
 

 
 

 

 الخطة الدراسية

 تقنية املعلومات واالتصالملادة 

 م2020-2019العام الدراس ي 

 املرحلة اإلعدادية

 األّول(
ّ
 )الصف
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  ينوع خيارات اإلبحار.الكفاية: 

 .لبرمجية اإلبحاريغير الخيارات اللغوية  مغزى الكفاية:

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

البحث 

 والتواصل

 غوية لبرمجية اإلبحار: .1 يحدد خيارات الصفحة
ّ
 يغّير الخصائص الل

 يحّدد لغة واجهة برمجية اإلبحار. -أ

عتمدة في البحث. -ب
ُ
 يحّدد اللغات امل

 اإلبحار.يحفظ خيارات  -ج

ة خحرررديرررد خيرررارات ضرررررررررررررررورة الو ي  بررريّميرررّ

 اإلبحار املالئمة للبحث.

 

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 .يحدد خيارات اإلبحار ويفعلها -

 

 



 3 2020-2019/ العام الدراسي  األولللصّف اإلعدادي الخطة الدراسية لمادة تقنية المعلومات واالتصال 

 .يثريه بكائنات متعدّدة الوسائط يعالجهاو ينجز مقطع فيديو : الكفاية

 يوظف خاللها التطبيقات املناسبة في معالجتها. برسومات ومقاطع صوخية ينتج مقطع فيديو ويثريه : مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 الوسائط

 املتعددة

 يدرج مقطعا صامتا ضمن ملف صوتي .1 يعالج األصوات. 

 .Amplifyيعّدل درجة خضخيم الصوت  .2

 .Time Shiftصوتي يعدل الّسلم الزمني مللف  .3

 

  لصورةنش ئ خلفية شفافة ي .1 الرسوماتيعالج. 

 .سوماتلرّ اإلى  Maskيضيف قناعا  .2

 

  خلفية ملقاطع فيديو يدرج أصواخا .1 فيديومقطع يعالج. 

 .يدرج مقطع فيديو ضمن آخر .2

 .يدرج رسومات ضمن مقاطع فيديو .3

 .يضيف عنوانا رئيسا للفيديو .4

نتج .5
ُ
 .يتحقق من الفيديو امل

 يحفظ الفيديو. .6

 

الية:يراعى في التقويم 
ّ
 املعايير الت

 .يل األصوات ورقمنة الرسوماتجيجيد تس  -

م الزمني  -
ّ
  .ملقاطع صوخية يضيف مؤثرات ويغير السل

 .ينتج فيديو يضمنه رسومات وأصوات عالجها  -
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 ويوثق مراجعه. ينجز مراسالت يدمج ضمنها بيانات يستقيها من مصدر بيانات خارجية: الكفاية

ضمنها  وثقيينش ئ حاشية سفلية وتسمية خوضيحية كما  همراسالخعلى حقول بيانات خارجية يضمنها شرطية  بنىوظف يتعرف خصائص دمج املراسالت وي: مغزى الكفاية

 .مراجعه

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 ةمعالج

 النصوص

 يتواصل باملراسالت 

 

 

 :ينجز دمجا للمراسالت .1

 .مبادئ دمج املراسالت وسبل خوظيفهايتعّرف  -أ

 .ينش ئ مستندا أساسيا -ب

 يحدد مصدر بيانات جاّزة. -ج

 حقوال ضمن نّص املستندات األساس ي.يدرج  -د

 .يدمج مستندا أساسيا -ه

 الشرطية ووظائف كّل منها.البينة  يتفّهم خيارات -و

رط  -ز
ّ
 في صياغة املستند األساس ي. IF.. THEN.. ELSEيستخدم أداة الش

ملف مصرررررررررررررررررردر البيرررررانرررررات ملفرررررا  يكون  -

ضررررررررررررررمن نصرررررررررررررريرررررررا يحتو  على حقول 

 رمز.او يفصل بينها  جدول 

الشررررررررررررررررطرريرررررررة الرربرريررنرررررررة  تررعرررف خرريرررررررارات -

 ووظائف كّل منها.

 

 ينجز حاشية سفلية .1 يتعامل مع املراجع. 

 .يدرج تسمية خوضيحية .2

ي فأّمية الحاشررررررررية السررررررررفلية تعّرف 

 .خوثيق املستندات

الية:يراعى في التقويم املعايير 
ّ
 الت

 ينجز دمجا للمراسالت. -

 .ملراجع متنوعة روابطيضمن نصوصه  -
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 ينسقها.ثم يثريها و  م عروضا خقديمية بناء على قوالب ينشئهايصّم : الكفاية

ها ثم ينسق محتواّا. ينشئهايصمم عروضا خقديمية بناء على قوالب : مغزى الكفاية
ّ
 يضمنها ّياكل خنظيمية يثريها بكائنات متنوعة ويعدل

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

العروض 

 التقديمية

 ينش ئ قوالب ويوظفها .1 يتعامل مع القوالب: 

 .قالبا جاّزايعتمد  -أ

  .ويوظفه قالبا جديداينش ئ  -ب

ة خنزيلها عبر شرررررررررررب القوالب بعض خحتاج 

 اإلنترنت. 

 رائح: .1 يتعامل مع الهياكل التنظيمية
ّ
 يثر  الش

 .لهيكل خنظيمي يدرج ش ال -أ

 يضيف أشكاال فرعية. -ب

 التنظيمي ويحذفه.يعدل شكل الهيكل  -ج

 ينسق الهيكل التنظيمي من حيث اللون والنمط. -د

 .بنصوص ورسوماتالهيكل التنظيمي يثر   -ه

 لرفررعريرررررررةاشررررررررررررررركرررررررال الرتررررررريكرررررررد مرن عررررررردد األ 

 للمحافظة على وضوح الشريحة.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 .م عروضا خقديمية بناء على قوالب يحدّدّايصّم  -

 .يثر  عروضه بهياكل خنظيمية ينسقها -

 

 



 6 2020-2019/ العام الدراسي  األولللصّف اإلعدادي الخطة الدراسية لمادة تقنية المعلومات واالتصال 

ها إلى خخطيطات بيانية ينسقها.: الكفاية
ّ
  يحدد قواعد ادخال بيانات يعالجها ثم يحللها ويحول

. معالجتهاي ف يحدد معايير قواعد ادخال البيانات وينش ئ روابط تشعبية على محتوى جدول ال تروني. كما ينجز خصفية على بيانات جدول ويوظف دواال شرطية: مغزى الكفاية

 ثم يعتمد قالبا يحفظه. باإلضافة إلى خرجمة البيانات إلى خخطيطات بيانية يعدل سالسلها ومحاورّا وينسقها ّذا

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الجداول 

 اإللكترونية

  يحرررررّدد نوع البيرررررانرررررات واملراجع

 وطريقة عرضها

 

 

 

 

 

 

 

 

  ل الجداول
ّ
 يحل

 :يحدد قواعد إدخال البيانات .1

 يدخل بيانات في شكل نصوص، أعداد وخواريخ. -أ

 يضيف تعليقات للخاليا. -ب

 ينش ئ ارخباطا تشعبيا على: .2

 ورقة عمل ضمن امللف مصدر االرخباط التشعبي. -أ

 الصفوف واألعمدة: يجّمد .3

 يجّمد صفوفا وأعمدة. -أ

 يلغي عامل خجميد الصفوف واألعمدة. -ب

 

 ينجز خصفية على البيانات: .1

يحدد قاعدة يعتمدّا في إظهار البيانات حسرررب املعامالت املنطقية اةخية:  -أ

،>،<،=≥،≤،and, OR 

 يلغي عامل التصفية. -ب

 الدوال على البيانات:يوظف  .2

 ويستخدمها.  IFيميز مكونات أداة الشرط  -أ

 ,countIF) )دواال شرررررررررررررررطيررررررا الحتسررررررررررررررررررراب الجمع والتعررررررداد واملتوسررررررررررررررط  يسررررررررررررررتخرررررردم .3

averageIF, sumIF.) 

التركيز على أّميرة خحرديرد قواعرد إدخرال 

 البيانات لتفاد  البيانات الخاطئة.

 

 

 

 

 

 

 

يرررتررروجرررررررب الرررترررحرررقرررق مرررن قررريرررمرررررررة الرررجرررمرررلرررررررة 

 )الشرط، خوافره، غيابه(.الشرطية 
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ها إلى خخطيطات بيانية ينسقها.: الكفاية
ّ
  يحدد قواعد ادخال بيانات يعالجها ثم يحللها ويحول

. معالجتهاي ف يحدد معايير قواعد ادخال البيانات وينش ئ روابط تشعبية على محتوى جدول ال تروني. كما ينجز خصفية على بيانات جدول ويوظف دواال شرطية: مغزى الكفاية

 ثم يعتمد قالبا يحفظه. باإلضافة إلى خرجمة البيانات إلى خخطيطات بيانية يعدل سالسلها ومحاورّا وينسقها ّذا

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الجداول 

 االلكترونية

 ينش ئ خخطيطا بيانيا وينسقه: .1 ينجز خخطيطا بيانيا 

 يعّدل سالسل البيانات ويعيد خرخيبها. -أ

 يعيد خوزيع البيانات على املحاور. -ب

 

 ينش ئ قالبا، يعّدله ويوظفه: .1 يتعامل مع القوالب 

 يتعّرف مفهوم قالب جدول إل تروني. -أ

 لجدول إل تروني ويوظفه. قالباينجز  -ب

 

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

لها. -
ّ
 يحدد قواعد ادخال البيانات ويحل

 ينش ئ خخطيطات بيانية وينّسقها. -

 ينسق الجداول ويثريها. -

 يصّمم قوالب ويوظفها. -

 

 

 



 8 2020-2019/ العام الدراسي  األولللصّف اإلعدادي الخطة الدراسية لمادة تقنية المعلومات واالتصال 

 يحلل مسيلة ويترجمها إلى برمجة يوظف ضمنها بنى خوارزمية متنوعة.: الكفاية

ها. كما يترجم الحلول الخوارزمية التي استنبطها إلى  هايحدد من خاللمسيلة معطيات يحلل : الكفايةمغزى 
ّ
 البنى الخوارزمية املناسبة لحل

ّ
 لبات املسيلة.مالءمتها ملتط ق فيبرمجة يدق

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

حل املسائل 

الخوارزمية 

 والبرمجة

  يحلل مسيلة 

 

 يحدد بدقة معطيات املسيلة، مدخالتها ومخرجاتها. .1

 يحدد سبل معالجة املسيلة وخوظيف االستراخجيات املالئمة ويخطط لحلها. .2

 يحدد البنى الخوارزمية املالئمة لحل املسيلة. .3

عزز لردى الطرالرب اخجراّرات ايجرابية  -
ً
ت

نحو خحليل املسرررررررررائل املطروحة للحّل 

وخضررررررررررررررررررررمررررررريرررررررنرررررررهرررررررا خررررررررائرررررررط خررررررردفرررررررقررررررريرررررررة 

Flowcharts 

ينجز الطرررالرررب خريطرررة خررردفقيرررة لكرررل  -

مسرررررررررررررريلرة م سررررررررررررررطرة ضررررررررررررررمن املسرررررررررررررريلة 

 خف ي ها. الرئيسة بعد

 يتعامل مع البنية الت رارية: .1 ينش ئ بنية خ رارية 

 يتعّرف مفهوم الت رار. -أ

 عدد مرات خ رار التعليمات ضمن بينة خ رارية. يحدد -ب

 يتعّرف امتداد البنية الت رارية. -ج

 يوظف بنية خ رارية ضمن حل خوارزمي. -د

يرررخرربررط املررفررهرروم الررخرروارزمرري لررلرربررنرريرررررررة  -

الت راريررررررة في طّن الطررررررالررررررب بعمليررررررة 

 خ رار التعليمة كالحركة مثال. 

يعي الطالب ضرررورة إدراج التعليمات  -

 ة.البينة الت رارياملت ررة فقط ضمن 

يختزل الطررررررالررررررب التعليمررررررات املت ررة  -

 التي يرصدّا في بني خ رارية يوظفها.
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 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

حل املسائل 

الخوارزمية 

 والبرمجة

 يتعامل مع البنية الشرطية: .1 ينش ئ بنية شرطية 

رط امل سط. -أ
ّ
 يتعّرف مفهوم الش

 .IF....THENيتعّرف امتداد البنية الشرطية امل سطة  -ب

ف بنية شرطية ضمن حل خوارزمي. -ج
ّ
 يوظ

يسررررررررررررررتررررذكر الطررررالررررب خوظيف الجمررررل  -

 الشرطية في خطابه ويحلل خركيبتها.

يعي الطالب ضرررورة إدراج التعليمات  -

التي تسرررررررتجيب للشررررررررط فقط ضرررررررمن 

 .البينة الشرطية

 يتعّرف املتغيرات. .1 يوظف املتغيرات 

 متغيرا.ينش ئ  .2

 يعّدل قيمة متغير. .3

 يحذف متغير. .4

 يوظف متغيرات في حل املسائل. .5

يتفهم الطرررررررالرررررررب املتغيرات وير طهرررررررا  -

 باملفهوم الرياض ي لها. 

يرررررعررررري الرررررطرررررررالرررررررب ضررررررررررررررررررررورة خررررروظررررريرررررف  -

 ي.البرمج املتغيرات في انجاز مشروعه

 ينش ئ تعليمة نداء. .1 يوظف بنية ندائية 

 يتعّرف مفهوم النداء واستقباله. .2

ا. تعليمة نداءيعّرف  .3  ويحدد معاييّر

 يوظف النداء واستقباله في حل املسائل. .4

 يدمج وسائط متعّددة في الحل املستنبط. .5

يعي الطرررررررالرررررررب طبيعرررررررة العالقرررررررة بين  -

 الكائنات ضمن مشروعه البرمجي.

يحدد وضعيات النداء ضمن مختلف  -

 البنى الخوارزمية التي يوظفها.

يسرررررررررررتخدم تسرررررررررررميات نداء طات داللة  -

 طبيعة العالقة بين الكائنات.على 
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 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

حل املسائل 

الخوارزمية 

 والبرمجة

  يررررحررررررردد الرررربررررنررررى الرررررئرررريسررررررررررررررررررررة فرررري الرررحرررررررل  - يترجم الحّل الخوارزمي إلى برنامج يشغله. يتحقق من الحّل

رررررررا ويررررحررررررردد  الررررخرررروارزمرررري الررررترررري أنررررجررررّز

 إن وجدتاألخطاء أو النقائص 

يوظف التعليمررررررات املنرررررراسرررررررررررررربررررررة لكررررررل  -

ترعرلريرمريرررررررة أو برنريرررررررة خروارزمريرررررررة أثرنررررررراء 

 البرمجة.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يحلل املسائل ويصمم خرائط خدفقية لها ثم يدمجها. -

 يوظف البنى الخوارزمية املالئمة في حلوله املستنبطة. -

 يترجم حلوله إلى برمجة. -

 

 واجهة التطبيق في البرمجيات "اللغة اإلنجليزية".خكون لغة  مالحظة:

 

 



 

 
 

 

 الخطة الدراسية

 ملادة تقنية املعلومات واالتصال

 م2020-2019العام الدراس ي 

 املرحلة اإلعدادية

 الثاني(
ّ
 )الصف
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 يحّدد خيارات البحث ويوظفها.: الكفاية

 يحّدد معيارا زمنيا ومكانيا يوظفهما في بحثه. :مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 والتواصلالبحث 
  يحرررردد معيررررار زمرررراني ومكرررراني أثنرررراء

 البحث

 يحدد خاريخ خحميل البيانات في بحثه. .1

 مكاني. ينجز خصفية على عملية البحث بتحديد معيار .2

الهررردف من خحرررديرررد املعيرررار املكررراني  يكون 

والزمراني، خضررررررررررررررييق نطرا  البحرث بحيث 

يشررررررررررررررمل بيانات ختعلق بمنطقة جغرافية 

 ما خالل فترة زمنية معّينة .

 .والزماني ويوظفهايحدد خيارات البحث املكاني  - يراعى في التقويم املعيار التالي:

 

  

عد الب
تابع قوا

ت
يانا
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 .ينجز مقطع فيديو يثريه بكائنات متعدّدة الوسائط يعالجها: الكفاية

 يحّددّا .  رسومات ومقاطع صوخية يعالجها ثم يدرجها ضمن مواضع ينتج مقطع فيديو ويثريه بنصوص و: مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الوسائط 

 املتعددة

 خيثيرا ملقطع صوتي: يضيف يعالج األصوات 

 (.Fade inخالش ي الصوت في بداية املقطع ) .أ

 (.Fade outخالش ي الصوت في نهاية املقطع ) .ب

 

 أداة النسخ  يوظف .1 يعالج الرسوماتClone tool. 

 .Healing toolيوظف أداة املعالجة   .2

 تستنسخ أجزاء من صورة. -

-  
ُ
وظف أداة املعالجة إلصررررررررالح عيوب خ

 الصورة على س يل املثال.

 يضيف تعليقات للفيديو: .1 يعالج الفيديو 

 يضيف عنوانا فرعيا في بداية ونهاية كل مقطع فيديو. -أ

 يضيف نصا على مقطع فيديو. -ب

 يضيف نصا في نهاية الفيديو. -ج

املقاطع الصررررررررررررروخية والصرررررررررررررور  خوظف -

التي خمررررت معررررالجتهررررا في إثراء محتوى 

 الفيديو.

مختلف التعليقرررررررات طرررررررابعرررررررا  ختخرررررررذ -

إثرائيررررا للفيررررديو كررررالتعريف بمحتوى 

 الفيديو او بيعضاء فريق اإلنتاج .

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 ينجز خيثيرات على مقاطع صوخية يعالجها. -

 ويعالجهاينسخ أجزاء من صورة  -

 يثر  مقاطع فيديو بنصوص ورسومات ومقاطع صوخية عالجها  - 
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 يعالج نصا ويثريه ب يانات يستعلمها ويتواصل بمراسالت يعالجها ويدمج ضمنها بيانات جدول ال تروني. الكفاية:

بيانات باإلضافة إلى خصميم قالب مستند يوظفه. ّذا وينجز الطالب يصمم نصا يثريه بإشارات مرجعية على مقاطع يحددّا و يانات يستعلمها من قاعدة مغزى الكفاية: 

  دمجا لبيانات جدول ال تروني ضمن نص مراسلة ويتواصل بها.

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

معالجة 

 النصوص

 .يتواصل باملراسالت 

 ينّوع مصادر بيانات الرسائل املدمجة: .1

 بيانات ضمن حقول يفصل بينها رمز.  -أ

 بيانات ضمن جدول إل تروني. -ب

دمج املراسالت بناء على  يكون 

 بيانات جدول ال تروني. 

 قاعدة بيانات: يستعلم .1 يستعلم مصادر بيانات خارجية 

 يحّدد مصدر البيانات. -أ

 يحدد جدوال أو استعالما يستقي منه البيانات. -ب

 االستعالم إلدراجها النّص.يحّدد حقوال ضمن الجدول أو  -ج

 ينجز فرزا على جداول/استعالم. -د

قاعدة بيانات بهدف التعليق  اسررررررررررررررتعالم

 عليها أو كتابة خقرير. 

 يتعامل مع القوالب 
 قالبا جاّزا. يعتمد .1

 .قالبا جديداينش ئ  .2

 

 ينش ئ إشارة مرجعية ) يتعامل مع املراجع(Bookmark .مرررن خررروظررريرررف اإلشررررررررررررررررررررارة  الرررهررررررردفيررركرررون  ويوظفها

 املرجعية، سهولة التنقل ضمن الّنص.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يصمم نص مراسلة يعالجه.  -

 يدمج ضمن مراسلته بيانات جدول ال تروني.  -

 يضمن نصا يعالجه بيانات جدول او استعالم يستقيه من قاعدة بيانات   -

 يثر  نصا بإشارات مرجعية -

 القوالب ويوظفها.يتعامل مع  -
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 يصّمم عروضا خقديمية بصيغ متنوعة. :الكفاية

 .أو ملف جاّز للعرض مباشرة  pdfيحفظ عرضا خقديميا بصيغة مستند  :مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

العروض 

 التقديمية

  يرررحرررول مرررلرررفرررررررات الرررعرررروض

 الررررتررررقرررررررديررررمرررريرررررررة إلررررى صررررررررررررررررريرررغ

 مختلفة.

 يحّول العرض التقديمي إلى: .1

 ملف جاّز للعرض  -أ

 .PDFملف  -ب

 (SlideShowيكون امللف في صيغة  ) -

وظررررف مررررهرررررررارات إثررررراء الشررررررررررررررررررائررررح فرررري . -
ُ
خرررر

 خصميم العرض التقديمي.

الي:
ّ
 يحفظ العروض التقديمية بصيغ مختلفة. - يراعى في التقويم املعيار الت
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 ينسقها ويتواصل بها.يعالج بيانات جدول ويحللها ثم الكفاية: 

 راد طباعتها.ينجز خصفية على بيانات جدول. كما ينجز خنسيقا شرطيا يضبط خياراخه على نطا  بيانات يحدده. ّذا باإلضافة إلى خحديد أجزاء الجدول امل: مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الجداول 

 اإللكترونية

  ل الجداول
ّ
 ينجز خصفية متقدمة على البيانات محدًدا: .1 يحل

 (.Advanced filterمعيارا للتصفية )   -أ

 Relative and) يستخدم املرجعيات النس ية واملطلقة للخاليا ضمن املعادالت .2

Absolute references) 

 يتعّرف خصائص املرجعية النس ية واملطلقة  -أ

 يميز بين املرجعيتين النس ية واملطلقة.   -ب

 صفا في تعامله مع الّدوال. أو يوظف مرجعية مطلقة خحّدد عمودا  -ج

 يوظف الدوال على قائمة بيانات. .3

 بصورة مركبة.  IFيستخدم البنية الشرطية  -أ

 ينجز خنسيقا شرطيا للبيانات: .4

 يحدد القيم العليا والسفلى لتنسيق البيانات  -أ

 ينّسق البيانات. -ب

 يعّدل قاعدة التنسيق الشرطي. -ج

 

التصرررررفية في خحديد بيانات عدد من  ختمثل 

ت بناء على معيارا واحًدا.
ّ
 السجال

محدودية املرجعية النسررررررررررر ية  خوضررررررررررريح -

التي ُوظفت سرررابقا من خالل وضرررعيات 

 طات داللة.

 

 

يتم التعّرض إلى وضررررررررررررعيات ختطلب ُبنى  -

 شرطية متداخلة.

التنسرررررررررررررريق: لون الخط، نمط  يشررررررررررررررمررررل -

 الخط، حجم الخط ولون التعبئة.

يستثمر الطالب م تسباخه السابقة في  -

 انجاز التخطيطات البيانية وخنسيقها.
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 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الجداول 

 اإللكترونية

  يعّد الصفحة ويطبع

 املستند

 يحدد منطقة الطباعة. .1

 يحدد صفوفا وأعمدة يت رر ظهورّا في الطباعة. .2

جزء من البيرررررررانرررررررات في ورقرررررررة  طبررررررراعرررررررة -

ا.  العمل دون غيّر

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 ينجز خصفية على البيانات. -

 يوظف بنى شرطية في خحليله للبيانات. -

 ينسق خنسيقا شرطيا للبيانات بناء على معايير يحددّا. -
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 يدرك املفاّيم األساسية إلدارة قواعد البيانات ويتعّرف مكوناتها ويعالجها. الكفاية: 

ضافة من جدول ونموطج ينسقهما. ّذا باإل يتعّرف الطالب املفاّيم األولية إلدارة قواعد البيانات ثم يستعرض مكونات برمجية إدارة قواعد البيانات. كما يدخل بيانات ويعّدلها ض: مغزى الكفاية

 انشاء خقرير ينسقه لبيانات جدول أو استعالم يحدده.إلى 

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

إدارة قواعد 

 البيانات

  يست شف واجهة برمجية إدارة

 قواعد البيانات

 ها.ويغلق يفتح قاعدة بيانات جاّزة .1

 استعالمات وخقارير.يستعرض املكونات الّرئيسّية: نماطج، جداول،  .2

 يفتح املكّونات الرئيسة لقاعدة البيانات ويغلقها.  .3

 يعاين محتوى مكّونات قاعدة البيانات.  .4

 يتنقل بين حقول وسجالت الجدول، النموطج واالستعالم. .5

الررررررب مكّونررررررات قرررررراعرررررردة 
ّ
يسررررررررررررررت شررررررررررررررف الطرررررر

البيانات ويسررررتعرض محتواّا في وضررررعيات 

طات داللرررررررة، كرررررمرررررررا يرررررترررررعرررررّرض إلرررررى وظررررريرررررفرررررررة 

 عد وآلية البحث فيه ضمن البرمجية.املسا

  يعالج الجداول ويعّدل محتواّا: .1 يتعامل مع الجداول 

 يضبط عرض األعمدة وارخفاع الصفوف. -أ

 يغّير مواقع الحقول. -ب

 يفرز الّسجالت خنازليا وخصاعديا. -ج

 يدخل بيانات ضمن سجّل ويعّدلها. -د

 يم ن الر طلتحفيز م تسرررررررررررررربرررات الطرررالرررب 

بررررررريرررررررن مرررررررهرررررررارات الرررررررترررررررعرررررررامرررررررل مرررررررع الرررررررجرررررررداول 

قرررررررة برررقررررررراعررررررردة 
ّ
اإللررر رررتررررونررريرررررررة وخرررلررررررر  املرررترررعرررلررر

 البيانات. 

 ينش ئ استعالما بسيطا على جدول واحد بدون معايير  .1 يستعلم قاعدة البيانات 

 يحدد الحقول املراد معالجتها ضمن االستعالم. .2

 يظهر حقل استعالم أو يخفيه. .3

 يفرز الحقول خنازليا أو خصاعدّيا. .4

  استعالما.يحفظ  .5

 ةضرررررررررررررررور  سررررررررررررررتخدم املعالج في االسررررررررررررررتعالميُ 

التعرض أن ّررررررذا النوع من االسررررررررررررررتعالم ال 

 يعّدل في محتوى الجدول األساس ي شيئا.
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 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

إدارة قواعد 

 البيانات

 ينش ئ نموطجا ويعالجه: يتعامل مع الّنماطج 

ينش ئ نموطجا باستخدام املعالج يحدد من خالله الخيارات اةخية: الجدول أو  -أ

 والعنوان. النمطاالستعالم، الحقول، التخطيط، 

 للنموطج. -ب
ّ
 يضيف سجال

 يدخل بيانات ضمن سجّل ويعّدلها. -ج

 ينسق محتوى النموطج من حيث: -د

 .مواقع الكائنات وحجمها 

 لون وتعبئة الخط، حجمه، نوعه ونمطه. -ه

 موطجا.يحفظ ن -و

به بين الجدول  -
ّ

يتم الّتعّرض إلى أوجه الشرررررر

والّنموطج وأّمية خنسرريق واجهة ّذا األخير 

 خالل الّتعامل مع البيانات.

ا  - يتّم التطّر  إلى خصائص النماطج وخمّيّز

م في عرضررررررررررررررهرررررا 
ّ
عن الجرررررداول وأوجررررره الّتح 

 للبيانات.

 

 يحدد من خالله الخيارات اةخية:ينش ئ خقريرا باستخدام املعالج  .1 يتعامل مع التقارير 

 الجدول أو االستعالم، الحقول، الفرز، التخطيط، النمط والعنوان.

 ينسق محتوى التقرير من حيث:  .2

 مواقع الكائنات وحجمها. -أ

 لون وتعبئة الخط، حجمه، نوعه ونمطه. -ب

 يحفظ التقرير. .3

 يعاين التقرير ويطبعه. .4

لتقرير خصررررررررررائص تهّم الجانب الّتواصررررررررررلي ل

التركيز عليهرررا ضررررررررررررررمن نمررراطج لتقرررارير يم ن 

ختضرررررررررررررمن بيانات مسرررررررررررررتخلصرررررررررررررة من قاعدة 

 بيانات.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يتمل  مفاّيم أّولية عن إدارة قواعد البيانات. -

 يتنقل بين مكّونات برمجية إدارة قواعد البيانات ويمّيز خصائص كّل منها.  -

 وينّسقه.يحّدث بيانات سجّل ضمن جدول  -

 يبحث في بيانات جدول ويفرزّا. -

 ينش ئ نموطجا ينسق محتواه ويعّدل بياناخه. -

 ينجز خقريرا وينسق محتواه. -
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 يحلل مسيلة ويترجمها إلى برمجة يوظف ضمنها بنى خوارزمية متنوعة.: الكفاية

خحليله ملسائل خوارزمية. كما يحدد وضعيات خوظيف مؤشرات حركات الفيرة ويفعلها : يوظف البنى الخوارزمية املناسبة من بنى شرطية مركبة وخ رارية في مغزى الكفاية

 .ضمن برمجية خترجم حلوله الخوارزمية إلى خطبيقية يدقق في مخرجاتها ويحسن في ادائها

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

حل املسائل 

الخوارزمية 

 والبرمجة

  رط: .1 بنية شرطيةينش ئ
ّ
 يتعّرف مفهوم الش

 .الشرط املركب 

 يتعّرف امتداد البنية الشرطية: .1

 بنية كاملة …ELSE   IF.... THEN. 

ب من شرررررررررررررررطين أو 
ّ
يتكّون الشرررررررررررررررط املركر

 أكثر خر ط بينهم معامالت منطقية.

 

 ينش ئ بنية خ رارية 

 

 يحدد ارخباط البنية الت رارية بشرط ما: .1

 خنفيذ التعليمات.يتعّرف خيثير الشرط على  -أ

 يوظف شرطا في البنية الت رارية. -ب

رط فررري الررربرررنررريرررررررة 
ّ

يرررترررّم الرررترررعررررض إلرررى الشرررررررررررررررر

 الت رارية ضمن وضعية طات داللة.

 يرخبط النداء بحركة الفيرة. ينش ئ نداء بناء على مؤشرات طرفية ادخال. .1 يوظف بنية ندائية 

 يتحقق من وجاّة الحل الخوارزمي. .1 يتحقق من الحل 

 على حّل خوارزمي. يدخل خحسينات .2

خحديد ما إطا كان البرنامج يسررررتجيب  -

 مع جميع التفاعالت املم نة.

خحرررررديرررررد منررررراطق اختزال التعليمرررررات في  -

 البرمجة.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يوظف جمال شرطية مركبة ضمن الُبنى الخوارزمية. -

 ينوع خوظيفه للبنى الت رارية. -

 الكائنات.ُيضفي صبغة خفاعلية على  -

 يتحقق من وجاّة الحّل الخوارزمي ويحّسنه. -

خكون لغة واجهة التطبيق في البرمجيات "اللغة اإلنجليزية".مالحظة: 



 

 
 

 

 الخطة الدراسية

 ملادة تقنية املعلومات واالتصال

 م2020-2019العام الدراس ي 

 املرحلة اإلعدادية

 الثالث(
ّ
 )الصف
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 يحمي نتائج بحثه و ياناخه الشخصية.: الكفاية

 خالل خحديد خيارات الحماية ضمن برمجية اإلبحار.  اإلل ترونية من: يحذف آثار بحثه و ياناخه الشخصية من املواقع مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 يحمي نتائج البحث  البحث والتواصل
 يحذف البيانات املتعلقة بآثار نتائج البحث وامللّفات املؤقتة .1

 يحذف البيانات الشخصية. .2

إلى اسم تشير البيانات الشخصّية 

ما.  املستخدم والكلمات السرّية وغيّر

اليةيراعى في التقويم املعايير 
ّ
 :الت

 يحذف آثار نتائج البحث في املواقع اإلل ترونية. -

 يحذف بياناخه الخاّصة. -
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 .ينجز مقطع فيديو يثريه بكائنات متعدّدة الوسائط يعالجها: الكفاية

 وضعيات إدماجيه يوظف خاللها التطبيقات املناسبة.  يعالجهما فيبرسومات ومقاطع صوخية ينتج مقطع فيديو ويثريه : مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

الوسائط 

 املتعددة

 1 يعالج األصوات. ( يحذف التشويش من ملف صوتيNoise removal filter.)  

  خيثيرات متحّركة على صورة من حيث: الشكل واملوقع.ينش ئ  .1 يعالج الصور   

 معايير االنتقال بين مقاطع الفيديو يحّدد .1 يعالج الفيديو: 

 نمط االنتقال. -أ

 سرعة االنتقال. -ب

 .مقاطع الفيديو علىيضيف خيثيرات  .2

يتم ادراج مقاطع صرروخية ورسررومات  -

 ضمن مقاطع الفيديو.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يدرج خيثيرات على مقطع صوتي. -

 ينش ئ خيثيرات متحّركة على صورة. -

 يدرج خيثيرات انتقالية على فيديو يثر  محتواه وينتجه. -
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 يستعلمها من قاعدة بيانات. يثريها ب يانات بها ثميعالج نصوصا يوثقها ويتواصل : الكفاية

 الطالب دمجا للمراسالت بناء جدول أو استعالم ضمن قاعدة بيانات يحددّا. كم يثر  نصا يعالجه باستعالم قاعدة بيانات ثم يوثقه. : ينجزالكفايةمغزى 

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 معالج النصوص

 بتوظيف بيانات جدول أو استعالم ينّوع مصادر بيانات الرسائل املدمجة  .1 يتواصل باملراسالت

 ضمن قاعدة بيانات.

يكون الجرررررردول أو االسررررررررررررررتعالم جرررررراّزين 

 ضمن ملف قاعدة بيانات.

 على البيانات خصفيةينجز  .1 يستعلم مصادر بيانات خارجية: 

 يحّدد معايير خصفية البيانات. -أ

 يعّدل عامل التصفية ويلغيه. -ب

يهرردف ّررذا االسررررررررررررررتعالم إلى اسررررررررررررررتخالص 

ملف قاعدة بيانات قصررررد بيانات ضررررمن 

 إدراجها ضمن مستند والتعليق عليها.

 وجداول املحتوى. .1 يتعامل مع املراجع 
ً
 يكون مستند النص جاّزا للمعالجة. يعد فهرسا

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يوظف جدول أو استعالم ضمن قاعدة بيانات في دمج املراسالت. -

 يستعلمها من قاعدة بيانات ويوظفها ضمن خقرير يعالجه.ينجز خصفية على بيانات  -

 وجداول املحتوى   -
ً
 .يعد فهرسا
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 ينجز شريحة رئيسية ويثريها بوسائط متعدد يعالجها وينسق محتواّا.: الكفاية

 الشريحة ويدرج طيال لها.: ينجز الطالب شريحة رئيسية يدرج ضمنها كائنات متعدد الوسائط يعالجها. كما انه ينسق محتوى مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

العروض 

 التقديمية

 ينش ئ شريحة رئيسية ويوظفها. .1 يتعامل مع شريحة رئيسية 

 يثر  الشريحة الرئيسية بوسائط متعّددة. .2

 .يدرج طيال لشريحة رئيسية يضمنه التاريخ ورقم الصفحة .3

الشررررررررررررررريحة الرئيسررررررررررررررية مثابة قالب خكون 

يحدد الطالب من خالله مكونات شرائح 

 العرض.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 ينجز شريحة رئيسية ويثريها وينسق محتواّا. -

 يدرج طيال لشريحة الرئيسية -

 يوظف الشريحة الرئيسية في عرض خقديمي. -
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 يستعلمها بناء على معايير يحّددّا. وينسّقها ثميعالج بيانات متنوعة املصادر : الكفاية

 شرطيا بناًء على معايير يحّددّا.  الجدول وخنسيقاكما ينجز خصفية على  املت ررة،: يعّدل الطالب محتوى الجدول االل تروني من خالل حذف الصفوف مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 العامةالتوجيهات  التوجيهات الخاصة

الجداول 

 اإللكترونية

  يحذف البيانات املت ّررة: .2 يتعامل مع الجداول 

 يحدد نطا  عملية الحذف. -أ

 يحدد األعمدة املعنية بعملية الحذف. -ب

يكون لحررذف البيررانررات مغزى بحيررث يتم اختصررررررررررررررار البيررانررات بشررررررررررررركررل 

 ملحوظ.

  ل الجداول
ّ
 ينجز خصفية متقدمة على البيانات بناء على: .1 يحل

 معيارين للتصفية  -أ

 . Andو ORمعاملتين منطقيتين  -ب

 يوظف مرجعية مطلقة خحّدد عمودا وصفا في تعامله مع الّدوال. .2

 ينجز خنسيقا شرطيا للبيانات: .3

  يحدد أكثر من قاعدة خنسيق شرطي للبيانات. -أ

 يوظف ايقونات ضمن قواعد التنسيق الشرطي. -ب

 

خحررديررد بيررانررات في  (advanced filter)ختمثررل التصرررررررررررررفيررة املتقرردمررة  -

 عدد من السجالت بناًء على معيارين اثنين.

 التعرض إلى املرجعية املطلقة بتحديد صف وعمود مًعا. -

 يكون إلدماج قواعد التنسيق داللة. -

يتم خصررررررررنيف البيانات من خالل ايقونات أو أشرررررررركال ّندسررررررررية أو  -

 رموز بحيث تع س قيمتها.

التخطيطررات يسرررررررررررررتثمر الطررالررب م تسررررررررررررربرراخرره السررررررررررررررابقررة في انجرراز  -

 البيانية وخنسيقها.

 يستعلم قواعد البيانات .1 يستعلم بيانات خارجية: 

 يحدد مصادر البيانات. -أ

 يحدد جدوال أو استعالما يستقي منه البيانات. -ب

يتم اسررررررتقاء البيانات من جداول واسررررررتعالمات ضررررررمن قاعدة  -

 بيانات بهدف معالجتها.

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يعّدل محتوى الجدول  -

ف معايير خصفية متنوعة في استعالم الجدول. -
ّ
 يوظ

 يحّدد التنسيقات الشرطية املناسبة ويوظفها. -

 يثر  الجدول ب يانات جدول آخر او استعالم يستقيها من قاعدة بيانات -
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 ينش ئ مكونات قاعدة بيانات ويعالجها ثم يتواصل بها.: الكفاية

 تواّا.حيعالج بياناخه ثم يستعلمه حسب معايير ومعامالت منطقية يحّددّا. كما ينش ئ نماطج وخقارير بناًء على جدول او استعالم ويثريها وينسق م ينش ئ جدوال: مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 إدارة

 قواعد البيانات

 :ويعّدل محتواهيعالج جدوال  .1 يتعامل مع الجداول 

 يغّير اخجاه الجدول. -أ

 يبحث في البيانات. -ب

 ينجز خصفّية بناًء على معيار يحّدده على محتوى حقل أو جزء منه. -ج

 يلغي عامل التصفية. -د

ينش ئ جدوال خقتصر حقوله على األنواع اةخية: نص، رقم، خاريخ، منطقي،  -ه

 عملة.

 

 

يكون البحث والتصررررررررفية على بيانات 

 جاّزة.

  قاعدة البياناتيستعلم 

 

 

 

 

 

 

 ينّوع طرائق استعالمه لقاعدة البيانات: .1

رقم أو قيمة  نّص،ينش ئ استعالما بمعيار واحد في شكل: نّص، جزء من  -أ

 )نعم/ال(. منطقية

 يستخدم في االستعالم املعامالت املنطقية اةخية:  -ب

 ، =>= ،>=>< ،< ،> ، 

 يوظف استعالما خجميعيا يحدد خالله: -ج

 .حقل التجميع 

 :خوظيف الدوال اةخية Max, Count, Average, Min, .Sum. 

يررركرررون االسررررررررررررررررترررعرررالم الرررترررجرررمررريرررعررري أداة 

خحليررررل للبيررررانررررات يشررررررررررررررمررررل عررررددا من 

الررررحررررقررررول يرررروظررررف مررررن خرررراللررررررره دواال 

  متنوعة.



 8 2020-2019/ العام الدراسي  الثالثالخطة الدراسية لمادة تقنية المعلومات واالتصال للصّف اإلعدادي 

 

 

 

  

 ينش ئ مكونات قاعدة بيانات ويعالجها ثم يتواصل بها.: الكفاية

 حسب معايير ومعامالت منطقية يحّددّا. كما ينش ئ نماطج وخقارير بناًء على جدول او استعالم ويثريها وينسق محتواّا.ينش ئ جدوال يعالج بياناخه ثم يستعلمه : مغزى الكفاية

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

 إدارة

 قواعد البيانات

 تسمية، صور، أشكال ّندسية ةأداالتالية: ينش ئ نموطجا ويعّدل مكوناخه  .1 يتعامل مع الّنماطج 

 وحقول.

 

 ول.وحق ينجز خقريرا ويعّدل مكوناخه التالية: أداة تسمية، صور، أشكال ّندسية .1 يتعامل مع التقارير  

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 ينش ئ جدوال ويعالج بياناخه. -

 يستعلم جدول بناًء على معايير ومعامالت منطقية يحّددّا. -

 ينش ئ نماطج وخقارير بناًء جدول او استعالم يحدده  -

 يثر  نماطج وخقارير بكائنات متنوعة وينسقها. -
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 يحلل مسيلة ويترجمها إلى برمجة يوظف ضمنها بنى خوارزمية متنوعة.: الكفاية

يترجم حلوله  ميحلل مسيلة خوارزمية يضمنها بنى شرطية وخ رارية متداخلة. كما يوظف البنى الندائية املناسبة في التعامل مع مؤشرات طرفيات اإلدخال ث: مغزى الكفاية

 إلى برمجة ويدقق فيها. ةاملستنبط

 املفردات املداخل
 التوجيهات

 التوجيهات العامة التوجيهات الخاصة

حل املسائل 

 الخوارزمية والبرمجة

 املتداخلة ويوظفهايتعّرف امتداد البنية الت رارية  .1 ينش ئ بنية خ رارية. 

 ينّمي اخجاّات إيجابية خجاه أّمية البنية الت رارية وخوظيفها. .2

 

 nested)خررركرررون الررربرررنررريرررررررة الرررتررر رررراريرررررررة  -

loop) في وضررررررررررررررعيرررات طات  ةمترررداخلررر

 داللة.

إدراك مواضررررررررررررررع الت رار )األنمررررررراط(  -

مسرررررررررررررررررررريلرررررررة خرروارزمرريرررررررة الررترري خررتررخررلرررررررل 

وخوظيف بنرررررررررررررررررررررررررررر  خ راريررررة خختررررررررررررررررررررررررررررزل 

 برمجتها.

 املتداخلة ويوظّفهايتعّرف امتداد البنية الشرطية  .1 ينش ئ بنية شرطية. 

 ينّمي اخجاّات إيجابية خجاه أّمية البنية الشرطية بينواعها وخوظيفها. .2

خكون البنيرررررة الشرررررررررررررررطيرررررة مترررررداخلرررررة  -

(nested if) وضعيات طات داللة. يف 

  يوظف النداء بناًء على مؤشررررررررررررررات حركة  ينش ئ نداًء بناًء على مؤشرات طرفية ادخال .1 بنية ندائيةيوظف

 .ولوحة املفاخيحالفيرة 

الية:
ّ
 يراعى في التقويم املعايير الت

 يخطط لبنى شرطية وخ رارية متداخلة ويوظفها. -

 يوظف خفاعل طرفيات االدخال في نص البرمجة. -

 

 التطبيق في البرمجيات اللغة اإلنجليزية.خكون لغة واجهة  :ةمالحظ

 


