
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني 



 

 

 
 

 

 تقنية المعلومات      المادة:

 الخامس      الصف:

 واحدة ساعة عدد الساعات في األسبوع: حصتان   عدد الحصص في األسبوع:

 ساعات  6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  12 :الدراسي الثانيد الساعات في الفصل عد

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 اإلنترنت 

 مدخل إلى شبكة اإلنترنت.
يتم  

 تدريسها 

 .(اإلنترنت) الواسعةيتعرف الشبكة العالمية  

 يعدد مزايا شبكة اإلنترنت.  

 يعدد متطلبات االتصال بشبكة اإلنترنت. 

ساعة  

 ونصف 
 

 Internet Explorerالمتصفح 
يتم  

 تدريسها 

 . Internet Explorerمتصفح يفتح  

 يستكشف واجهة المتصفح. 
 يتنقل بين صفحات الويب.  
 يتعرف على عناوين المواقع على اإلنترنت.  
 إلى المفضلة.إضافة موقع ويب  
 فتح موقع الويب من سجل المحفوظات.  

 . البحث في شبكة اإلنترنت.
يتم  

 تدريسها 

 يتعرف على محركات البحث. 

 يبحث موضوع معين على اإلنترنت.  

 يحفظ صورة من موقع ويب.  

 ينسخ نص من موقع ويب.  

 االستخدام اآلمن لإلنترنت.
يتم  

 تدريسها 

 اإلنترنت األمن. يتعرف على مفهوم  

 يدرك مخاطر شبكة اإلنترنت.  

 يتبع قواعد الحماية من مخاطر اإلنترنت.  

على    على  مساوئيتعرف  اإلنترنت   اإلدمان 

 واأللعاب اإللكترونية. 

 التلوين تطبيقات 

 .Gimpمقدمة في برنامج  

 .تلوين الصور 
  

    محذوفة



 الجداول الحسابية 

 .MS- Excelالحسابية  الجداولمقدمة في برنامج 
يتم  

 تدريسها 

 .Ms-Excelفتح برنامج ي 

 يستكشف عناصر واجهة المستخدم. 

 يفتح مصنف معد مسبقا. 

 يحفظ المصنف باسم مناسب.  

نصف   

 ساعة.

 

 .وتنسيقها  تحرير الخاليا 
يتم  

 تدريسها 

 يُصمم جدول من عمودين. 

 يُدخل النصوص واألعداد في الجدول. 

 الخاليا وينسقها. يُحدد  

البيانات المدخلة   يُغير حجم الخلية بما يتناسب مع 

 فيها. 

 يُطبق المحاذاة على بيانات الخاليا.  

 يُطبق الدمج في بعض خاليا الجدول. 

 يعرف مفهوم فرز بيانات الخاليا ويطبقه. 

نصف   

 ساعة.

 . المخططات 
يتم  

 تدريسها 

 ينشْي مخطًطا بيانيًا.  

 وينسقها. المخطط البيانييُحرر النصوص في  

 يُنسق األعمدة في المخطط البياني.  

  يُدرك أهمية المخططات البيانية في عرض 

 المعلومات.

 المعلومات يختار نوع المخطط المناسب لعرض 

 بوضوح.

نصف   

 ساعة.

 . الدوال الرياضية
يتم  

 تدريسها 

 .MS-Excel برنامجيعرف مفهوم الدالة في  

 الرياضية في إجراءيستخدم بعض الدوال  

 عمليات حسابية مختلفة. 

 ساعة. 

 العروض التقديمية 

التقديمية   العروض  برنامج  في  -MSمقدمة 

PowerPoint. 

يتم  

 تدريسها 

 MS-PowerPointيفتح برنامج  

 . يفتح عرضاً تقديمياً  

 PowerPointبرنامج  يستكشف مكونات واجهة   

– MS   

 . يدرج مربع النص 

نصف   

 ساعة.

 

 الشرائح.
يتم  

 تدريسها 

 . يدرج خلفية للشرائح 

 . يكرر شريحة 

 .يحذف شريحة 

 .يعاين العرض التقديمي 

 . يرتب الشرائح 

نصف   

 ساعة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . يعرض الشرائح 

 الوسائط المتعددة. 
يتم  

 تدريسها 

 يدرج شريحة جديدة.  

 يدرج صورة على الشريحة.  

 يزيل خلفية الصورة.  

 يدرج صوت من ملف. 

نصف   

 ساعة.

 التأثيرات.      
يتم  

 تدريسها 

 يدرج شكال على الشريحة.  

في   الكائنات  على  الحركة  تأثيرات   يضيف 

 الشريحة. 

 يتحكم بتوقيت الحركة. 

 يطبق تأثيرات االنتقال في الشرائح.  

نصف   

 ساعة.

 مشروع تصميم عرض تقديمي.
يتم  

 تدريسه 

 تصميم عرض تقديمي متكامل.  
برنامج    في  األساسية  المهارات  تطبيق 

PowerPoint MS– 

نصف   

 ساعة



 

 

 

 تقنية المعلومات      المادة:

 السادس     الصف:

 واحدة ساعة عدد الساعات في األسبوع: حصتان   عدد الحصص في األسبوع:

 ساعات  6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  12 :د الساعات في الفصل الدراسي الثانيعد

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 اإلنترنت 

 يتم تدريسه  Google Chrome لمتصفحا

  Google Chrome يستكشف متصفح  

 Google Chrome يغير إعدادات متصفح  

 Google Chromeيقارن بين متصفح  

    Internet Explorerومتصفح 

  ساعة. 

 

 يتم تدريسه  تقنيات البحث المتقدمة 

يختار الكلمات المفتاحية المناسبة عند البحث عن   

 Google المعلومات في محرك البحث

Chrome 

 يستخدم تقنيات  متقدمة عند البحث.  
 يبحث عن معلومات حسب تنسيق الملف.  
   يبحث عن صور ومقاطع فيديو 

 ساعة. 

 اإلستخدام اآلمن لألنترنت 
 

 يتم تدريسه 

 

 

 

 محذوفة

 يتعرف مفهوم أمن المعلومات. 
 يميز بين المواقع اآلمنة وغير اآلمنة.  
 يتعرف أسس اختيار كلمة المرور.  
 يتعرف طرق  الحماية من البرامج الضارة.  
 يتعرف أمن األجهزة المحمولة  

 ساعة. 

 

 شبكة االنترنت مشروع/ تطبيقات على االبحث في 

أحد    عن  البحث  عند  المناسبة  المعلومات  يختار 

 المواضيع المقترحة له على شبكة اإلنترنت. 

ينتقي صور أو مقاطع فيديو تدعم المعلومات التي   

 حصل عليها. 
 يصمم عرضا تقديميا.   

 



 

 

 

 

 التلوين تطبيقات 

 دمج الصور 

    محذوفة
 تأثيرات الصور 

 معالجة الصور 

 . Gimpميم في برنامج اتصتحرير 

 الجداول الحسابية 

 تدريسه  تحرير أوراق العمل وتنسيقها 

 ويطبقها. رك فائدة خاصية التفاف النص ٌ يد 
 ويطبقها  

بمسميات   .  تسميتها   ويعيد  العمل  أوراق  يدرج 

 .عبر عن محتواها تمناسبة 

 ويطبقها درك خاصية نقل أو نسخ ورقة عملي 

 .العمل غير المرغوبة في المصنفيحذف أوراق  

على ُصفوف  ي  واإلظهار  واإلخفاء  الحذف  طبق 

 ل.وأعمدة ورقة العم

 ساعة.

 

 تدريسه  الصيغ الرياضية

 .واستخدامها lعرف مفهوم الصيغ الرياضية ي 

دخل الصيغ الرياضية المناسبة إلجراء ُ العمليات  ي 

 .المطلوبة

في   ي  البيانية  المخططات  أهمية  توضيح  درك 

 الكسور الرياضية 

يميز العوامل الحسابية المستخدمة في كتابة الصيغ   

  .الرياضية

الشرطية ُ  يدرك    الدالة  الصيغ     IFوظيفة  في 

 ا. الرياضية ويطبقه

 ساعتان. 

  محذوفة Excelمشروع/ أنشطة متنوعة في برنامج 



 

 

 

 

 

 تقنية المعلومات    المادة:  

 السابع  الصف: 

 واحدة ساعةعدد الساعات في األسبوع:  حصتان  عدد الحصص في األسبوع: 

 ساعات  6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  12 :د الساعات في الفصل الدراسي الثانيعد

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 البرمجة المرئية 

 يتم تدريسها  Scratchمقدمة في برنامج 

 ه ية إنتاج وتطوير البرامج في حياتدرك أهمي 
  البرمجة المرئية وإحدى بيئاتها  يتعرف مفهوم 

(Scratch.) 

 بينهاويميز سمي مكونات واجهة برنامج ُ ي 

 .مقاطع برمجية بسيطة يحرر

البرامج يراعي أهمية التخطيط المسبق إلنتاج  

 .وترجمتها في مخططات

  ساعة 

 يتم تدريسها  لعبة الغواص والكنز 

 .يدرك فكرة اللعبة وآلية تصميمها وبرمجتها  

واجهات اللعبة    راعي مبادئ التصميم الجيد أثناء إعدادي 

  .()عناصرها 

 .برمج عناصر اللعبة ويتحكم بها ي 

  ساعة ونصف 

 يتم تدريسها  لعبة الكرة والمضرب 

 . Scratchحرر الكائنات في  بيئة برنامج ي 

يراعي مبادئ التصميم الجيد أثناء إعداد واجهات اللعبة    

 (. )عناصرها 

 .وظائف لبنات تعليمات برمجية جديدةيميز  

لتحكم بحركة  lيستخدم العمليات الرياضية األساسية في   

 كائنات اللعبة.
 

  ساعة ونصف 

وظف فهمه لبعض أنواع الحركة في الطبيعة في برمجة  ي  يتم تدريسها  لعبة الموز والقرد  

 (. كائنات اللعبة )مثل: السقوط، القفز
  ساعة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .درك مفهوم المتغيرات ووظيفتها في البرمجةي 

يوظف المتغيرات في تنفيذ حركة الكائنات للحصول على   

 كائن منها. نوع الحركة المناسبة لكل 

 تدريسها يتم  رسم االشكال الهندسية المنتظمة

 . Scratchرر عناصر اللعبة في بيئة برنامج يح  

خلفيات الدرس  ن  يستخدم كائنات األزرار في التنقل بي  

 .شكل من األشكال الهندسيةا رسم كل التعليمي موضح

 .عزز فهمه لكيفية رسم األشكال الهندسيةي 

  ساعة 

    محذوف  المشروع 

    محذوفة  الروبوت 



 
 تقنية المعلومات    المادة:  

 الثامن  الصف:  

 واحدة ساعةعدد الساعات في األسبوع:  حصتان  عدد الحصص في األسبوع: 

 ساعات  6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف 

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 قواعد البيانات 
 

 يتم تدريسه  البيانات  قواعد في مقدمة

  ومزاياها  واستخدامها  البيانات قواعد  إلى  التعرف -

 . ا ماتهااستخد على األمثلة وبعض

 MS-Access. برنامج واجهة استكشاف -

 .البيانات لقاعدة المكونة الكائنات استكشاف -

 . الجدول كائن في وتصفيتها  البيانات فرز -

  ساعة ونصف

تصميم قاعدة بيانات في برنامج  
 يتم تدريسه  

إدراك أهمية التخطيط في تصميم قواعد البيانات   -

 تنفيذه. وخطوات

 إنشاء قاعدة بيانات سطح مكتب جديدة .  -

 إنشاء جداول في قاعدة البيانات. -

 التميز بين أنواع بيانات الحقول وخصائصها.  -

للربط بين جداول قاعدة إنشاء عالقة رأس بأطراف  -

 البيانات . 

  ساعتين 

 يتم تدريسها  االستعالمات 
 . وأنواعها  االستعالمات مفهوم إلى  التعرف  -

 . جداول عدة أو جدول من تحديد استعالم انشاء -
  ونصف ساعة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معياري استعالم إنشاء -

 اإلضافة، الحذف،)االستعالم بيانات مع التعامل -

 )االستبدال

 تدريسه يتم  النماذج 

 التعرف على مفهوم النموذج . -

 انشاء نموذج باستخدام المعالج . -

 تحرير النموذج وتغيير خصائصه . -

  ساعتان 

    محذوف  التقارير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنية المعلومات      المادة: 

 التاسع األساسي    الصف:

 واحدة ساعة عدد الساعات في األسبوع: حصتان   عدد الحصص في األسبوع:

 ساعات 6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  12 :عدد الساعات في الفصل الدراسي الثاني

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 البرمجة النصية 

 )البايثون( 

 مقدمة إلى لغة البرمجة النصية

 تدريسه يتم 

 التعرف إلى مفهوم البرمجة النصية.  

 . ( )inputإدخال البيانات باستخدام دالة اإلدخال  

 .   ( )Printطباعة البيانات على الشاشة باستخدام دالة اإلخراج  

 التعرف إلى أنواع البيانات.   
إنشاء متغير بطريقة اإلسناد المباشر وباستخدام دالة اإلخراج   

inpt( ) .  

  ساعة ونصف

 التعبيرات والشروط 
 إدراك أهمية الخوارزميات للتخطيط وكتابة البرامج.   

 لتنفيذ برنامج.   operatorsاستخدام عوامل  

 تنفيذ مهام محددة باستخدام الجمل الشرطية.   

  ساعة ونصف

 المصفوفات وحلقات التكرار 

 التعرف إلى مفهوم المصفوفات.  
 إنشاء مصفوفة من نوع قائمة.  
 تحديد عنصر محدد في المصفوفة باستخدام الفهرس. 

 تحرير عناصر القائمة من خالل الحذف واإلضافة واالستبدال.  
 توظيف حلقات التكرار لتكرار مهام برمجية.   
 تكرار مهام برمجية باستخدام دالة النطاق.   

  ثالث ساعات



 

 

 

 

 

 تقنية المعلومات      المادة:

 العاشر   الصف: 

 واحدة ساعة عدد الساعات في األسبوع: المهني()بالتبادل مع التوجيه حصتان  عدد الحصص في األسبوع:

 ساعات  6 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  12 :د الساعات في الفصل الدراسي الثانيعد

 المخرجات التعلمية  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 تصميم مواقع ويب 

 تصميم مواقع ويب مقدمة إلى 

 يتم تدريسه 

 التعرف إلى مفهوم تصميم موقع.   

، وأهم الوسوم المستخدمة بناء  HTMLالتعرف إلى لغة تصميم  

 هيكيلية صفحة الويب.

 .Bracketsإنشاء صفحة ويب أولية باستخدام محرر النصوص  

  ساعة 

 تصميم موقع ويب 
 تخطيط لتصميم موقع ويب.  

 في إضافة نصوص وتنسيقها. HTMLاستخدام وسوم  

 إضافة وسائط متعددة في صفحة الويب.  

  اعتين س

 تنظيم وربط صفحات الويب 

 التعامل مع عناصر خاصة في إنشاء خط أفقي و وشريط التنقل.  

وتغيير نمط التعداد   <ul>إنشاء قائمة غير مرتبة باستخدام وسم  

 النقطي للقائمة. 
  استخدام وسم اإلرتباط التشعبي في ربط صفحات الويب. 

  ساعتان 

     محذوف  تحسين مظهر الصفحات  

    محذوف  موقع الويب التفاعلي  

 يتم تدريسه  نشر الموقع   

 التعرف إلى أسس نشر الموقع.  
 التعرف إلى كيفية عمل الموقع.  
التعامل مع بروتوكوالت أمن الشبكة لضمان سالمة البيانات عند   

 نشرها عبر الشبكة.
 اختبار موقع الويب قبل نشره.  

  ساعة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاص   domainنطاق  تحديد نوع اإلستضافة للحصول على   

 بموقع الويب. 



 

 

 

 

 

 

 االتصاالت واألعمال التجارية الحاسوب في     المادة:

 الحادي عشر   الصف: 

 ساعتان  عدد الساعات في األسبوع: 4 عدد الحصص في األسبوع:

 ساعات  12 %(: 50) عدد الساعات بعد الحذف ساعة  24 :د الساعات في الفصل الدراسي الثانيعد

 التعلمية المخرجات  الحالة  الموضوع / الدرس  الوحدة / المحور 
زمن التنفيذ المقترح  

 )بالساعات( 
 مالحظات 

 معالجة وتنظيم البيانات رقميا 

 يتم تدريسه  برامج إدارة األعمال 

التعرف إلى استخدامات تطبيقات الحاسوب المختلفة في   

 إدارة االعمال. 
 التعرف إلى منظمات األفكار المساعدة في إدارة األعمال.  
 إعداد منظم تخطيطي لعرض المعلومات.  

 ثالث ساعات

 

الجداول الحسابية في األعمال  

 التجارية
 يتم تدريسه 

 التعرف إلى تصميم ورقة عمل وإدخال البيانات وتنسيقها.  . 

التعرف إلى إنشاء صيغ رياضية وعمليات حسابية باستخدام   

 مراجع الخاليا. 
 العمل. التعرف إلى توظيف الدوال في ورقة  

 

استخدام قواعد البيانات في  

 األعمال التجارية  
 يتم تدريسه 

التعرف إلى أهمية استخدام قواعد البيانات في المؤسسات   

 المختلفة.
 استخدام قواعد البيانات في إنجاز مهام بمؤسسة أعمال. 
التعرف إلى استخدام تعليمات البرمجة إلجراء العمليات   

 بيانات في قاعدة البيانات.الحسابية بنموذج 
 

 ثالث ساعات

 

 يتم تدريسه  أنظمة إدارة قواعد البيانات 

 التعرف إلى نظام إدارة قواعدة البيانات. 
 التميز بين قاعدة البيانات و نظام إدارة قواعدة البيانات.  
العمل على إعداد نموذج بيانات لبناء أنظمة إدارة قواعد  

 البيانات. 

 

    محذوف  المحاسبة اإللكترونيةبرامج 



 

 التعرف إلى التخطيط لمشروع ما.   يتم تدريسه  إدارة مشاريع األعمال
 العرف إلى برمجيات األعمال لعرض خطة المشروع. 
 إدراك أهمية تنظيم الوقت في إدارة مشاريع األعمال.   

 ساعتين 

 

  يتم تدريسه  إدارة الوقت 

 العرض والتصميم والبناء 

    محذوف  الوسائط المتعددة 

    محذوف  النشر المكتبي 

 يتم تدريسه  النشر على الويب 

 التعرف إلى موقع الويب. 
 التخطيط إلنشاء موقع موقع ويب.   
إتباع قواعد النشر على الويب عند العمل على تصميم موقع  

 ويب. 
 ساعتين 

 

المنظمات التخطيطية أو  

 البصرية
 يتم تدريسه 

 استخدام المنظمات التخطيطية. التعرف إلى   
 يميز بين أنواع المنظمات التخطيطية واستخداماتها. 
يدرك أهمية استخدام المنظمات التخطيطية في وثائق   

 األعمال.  

 

العمل في مؤسسات األعمال  

 وتطبيقات المشاركة

 التعرف إلى أهمية تنظيم موقع العمل.  يتم تدريسه 
 التعاوني والتشاركي. يدرك فوائد العمل  

 يوصف بعض تطبيقات المشاركة المستخدمة في األعمال.  
 ساعتين 

 

 التعرف إلى مفهوم التخطيط المهني وعناصره.   يتم تدريسه  التخطيط المهني 
 العرف إلى الملف المهني ومحتوياته.  
 استكشاف الفرص المهنية  

 

  يتم تدريسه  الملف المهني


