الوسائط

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

5

 يدرج صورة
ً
ً
صوتيا أو مقطع فيديو
مقطعا
يحذف
ّ
يحدد مدة مقطع فيديو أو صوت
ّ
يغير مواقع مقاطع الفيديو والصوت
يحدد مستوى الصوت املرافق ملقطع الفيديو
يدرج تأثيرات على مقطع صوتي تتناول :تالش ي الصوتل الصمت وتضخيم
الصوت
يقسم الفيديو إلى أجزاء
يحفظ ملف مشروع اإلنتاج
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التقويم:

يكون الطالب في نهاية ّ
السنة السادسة من التعليم األسا ي قادرا على أن:
-

6

ينوع طرق البحث باستخدام محركات البحث .
يتواصل بالبريد اإللكتروني ويحميه ويدير املراسالت .
يثري النص بارتباطات تشعبية وينجز معادالت حسابية على بيانات الةداول.
ّ
متنوعة.
يستخدم شريحة رئيسة ويعد العرض للطباعة ويثري الشرائح بتعليقات
يفرز البيانات ضمن جدول إلكتروني حسب القيم .
ينجز معادالت حسابية ومنطقية ودواال على البيانات.
ً
مخططا ً
بيانيا ويعد الةدول للطباعة.
ينجز
يصدر ملفات وسائط متعددة.
يدم ملفات وسائط متعددة ( صوت – صورة – فيديو).
ً
مشروعا في شكل فيديو يت من الوسائط املتعددة التي عالةها.
ينت
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