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 1 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 للتعليم األساسي مادة تقنية المعلومات واالتصال/  الدروس المقررة في

 م2021-2020من العام الدراسّي  األولللفصل  

 



 

  

                                                      

 2 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل  
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     م2021 / 2020من العام الدراسي

ما  ة  \ال

  االساسي  المسار:                                             المادة/ اسم المقرر ورمزه:   تقنية المعلومات واالتصال                                                                         

  دائي : اول ابتالصف                 تقنية المعلومات واالتصال  اسم الكتاب: 
 

  
 المالحظات  

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

 1   (االخالقيات –البرمجيات  –الطرفيات )المفاهيم الرئيسية    الكتاب االلكتروني   

 (كتابة النصوص وتنسيقها –التعامل مع الملفات )معالجة النصوص  الكتاب االلكتروني   
  

  

 2 

  

 3   (معالجة الرسومات  –التعامل مع الملفات )الوسائط المتعددة   الكتاب االلكتروني   

 

 

    

  

 

 

 

  

  



 

  

                                                      

 3 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل  
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     م2021 / 2020من العام الدراسي

ما  ة  \ال

  االساسيالمسار:                                                                                                                                      واالتصالتقنية المعلومات المادة/ اسم المقرر ورمزه: 

  : الثاني االبتدائيالصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 
 

  
 ت  المالحظا

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

 1   ( emailاستقبال   – emailارسال  )التواصل   الكتاب االلكتروني   

 (ادراج الكائنات وتنسيقها - كتابة النصوص وتنسيقها) معالجة النصوص الكتاب االلكتروني   

  

  

 2 

  

 3   معالجة الرسومات ( –)التعامل مع الملفات الوسائط المتعّددة   الكتاب االلكتروني  

 

    

  

 
 
 



 

  

                                                      

 4 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل 
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف   م2021 / 2020من العام الدراسي

 ا 

  االساسيالمسار:                                                                                                                                      تقنية المعلومات واالتصالالمادة/ اسم المقرر ورمزه: 

  : الثالث االبتدائي الصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 

 
 

 
  

  
 المالحظات  

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

 الكتاب االلكتروني   
التعامل مع  – البحث في المصادر االلكترونية)والتواصل البحث 

   (الرسائل االلكترونية
 1 

 الكتاب االلكتروني   
نات ادراج الكائ -كتابة النصوص وتنسيقها)معالجة النصوص 

  (وطباعة المستندة اعداد الصفح –وتنسيقها 

  

 2 

  

 الكتاب االلكتروني   
 –التعامل مع الشرائح  –التعامل مع الملفات )العروض التقديمية 

 (اثراء العروض
 3 

 4   (معالجة الرسومات) ّددةالوسائط المتع  الكتاب االلكتروني    



 

  

                                                      

 5 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

 

  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل 
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     م2021 / 2020من العام الدراسي

ما  ة  \ال

  االساسيالمسار:                                                                                                                                      تقنية المعلومات واالتصالالمادة/ اسم المقرر ورمزه: 

  : الرابع االبتدائي الصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 

 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات
 الصفحة

 إلى –من 
 الرقم عنوان الدرس ورقمه

 الكتاب االلكتروني   
ادراج جداول  - وتدقيقهاكتابة النصوص ) معالجة النصوص

 1  (إعداد الصفحة – ج كائنات وتنسيقهاادرإ - هوتنسيق

  (اثراء الشرائح) العروض التقديمية الكتاب االلكتروني   
  

  

 2 

  

 الكتاب االلكتروني    
 – تنسيق الجدول –ادخال البيانات وتنسيقها )  االلكترونيةالجداول 

 (إعداد الصفحة –إنجاز المعادالت 
 3 

 4   (إضافة المؤثّرات –معالجة الرسومات ) الوسائط المتعّددة  الكتاب االلكتروني    



 

  

                                                      

 6 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

 

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل 
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف   م2021 / 2020من العام الدراسي

ما  ة  \ال

  االساسيالمسار:                                                                                                                                      المعلومات واالتصالتقنية المادة/ اسم المقرر ورمزه: 

  : الخامس الصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 

  
 المالحظات  

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

إدارة المراسالت ضمن  –تنويع طرائق البحث ) البحث والتواصل الكتاب االلكتروني 
  (البريد االلكتروني

 1   )التعامل مع المراجع( معالجة النصوص الكتاب االلكتروني  

 الكتاب االلكتروني  

ينجز تأثيرات على  –ينسخ ويكرر الشرائح ) العروض التقديمية
يدرج ملفاً صوتيًا ضمن العرض  –الشرائح (حركية, صوتية) 

  (ينشىء ارتباًطا تشعبياً ضمن العرض ويعدله –التقديمي 

  

  

 2 

  

 الكتاب االلكتروني  
 –انجاز المعادالت  –التعامل مع البيانات ) الجداول االلكترونية

 3  (تنسيق المحتوى

 الكتاب االلكتروني  
إضافة  - يعالج الوسائط المتعددة وينتجها) الوسائط المتعّددة

  (مؤثرات على وسائط متعددة
 4 

    



 

  

                                                      

 7 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل  
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     م2021 / 2020من العام الدراسي

  

  االساسيالمسار:                                                                                                                                      المعلومات واالتصالتقنية المادة/ اسم المقرر ورمزه: 

  : السادس االبتدائي الصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 

  
 المالحظات  

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

 المراسالت إدارة -البحث  محركات استخدامات )تنويع البحث والتواصل الكتاب االلكتروني 
 1 االلكتروني( البريد حماية -اإللكتروني  ضمن البريد

 2 )التعامل مع المراجع( معالجة النصوص الكتاب االلكتروني 

 3 إثراء الشرائح( – أنشاء القوالب –اعداد الصفحة ) العروض التقديمية الكتاب االلكتروني  

 الكتاب االلكتروني  
 حسابية معادالت ينجز -البيانات  مع التعامل) الجداول االلكترونية

 (الصفحة للطباعة يعدّ  -بيانًيا  تخطيًطا ينشئ -معادالت  ينجز -ومنطقية 
4 

 االلكترونيالكتاب   
يعالج الوسائط  –يصّدر ملفات وسائط متعّددة ) الوسائط المتعّددة 

 (المتعّددة وينتجها
5 

  

 
 
 
 



 

  

                                                      

 8 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل ا
ّ األول لمحتوى العلمي المطلوب ف   ة\الما م2021 / 2020من العام الدراسي

 

                                                                                                                                                                                                                  واالتصالتقنية المعلومات المادة/ اسم المقرر ورمزه: 
   االساسي المسار: 

   : االول االعدادي  الصف                          معلومات واالتصال تقنية الاسم الكتاب: 

  

 الصفحة   المالحظات  

 إىل –من 

  

   عنوان الدرس ورقمه 

 
 الرقم

 الكتاب االلكتروني  
يتعامل مع  –)يتواصل بالمراسالت  معالجة النصوص

 1 المراجع(

 2 (الهياكل التنظيميةيتعامل مع ) العروض التقديمية الكتاب االلكتروني  

 الكتاب االلكتروني 
ّد نوع نلبياداوداانرلجعلوطنرقع عدضناع ددددددددددددد دا)الجداول االلكترونية  ن-نيحد

لنللجّلرلن  (ينجزنتخطاطانبااواان-نيحلد
3 

 الكتاب االلكتروني 
ينشدد بنبناضنن-نينشدد بنبناضنتاعلة ض) حل المسااائل الاواريمية والبرمجة

قنمننللحلدنن–نبناضنوّلئاضيعظفنن-نيعظفنلجتغيرلان-نشعقاض  (يتحعد
4 

   

  

 

  

  



 

  

                                                      

 9 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل 
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     ة \الما  م2021 / 2020من العام الدراسي

                                                                                                                                                                                                                    تقنية المعلومات واالتصالالمادة/ اسم المقرر ورمزه: 
   االساسي المسار: 

ي االعدادي الصف                          ت واالتصال تقنية المعلومااسم الكتاب: 
   : الثان 

  

   المالحظات  

  

   الصفحة  

   إىل –من  

  

   عنوان الدرس ورقمه 

 
 الرقم

 1 )يتعامل مع المراجع( معالجة النصوص الكتاب االلكتروني  

لنللجّلرلن)الجداول االلكترونية  الكتاب االلكتروني   نن–نيحلد ّد  2 (لبصفحضنبلطيااضيع

 الكتاب االلكتروني 

نيستاشفنرلو ضنبعمجاضنإ لةةنقعلاّنلبيااواا) إدارة قواعد البيانات
ماذجن-نيستعلمنقااّةنلبيااواا - يتعاملنمطنللجّلرلنن– ن-نيتعاملنمطنلبند

 (لبتعاة عيتعاملنمطن

3 

 الكتاب االلكتروني 

 ن-نشعقاضينش بنبناضن) حل المسائل الاواريمية والبرمجة
(ن–نيعظفنبناضنوّلئاضن-نينش بنبناضنتاعلة ض قنمننللحلد يتحعد  

4 

   

  

  

 



 

  

                                                      

 10 م2020 –وزارة التربية والتعليم  

ي مقررات مادة تقنية المعلومات واالتصال للفصل 
ّ األول المحتوى العلمي المطلوب ف     ة \الما  م2021 / 2020من العام الدراسي

                                                                                                                                                                                                               تقنية المعلومات واالتصالالمادة/ اسم المقرر ورمزه: 
   االساسي المسار: 

   : الثالث االعدادي  الصف                          تقنية المعلومات واالتصال اسم الكتاب: 

  
 المالحظات  

  
 الصفحة  

  إلى –من 

  
 عنوان الدرس ورقمه 

  
 الرقم 

 1 )يحمي نتائج البحث(البحث والتواصل  الكتاب االلكتروني 

 2 )يتعامل مع المراجع( معالجة النصوص الكتاب االلكتروني  

 3 )يتعامل مع شريحة رئيسية(العروض التقديمية  الكتاب االلكتروني 

 4 (يحلّل الجداول -يتعامل مع الجداول )الجداول االلكترونية  الكتاب االلكتروني  

 يستعلم قاعدة البيانات - يتعامل مع الجداول)إدارة قواعد البيانات  الكتاب االلكتروني 
 5 (التقاريريتعامل مع  - يتعامل مع النّماذج -

ينش بنبناضنن-نينش بنبناضنشعقاض) حل المسائل الاواريمية والبرمجة الكتاب االلكتروني 
 6 (نيعظفنبناضنوّلئاضن-نتاعلة ض

   

  


