
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 تقنية املعلومات واالتصالالخطة الدراسية ملادة 

 م2020-2019للعام الدراس ي 

 املرحلة االبتدائية

 



 ملادة تقنية املعلومات واالتصال للمرحلة االبتدائية الدراسيةالخطة  حول مالحظات 

 م9201-2018الفصل الثاني للعام الدراس ي 

  البرمجيات " اللغة اإلنجليزية "تكون لغة واجهة التطبيق في. 

  الب في السابقة( )الصفوفتوظيف املكتسبات الّسابقة
ّ
 ل.جميع املداخ للط

 .توظيف الكتاب االلكتروني في تعلم املهارات املطلوبة 

  ة. تطبيقاملشاريع في  استراتيجيةتوظيف
ّ
 الخط

 م
ّ
 .املشاريع التي أقّرتها إدارة املناهج يطبق املعل

 ا حتى إشعار آخر. تطبيق املشاريع التقويمية ُيلغى
ً
 مؤقت

  املجموعة. الطالب ضمنتسند درجة املشروع للطالب عن مشاركته في تطبيق املشروع التعليمي اعتماًدا على مالحظة املعلم لعمل 

 وذلك للنظر في مدى  واحد؛تنفيذها بفصرررررررررررل درا ررررررررررر ي و شررررررررررررع التشررررررررررراور مع إدارة املناهج قبل تطبيقها  للمعلم أن يبتكر مشررررررررررررو ات تعليمية جديدة

 ملادة األساسية ومدى مرا اتها خصائص املتعلمين وتعديلها إن اقتض ى األمر ذلك. مالءمتها لكفايات ا

  ُيعتمد برنامجGimp   ملعالجة الرسرررررررررررررومات وبرنامجAudacity   ملعالجة الصررررررررررررروت )هذة البرامج حّرة  (Open Source  وبرنامجMovie 

Maker . إلنتاج فيديو 

  للمدارس التي تعطى مادة تقنية املعلومات واالتصال ملدة فصل درا  ي واحد.يتم تطبيق الخطة الدراسية كاملة بالنسبة 

  دراسيين.توّزع الخطة الدراسية  لى فصلين مع إثراء املشاريع املعتمدة بالنسبة للمدارس التي تعطى مادة تقنية املعلومات واالتصال ملدة فصلين 
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 الصف األول االبتدائي

 ويتعامل مع تطبيقاته األولية. الّرئيسةوالبرمجية الطالب مكونات جهاز الحاسوب املادية  يتعّرف :الكفاية

ولية الطالب طرفيات اإلدخال واإلخراج والتخزين ضمن جهاز الحاسوب باإلضافة إلى أوجه استخداماته. كما يتعرض الطالب إلى البرمجيات األ  يتعّرفمغزى الكفاية: 

 .باملكتويتعامل مع واجهة سطح 

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 الّرئيسة املفاهيم 

 الحاسوب تعّرف

 لهالّرئيسة والطرفيات  

 اءة:وأجرز  الحاسروبيتعّرف 

 :وحدة اإلدخال 

املاسرررل اليرررو ي  –امليكروفون  –الفأرة  –)لوحة املفاتيح 

 الكاميرا الرقمية( –

 وحدة اإلخراج: 

 الطابعة( –شاشة اللمس  –)الشاشة 

 وحدة النظام 

 وحدة التخزين: 

الررررررذاكرررة  –تررخررزيررن خررررررارملرري: )الررقررر  امليرررررررررررررغرروع  -

 (املحمولة )فالش(

 تخزين داخلي: القر  الصلب داخلي -

 

 

 

  

 الحاسوب أنواع تعرف

 وتطبيقاته

 أنواع الحاسوبيتعّرف  -1

 

 الدفترية(–اللوحية  –نواع الحواسيب )املكتبية أ
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 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

رفيات
ّ
 الحاسوب طرفيات مع التعامل الط

 ي -1
ّ
 ويغلقهل الحاسوب شغ

املزدوجا السرررررررررررررحررب  تحكم في الفررأرة )النقرا النقري -2

 واإلفالت(

الحروف واألرقام العربية املفاتيح )م لوحة سرررررتخدي -3

 واالنجليزية(

 

 الحاسوب برمجيات مع لتعاملا البرمجيات

 Desktopسطح املكتب يتعّرف  -1

  البرامج ويغلقهال شغي -2

تعررررامررررل مع النوافررررذ واأليقونررررات )تكبير النررررافررررذةا ي -3

 إغالقهاا تصغيرهاا تحريكها(

 القوائم –شريط املهام  –سطح املكتب 

 األخالقيات
  الّتعامل أخالقيات

 الحاسوب مع

 إتالفها ويتفادى لى التجهيزات  يحافظ -1

صرررررررررررررحيحرررررة  نرررررد اسرررررررررررررتخررررردام ال الجلسررررررررررررررررررةيجلس  -2

 الحاسوب
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 قه.وينّس نًصا الطالب  يعالج :الكفاية

 تعامل مع مستنداته.ويق خطوطه ويثريه برسومات ومن ثم يحفظه ضمن مجلد ينّس نًصا يكتب الطالب : مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 النصوص معالجة

 الّتعامل مع امللفات

 املًف  ينش ئ -1

 افتح ملًف ي -2

 يحفظ ملًفا -3

يررررتررررعررررّرف الررررطررررررالررررررب الررررفررررر  برررريررررن املررررلررررفررررررات 

واملجلدات من خالل إنشرررررررررررراء ملف وتخزينه 

د خا  به.
ّ
 في مجل

التعريف ببعض أنواع امللفرررررات النصرررررررررررريرررررة. 

(docx - txt) 

 كتابة النصو  وتنسيقها

 باللغة العربية ويعّدلها انصوصً يكتب  -1

 ا الحجما اللونا النمط()النوعالخطوع  ينسق -2

 

 



م2020-2019للعام الدراس ي  -االبتدائي األول الخطة الدراسية للصف                 4 
 

 

 التقويم:

 من التعليم األسا  ي قادرا  لى أن: األولىالّسنة يكون الطالب في نهاية 

 يتعّرف الحاسوب وطرفياته واوجه استخداماتها. -

 .وينسقهنًصا يكتب  -

-  
ً
 ويلّونها.مبسطة يرسم أشكاال

 يعالج الطالب  :الكفاية
ً
 مها.هندسية يصّم أشكاال

 الطالب  : يرسممغزى الكفاية
ً
 هندسية يلونها ثم يحفظها.أشكاال

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 الوسائط املتعددة

 الّتعامل مع امللفات

 املًف  ينش ئ -1

 احفظ ملًف ي -2

 افتح ملًف ي -3

 

لبرمجية الّرئيسرررررة اسرررررتكشررررراف العناصرررررر 

 الّرسوممعالجة 

 اتالّرسوم معالجة

 الدائرة( –)املستطيل هندسية رسم أشكال ي -1

 يرسم أشكال حرة -2

 النقش( –)التعبئة  ن األشكالو يل -3
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الصف الثاني االبتدائي

 .بمراسالت يحدد خياراتهايتواصل : الكفاية

 ا.هيحدد خياراتها ويستقبل إلكترونيةالطالب ضمن هذا املحور رسائل  يرسل: مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 لكترونيةاإل املصادر في البحث 

 ويميز بينهما املفاهيم املرتبطة بامللف واملجلد يتعّرف -1

 (أنواع امللفات )صورةا نص يتعّرف -2

 امللفاتسار محدد ي -3

 ع  رض محتويات وسائط التخزينينوّ  -4

 التركريز  لى  رض امللفات في شكل إيقونات

 التواصل

 mail-E إرسال

 (composeر رسالة ) حر ي -1

  حدد  نوان املرسل إليهي -2

 حدد موضوع ومحتوى الرسالةي  -3

 (send)  الرسالة يرسل -4

يقوم املعلم بعرض طريقة إنشرررررررررررراء  -

ترري  بررريررررررد الرركررترررونرري ويررعرررض  ررمررلرريررّ

 االرسال واالستقبال.

استكشاف العناصر الرئيسة لبرمجية إدارة 

 ة:لكترونياملراسالت اإل

  الوارد 

 الصادر 

 املحذوفات 

 قائمة العناوين 

 تحرير رسالة 

 E-mail استقبال

  (Inbox)مجلد الوارد للتثبت من املراسالت  يختار -1

 رسالة إلكترونية يفتح -2

 املفتوحةملراسالت املفتوحة وغير بين ا يميز  -3

  نوان املرسل وتاريخ اإلرسال من يتثبت -4
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 .ُييَمنه رسومات وينسقهنًصا  يثري  :الكفاية

وينسقها ثم يعاين املستند  رخطوطها وفقراتها. كما أنه يثري نصوصه بكائنات في شكل رسومات متنو ة املصاد ا ينسقيكتب الطالب ضمن هذا املحور نصوصً  :مغزى الكفاية

  ويطبعه.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 معالجة النصوص

 و  وتنسيقهاالنص كتابة
 نجليزية في كتابة النّصو ية واإل اللغتين العرب يستخدم -1

 النص )وسطا يسارا يمينا ضبط( يحاذى -2

 

 وتنسيقها الكائنات إدراج
  مصادر متنو ةمن  يدرج صور  -1

  والدوران التخطيطاملوقع الحجما  حيث:ينسق الصور من  -2

 

با ة
ّ
 الط

 املستند يعاين -1

 املستند يطبع -2

تقتصر املعاينة  لى التأكد من 

كل النها ي للمستند
ّ
 الش



م2019-2018للعام الدراس ي  -االبتدائي الثاني الدراسية للصفالخطة                3 

 

 

 

 

 التقويم:

انية من التعليم األسا  ي الّسنة يكون الطالب في نهاية 
ّ
 قادرا  لى أن:الث

 لكتروني.اإليتواصل برسائل بسيطة  بر البريد  -

 .ُييَمنه رسومات وينسقه نًصايكتب  -

 يرسم  -
ً
 .مبسطة ويعالجهاأشكاال

 متنو ةيصمم ة: الكفاي
ً
 ويعالجها. أشكاال

 هندسية يرسمها ويعّدلها ويلّونها الطالب ضمن هذا املحور : يعالج الكفاية مغزى 
ً
 بطرائق متنو ة.أشكاال

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 الوسائط املتعددة
 اتالّرسوم معالجة

 هندسية وحرة -1
ً
 يدمج أشكاال

 سخ الّرسومات واألشكال الهندسية ونقلها وحذفهاين -2
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 الثالث االبتدائي
ّ
 الصف

 ة ويتعامل معها ويتواصل بمراسالت يرفقها بملفات.لكترونييبحث  ن مستندات في املصادر اإل :الكفاية

ا كلمات مفتاحية متنو ة تفي بالغرض. هذا باإلضافة إلى  ن ملفات متنو ة ضمن وسائط التخزين املتوافرة لديه موظًف الطالب ضمن هذا املحور يبحث  :مغزى الكفاية

املحور مع  ناوين إلكترونية متعددة كما أنه يرفق رسائله ملفات متنو ة. كما أنه ينّزل امللفات الطالب ضمن هذا ويتواصل تنزيل رسومات ونسخ نصو  يثري بها مشاريعها 

 التي تصاحب الرسائل التي تصله.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 البحث
 املصادر في البحث

 ةلكترونياإل

 لكترونيةاإل ن صوٍر ونصو  في األقرا  الّصلبة واملدمجة واملواقع  يبحث -1

  نوان املوقع يدخل -2

           كلمترررررررررررررررين اثنترررررررررررررررين  ربيرررررررررررررررة  مفتاحيرررررررررررررررها تقتصرررررررررررررررر  لرررررررررررررررى كلمرررررررررررررررات يسرررررررررررررررتخدم -3

 في البحث في املواقع اإللكترونية و/أو إنجليزيةا 

 لكترونية النصو  من املواقع اإل ينسخ -4

 تخزينفي وسائط الإلكترونية صور من مواقع  ينزل  -5

  صفحات الويبأزرار التنقل بين  يستخدم -6

م من مستوى الحماي -
ّ
ة يتأكّد املعل

 لبرمجية اإلبحار في االنترنت 

تأكد املعلم من خطوات البحث ي -

من حيث املحتوى قبل التعامل مع 

 املواقع 

يتم إدخال العنوان ضررمن شررريط -

 العناوين املخصص لذلك

 التواصل

 

 

 الرسائل مع التعامل

 لكترونيةاإل

 أكثر من  نوان في حقل العناوين يدرج  -1

 مراسلةضمن  املًف  يرفق -2

 حفظ امللف املرفق يرسالة و  يفتح -3

وجب التحقق من مجلد التي يتم 

 فيه تنزيل امللف املرفق للمراسلة

 



م2019-2018للعام الدراس ي  -االبتدائي الثالث الدراسية للصفالخطة                2 

 

 

 

 ل النصو  وينسقها يعّد  :الكفاية

 املحور إلى خصائص تنسيق الخطوع والفقرات وتنظيمها. كما أنه يتطر  إلى تنسيق صفحة املستند وترقيمها  الطالب ضمن هذا: يتعرض مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 معالجة النصوص

 وتنسيقهاصو  النّ  كتابة

طر حيث: مسررررررررافةالفقرة من  ينسررررررررق -1  ااألولا املسررررررررافة قبل و عد النّص  السررررررررّ

 املسافة بين األسطر

 حذفهيقله و يننسخ نًصا و ي -2

 ويعّدله اورقميً  انقطيً  اتعدادً  يدرج -3

 

فحة وطبا ة الصّ  إ داد

 املستند

 ترقيم الّصفحات الصفحة من حيث ينسق -1
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 .كائنات متعددة الوسائط ويعرضهبويثريه  تقديمًياا يعالج  رضً : الكفاية

 هذا باإلضافة إلى إ ادة ترتيب الشرائح و رضها.ا ا تقديمًيا مبسطا ييمنه كائنات متنو ة من نصو  ورسومات ينسقهاينجز الطالب في هذا املحور  رضً : الكفاية غزى م

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 

 

 

 العروض التقديمية

 

 

 

 

 

 

 امللفاتالتعامل مع 

 

  رض تقديمي ينش ئ -1

 حفظ العرض التقديمي ضمن مساٍر مبسطي -2

  رض تقديمي يفتح مستند -3

الّرئيسرررررررررررررة اسررررررررررررتكشررررررررررررراف العنراصررررررررررررر 

  رض املنجزات لبرمجية

 التعامل مع الشرائح

 شريحة جديدة  يدرج -1

 حذف شريحةي -2

 الشرائح  يرتب -3

 تحتوي استخدام تخطيط شريحة 

  نوان/صورة /  لى نص

 ثراء العروضا

 ويثريهمر ع نص  يدرج -1

  مصادر متنو ةمن  يدرج صور  -2

 التأثيرحيث: التخطيطا املوقعا الحجما الحدودا الصور من  ينسق -3

 صوت من ملف  يدرج -4

  Word Artيدرج  -5
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 التقويم:

الثة من التعليم األسا  ي قادرً الّسنة يكون الطالب في نهاية 
ّ
 ا  لى أن:الث

  .وينوع طرائق بحثهلكترونية اإل يبحث في املصادر -

  إلكترونية.ل مستندات من مواقع ينزّ  -

  لكتروني.اإليتواصل بمستندات  بر البريد  -

  .الوسائط بكائنات متعّددةه يثريو وينسقه نًصا يكتب  -

  .يصّمم شرائح ييمنها إنجازاته -

 
  رض الشرائح

شريحة بداية العرض والتنقل  بر شرائح العرض حسب تسلسلها أثناء  يحدد -1

 إنهاء العرضالتصميم ثم 

 

 .يعالج رسومات متنو ة: الكفاية

ف مبادئ التنسيق التي اكتسبها  لى نصوًصا يثري بها رسوماته هذا فيالطالب : يتعّرض مغزى الكفاية
ّ
 .املحور إلى تحديد أجزاء الّرسومات التي يبغي معالجتها كما أنه يوظ

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 اتالّرسوم معالجة املتعددةالوسائط 

 متنّو ة رسومات يّدرج -1

 اتالّرسوممن  أجزاءيستقطع  -2

 ي -3
ّ
 اتالّرسومر كبّ ير/صغ

 اللونا النمط والنوع الحجماقه من حيث: نسينًصا   للّرسومات و  يييف -4
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 .يثري الشرائح بكائنات متعّددة الوسائط ويعرضها -

 مبّسطة  يرسم -
ً
ويعالجهاأشكاال
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 الصف الرابع االبتدائي

 

 

 

 

 .اإلبحارااللكتروني و التراسل : يتواصل بمراسالت ويدير برمجيتي الكفاية

ق أساًس بعض ختحديد املحور إلى  هذا فيالطالب : يتعرض مغزى الكفاية
ّ
. كما أن الطالب يتطر  إلى إدارة بوضوح خطوع محتوى واجهة اإلبحار ايارات اإلبحار والتي تتعل

 العناوين اإللكترونية ضمن برمجية التراسل اإللكتروني بإثرائها بعناوين جديدة يقوم بتعديلها وتصنيفها.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

 إدارة قائمة  ناوين املواقع البحث

 لةفي املفيّ  احفظ موقعً ي -1

 ضمنه احفظ موقعً يفي املفّيلة. و  امجلًد  ينش ئ -2

 املفّيلةفي مجلد أو  حذف  نوان موقعي -3

يتم التعامل مع املفّيلة حسب 

محتوى  برمجية إدارةخيارات 

ر
ّ
 املفّيلة املتوف

  الكترونية  ناوين يييف -1 إدارة قائمة العناوين االلكترونية التواصل
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 .املستند للطبا ة وكائنات متعددة الوسائط وينسقهم وُيعد يعدل الطالب املستند ويثريه بجدول : الكفاية

اثراء نصوصه بجداول وكائنات متنو ة من رسومات وأشكال تلقائية ورموز ينسقها. كما ينسق الطالب باإلضافة إلى ذلك املحور إلى  هذا فيالطالب يتعرض  :مغزى الكفاية

 .ويعدها للطبا ةصفحة املستند 

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

 معالج النصوص

 كتابة نص
 بعض كلماته ويستبدلفي املستند  يبحث -1

 الّنصو  إمالئيا  يدقق -2

 

 إدراج جدول وتنسيقه

  يدرج -1
ً
 جدوال

  أجزاء من الجدول  يحدد -2

  يدرج -3
ً
 و  اّصفوف

ً
 أ مدة

 ي -4
ً
 و  احذف ّصفوف

ً
 أ مدة

  رض األ مدة وارتفاع الصفوف يغير -5

  ايع حدودً ي -6
ً
 للجدول  وتظليال

  رمرودايرترم ترحررررررديررررررد خرلريررررررةا 

 بكامله جدول صف أو 

 

 

 

 وتنسيقهاإدراج كائنات 

 ارموز  يدرج -1

جاة الّنّص  يغير -2
ّ
 ات

 ويثريها بنصوٍ   أشكال تلقائّية يدرج -3

 

 ستندإ داد الصفحة وطبا ة امل
 ا حجم الّصفحةشحيث: الهوامالّصفحة من  ينسق -1

  ارأًس  يدرج -2
ً
 للمستند  وتذييال
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 بكائنات متعددة الوسائط وينسقها.ويثريه تقديمًيا يصمم الطالب  رضا  :الكفاية

 . هذا باإلضافة إلى إدراج تأثيرات حركية وصوتية  لى الشرائح و رضها.املحور  رضا تقديمًيأ يثري شرائحه بكائنات متنو ة ينسقها هذا فيالطالب ينجز  :الكفاية مغزى 

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

العروض 

 التقديمية

رائح
ّ
 إثراء الش

 

 

  تخطيط الشريحة  يحدد -1

 أنص و  مر ع ينسق -2
ً
ا تعبئةا الحدودحيث: ال تلقائية من شكاال

 تلقا ي التنسيق وال تأثيرات الشكل

ريحة يغير -3
ّ
 خلفية الش

السر ة ونقطة   لى ا الكائنات من حيث:تأثيرات حركية  يدرج -4

 انطال  الحركة

 تأثيرات صوتية للكائنات يدرج -5

ابقررررة  توظيف املكتسررررررررررررربررررات السررررررررررررررررّ

مررررررا يرررررخرررررّص إدراج لرررررلرررررطررررررالررررررب فررررريررررر

 الكائنات وتنسيقها
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 .للطبا ةويعدة وينسقها  الكترونًيا يعالج بيانات جدوٍل : الكفاية

املحور بيانات متنو ة فينسقها ضمن خاليا وينجز معادالت  ليها ويسحبها  لى خاليا متعّددة. كما يعّدل الطالب الصفوف واأل مدة  هذا فيالطالب يعالج  :مغزى الكفاية

 وينسق بيانات الجدول ويطبعه.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

الجداول 

 اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 وتنسيقها إدخال البيانات

 الجدول  اتجاة يغير -1

 وفي صيغة تاريخ ووقت ا منطقيةا  دديةمتنو ة: نصية بيانات يدخل -2

 حجما اللون ونمط الخطال نوعا: الالخاليا من حيث محتوى  ينسق -3

التأكد من حفظ ملف 

الطالب أثناء تعامله مع 

 الجداول اإللكترونية

 تنسيق الجداول 

 اتجاة النص والتفافهو  األفقية والعموديةحيث املحاذاة الخاليا من  ينسق -1

  يدرج -2
ً
  اصفوف

ً
  رضها وارتفا ها ويحدد وأ مدة

 ورقة العمل ضمنويستبدلها بأخرى البيانات  في يبحث -3

 واأل مدة للصفوفا تلقائيً  احتواءً ينجز  -4

 ا ا وخارجيً الحدود داخليً  ينسق  -5

 الخاليا  تعبئةيغير  -6

 

 إنجاز املعادالت
 × /- / +أولية: حسابية  معادالت ينجز -1

  مودًيا  لى خاليا أخرى  ويسحبهااملعادالت  ينسخ  -2

 



م2019-2018للعام الدراس ي  -االبتدائي الرابع الدراسية للصفالخطة                5 

 

 يكون الطالب في نهاية الّسنة الّرابعة من التعليم األسا  ي قادرا  لى أن: : التقويم

 الويب.يستخدم برمجية اإلبحار ويدير مواقع  -

 .ويدير العناوين اإللكترونيةيتواصل بالبريد اإللكتروني  -

 .بكائنات متعّددة الوسائط وينسقها ويثريها نصوصا يكتبهايدقق  -

 .يصمم شرائح ييمنها إنجازاته -

 .يثري الشرائح بكائنات متعّددة الوسائط وتأثيرات متنّو ة ويعرضها  -

 .يدخل بيانات ضمن جداول إلكترونية وينسقها -

 .إلكترونيينجز معادالت بسيطة  لى بيانات جدول  -

 .يتعّرف أنواع امللفات الصوتية ويعالجها -

 .يدمج الرسومات وينسقها -

 

 : يتعرف الطالب أنواع ملفات الصور واملقاطع الصوتية ويعالجهما.الكفاية

أجزاء منها ودمجها وتعديل البعض من أنواع ملفات الوسائط املتعددة ويقوم بتسجيل مقاطع صوتية ويعالج رسومات من خالل اقتطاع الطالب يتعرف  :مغزى الكفاية

 خصائصها كدرجة اإلضاءة واأللوان.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

 

 الوسائط املتعددة

 

 
 

 

 تهاإضاء درجةو  ألوان الصورة يغير  -1 معالجة الرسومات

 تقتصر ملفات الصور  لى:  

gif-   png-jpg 

راتإضافة 
ّ
 املؤث

  ويحفظهااألصوات  يسجل -1

 مللفات الصوتية ايتعّرف أنواع  -2

تقتصر ملفات املقاطع الصوتية 

  wav- mp3 لى : 
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 الصف الخامس االبتدائي

 

 .يتعامل مع برمجية اإلبحار كما يدير برمجية التراسل االلكتروني :الكفاية

ة خيارات صفحة اإلبحار فيحدد صفحة مفيلة كما ينوع طرائق البحث في وسائط التخزين من خالل تحديد خيارات تيفي دقة  لى الكلمات املفتاحيالطالب يعّدل  :مغزى الكفاية

م
ّ
فة في بحثه. باإلضافة إلى ذلك ينظ

ّ
الب مراسالته االلكترونية ضمن مجلدات يحددها. املوظ

ّ
 الط

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

 محرك البحثضمن كلمات مفتاحيه في شكل جمل  يستخدم -1 ق البحثائتنويع طر  البحث
 

 

واصل
ّ
 دارة املراسالت ضمن البريد االلكترونيإ الت

 ويعرفه امجلًد  ينش ئ -1

 مجلد محّدد  ررررريلحق مراسلة إلكترونية ب -2

 

 طات تشعبية.يثري النص بارتبا: الكفاية

 ضمن هذا املحور ارتباطات تشعبية ويعدل خصائصها ويقوم بتنسيق املستند بما توافر لديه من مكتسبات في هذا اإلطار. الطالبينجز  :مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة الخاّصةالتوجيهات 

معالجة 

 النصوص
  ينش ئ -1 مع املراجع التعامل

ً
  ا ملوقع ويب ويعدلهتشعبيً  اارتباط

الطالب مكتسبات توظف 

السابقة في مجال إدراج الكائنات 

 وتنسيق محتوى الصفحة
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 بتأثيرات حركية وصوتية.  رًضا تقديمًيايثري  :الكفاية

  تنو ة التي ضمنها الشرائح.يدرج الطالب ضمن هذا املحور تأثيرات حركية وصوتية يحدد خصائصها  لى شرائح العرض التقديمي ثم ينجز ارتباطات تشعبية  لى الكائنات امل: مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

العروض 

 التقديمية
 إثراء الشرائح

 الشرائح ويكرر  ينسخ -1

 يحدد من خاللها: شرائح لى التأثيرات ينجز  -2

  تأثيرات حركية 

  تأثيرات صوتية 

 سر ة املراحل االنتقالية للشرائح 

 يدرج ملًفا صوتًيا ضمن العرض التقديمي -3

ا ينش ئ -4
ً
 العرض ويعدله ضمن تشعبًيا ارتباط

الطررررالررررب مكتسررررررررررررربررررات توظف 

السرررررررررررررررررررابررقررررررة فرري مررجررررررال إدراج 

محتوى الكررررررائنررررررات وتنسررررررررررررريق 

 الصفحة
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 : يثري الكفاية
ً
 .ويعدة للطبا ة بياناتهبمعادالت حسابية ويعالج  الكترونيً  اجدوال

حتواها ضمن هذا املحور إلى التعامل مع أورا  العمل ثم يعالج البيانات ضمن جدول فينش ئ سالسل بيانات متنو ة ويبحث في محتوى الجداول ويعدل م الطالب: يتطر  مغزى الكفاية

 ب البيانات والجدول نفسه ويطبعه. ويفرزها. باإلضافة إلى ذلك ينوع الطالب توظيف املعادالت والدوال  لى بيانات وتعميمها  لى خاليا متعّددة يحددها.  كما ينسق الطال

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

 

الجداول 

 االلكترونية

 

 

 مع البيانات التعامل
 سالسل ينش ئ -1

 افرز البيانات تصا دًيا وتنازليً ي -2

 

 انجاز املعادالت

 ينجز معادالت حسابية ومنطقية  -1

 لى البيانات   max/min/sum  الّدوال  يوظف -2

 وأفقًيا( ا) موديً سحبها  لى خاليا أخرى ينسخ املعادالت و ي -3

 

 املحتوى  تنسيق
 والتاريخ الوقتو  العشرية من حيث: األ داد البيانات ينسق -1

 ويلغي الدمج دمج الخاليا ي -2

 

 وطبا ة املستند الصفحةإ داد 
  ارأًس  يدرج -1

ً
 للجدول  اوترقيًم  وتذييال

 ويطبعهقبل الطبا ة  الجدول  يعاين -2

 

  تسميتها ويعيد نقلها يو  حذفهاي مل و أورا   يدرج -1 التعامل مع أورا  العمل
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 متنو ة.مؤثرات وييفى  ليها يعالج الرسومات : الكفاية

جها ويعدل ضمن هذا املحور بإضافة مؤثرات متنو ة  لى رسومات وييمنها نصوًصا ينسقها باإلضافة إلى معالجة ملفات صوتية يقتطُع أجزاء منها ثم يدم الطالب: يقوم مغزى الكفاية

 من سر تها.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العاّمة التوجيهات الخاّصة

معالجة 

الوسائط 

 املتعددة

 املتعددة وينتجها الوسائطيعالج 
  (emboss/invert)مؤثرات  لى رسومات من نوع  يييف -1

  للنص  امتقدًم تنسيًقا  ينجز -2

يرررترررعرررلرررق الرررترررنسررررررررررررررريرررق املرررترررقرررررردم 

انحناءات شركل  النصباتخاذ 

 أو الخط الرسم

 إضافة مؤثرات  لى وسائط متعددة

 بين مواضع شريط الّصوت يتنقل -1

 أجزاء من صوت يستقطع -2

  اأصواتً  يدمج -3
ً
 متعددة
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 التقويم: 
 يكون الطالب في نهاية الّسنة الخامسة من التعليم األسا  ي قادرا  لى أن:

 .يستخدم برمجية اإلبحار ويعّدل خياراتها -

 البحث. محرك اإلبحارفي  بشكل جمل يبحث -

 .يتواصل بالبريد اإللكتروني ويدير املراسالت -

 .جداول  لى بيانات  ودواال ثري النصو  بارتباطات تشعبيةي -

 .وتأثيرات متنوّ ة تقاينسبتيثري الشرائح  -

 يفرز البيانات ضمن جدول إلكتروني ويدقق في محتواة.  -

 ينجز معادالت منطقية ودواال  لى البيانات. -

 ينسق البيانات وخاليا الجداول ويتعامل مع أورا  العمل. -

 يييف مؤثرات  لى رسومات وينتجها. -

 ثم ينتجها .يقتطع األصوات ويدمجها ويعدل في سر تها  -
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 الصف السادس االبتدائي

 

 

 

 .حمايتهيعمل  لى محركات البحث ويتواصل بالبريد االلكتروني و استخدام ق ائينوع طر  :الكفاية

ضمن هذا املحور في مواقع الويب  ن ملفات يحددها موظًفا امتدادات ملفات متنو ة. كما ينجز الطالب تصفية  لى رسائله اإللكترونية  الطالب: يبحث مغزى الكفاية

 فيصنف بعيها ضمن مجلدات ويحذف البعض اآلخر.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 العامةالتوجيهات  التوجيهات الخاصة

  (pptx – docx- pdf)   نها.بحث حدد خيار امتدادات ملفات يي -1 البحث محركات اتاستخدام تنويع البحث

 االلكتروني البريد حماية التواصل
 ينش ئ تصفية  لى الرسائل االلكترونية: -1

 للواردوصولها  حالالكترونية  حذف رسالةي 

 

 .يعالجهاضمن نصو  ارتباطات تشعبية : يدرج الكفاية

  ضمن هذا املحور املستند الذي يعالجه بإنشاء روابط تشعبية  لى محتوى املستند ويعدلها. الطالب: يثري مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 معالج النصوص
 تشعبيً  -1 املراجع مع يتعامل

ً
   لى ملف ويعدله  اينش ئ ارتباطا
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 يعدة للطبا ة.ثم الحظات ويثريه بم : ينسق  رًضا تقديمًيا الكفاية

كما يقوم الطالب بتحديد  دد من يستعين بها في  رضه.  يثريه بمالحظات ضمن هذا املحور شريحة رئيسية يعتمدها في تصميم  رض تقديمي الطالب ينش ئ: مغزى الكفاية

 خصائص إ دادات العرض التقديمي ويطبعه.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 العروض التقديمية

با ة الّصفحة إ داد
ّ
 والط

 يدرج رأًس  -1
ً
 لشريحة ييمنهما التاريخ والوقت ا وتذييال

 يدرج ترقيًما للشرائح -2

 الطبا ة يعاين العرض قبل -3

 الصفحةضمن كل الشرائح  ويحدد  دديطبع العرض  -4

 

 قوالب إنشاء

يحدد الطالب خيارات الشريحة  Master Slideينش ئ شريحة رئيسة  -1

الرئيسة من حيث التنسيق 

 واملحتوى 
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 .يعدة للطبا ةثم ويثريه بمخطط بياني ضمن مستند  جدول يعالج بيانات : الكفاية

ا بيانًيا يثريه بعناوين ومحاور ينسقها باإلضافة إلى إ داد الصفحة وتحديد نطا  الطبا ة وطبا ة املستند. الطالب: ينش ئ مغزى الكفاية
ً
 ضمن هذا املحور تخطيط

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الجداول 

 االلكترونية

ا ينش ىء
ً
 بيانًيا تخطيط

ا بيانًيا  -1
ً
 من خالله: نطا  البياناتا السالسل ونوع التخطيطيحدد ينش ئ تخطيط

  يحدد موقع التخطيط -2

 من حيررث: الخطا الشررررررررررررركررلا التعبئررةا الحرردودا إظهررارينسرررررررررررررق التخطيط البيرراني  -3

 القيم ومفاتيح التخطيط

   صو س نوان املخططا و ناوين املحورين  ينسق -4

 

 املستند ويطبع الصفحة يعّد 

 ييبط حجم ورقة العمل   -1

 للطبا ة الجاهزة الخاليايحدد نطا   -2

يحدد خيار ضبط حجم 

ورقة العمل وشكلها بعد 

 الطبا ة
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 .عالج وسائط متعددة متنو ة ويدمجهاي: الكفاية

بمقاطع صوتية وفيديو بتنويع انماع حفظ رسوماته ومقاطع األصوات التي يعالجها. كما أنه يثري ملف الفيديو الذي ينتجه ضمن هذا املحور  الطالب: يقوم مغزى الكفاية

 ورسومات يعدّل خصائصها وتأثيراتها.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 الوسائط املتعددة

 متعددة وسائط ملفات ريصّد 
  (wav – mp3)أنماع متعددة ية في شكل صوت يحفظ ملفات -1

  (Jpg -  Png – Gif )أنماع متعددة شكل  الرسومات فييحفظ  -2

 

 وينتجها املتعّددة الوسائط يعالج

  ضمن مقطع فيديو ينتجه: يدمج ملفات وسائط متعددة -1

 يدرج مقطع فيديو 

  ًاا صوتيً يدرج مقطع 

 يدرج صورة 

 فيديومقطع ا أو ا صوتيً يحذف مقطعً  -2

 صوت أو فيديو مقطعيحدد مّدة  -3

 يغّير مواقع مقاطع الفيديو والصوت -4

 املرافق ملقطع الفيديويحدد مستوى الصوت  -5

تضخيم ا الصمت و تالش ي الصوت تتناول: ي لى مقطع صوت راتيتأث يدرج -6

 الصوت

 الفيديو إلى أجزاء يقسم -7

 يحفظ ملف مشروع اإلنتاج -8
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 التقويم:

 
 التعليم األسا  ي قادرا  لى أن: السادسة منيكون الطالب في نهاية الّسنة 

 البحث.  البحث باستخدام محركات ينوع طر  -

 املراسالت.يتواصل بالبريد اإللكتروني ويحميه ويدير  -

 يثري النص بارتباطات تشعبية. -

 .بتعليقات متنوّ ةالشرائح  للطبا ة ويثري يستخدم شريحة رئيسة ويعد العرض  -

-  
ً
 .ا ويعد الجدول للطبا ةا بيانيً ينجز مخطط

 .يصدر ملفات وسائط متعددة -

 فيديو(. –صورة  – )صوتيدمج ملفات وسائط متعددة  -

 ينتج مشروً ا في شكل فيديو يتيمن الوسائط املتعددة التي  الجها. -


