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الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  الرقمیة األدواتوحدة 
 )الشبكات الحاسوبیة(

�.� 

�.� 

	لم یظھر فھم  للش[[[[بكات
الحاس[[[[[[وبیة ولم یعرض 

	 أمثلة عنھا

بك[[[ات   یظھر فھم للش[[[[[[[
الح[[[اس[[[[[[وبی[[[ة ویعرض 
كن ال  ل نھ[[[ا و ع ثل[[[ة  م أ

	یستطیع استخدامھا

فھم للش[[[[[[بك[[ات  یظھر 
الحاس[[[وبیة ویس[[[تطیع 
اس[[[[[[تخ[[دامھ[[ا ولكن ال 
یس[[[[تطیع توظیفھا لحل 
بعض المش[[[[[[[[اك[[[ل في 

	حیاتھ الیومیة 

ی[[ظ[[ھ[[ر ف[[ھ[[م ل[[لش[[[[[[[ب[[ك[[[ات  
الح[[[اس[[[[[[وبی[[[ة ویس[[[[[[تطیع 
اس[[[[[تخدامھا وتوظیفھا لحل 
بعض المش[[[[[[[اكل في حیاتھ 
	الیومیة بمساعدة اآلخرین

بك[[[ات   للش[[[[[[[ ھم  ف یظھر 
الح[[اس[[[[[[وبی[[ة وق[[ادر على 
استخدامھا وتوظیفھا لحل 
بعض المش[[[[اكل في حیاتھ 
الیومی[[ة دون مس[[[[[[[[اع[[دة 

	اآلخرین
 

الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  الرقمیة األدواتوحدة 
 )االنترنتشبكة (

�.� 

�.� 

ش[[[[[[بك[[ة للم یظھر فھم  
 االنترنت ومكوناتھا

ھم   ف بك[[[ة لیظھر  ش[[[[[[[
 االنترنت  ومكوناتھا

بك[[[ة  ھم  ش[[[[[[[ ف ظھر  ی
االنترن[[[ت  ومكون[[[اتھ[[[ا 
ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

	الیومیة

ھم   ف ظھر  بك[[[ة ی ش[[[[[[[
االنترن[[[ت  ومكون[[[اتھ[[[ا 
ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

یظھر فھم  ش[[[[بكة االنترنت  
على  تھ[[[ا وق[[[ادر  ومكون[[[ا
اس[[[[[تخدامھا وتوظیفھا لحل 
بعض المش[[[[[[[اكل في حیاتھ 
الیومی[[[ة دون مس[[[[[[[[[اع[[[دة 

 اآلخرین
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الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  ةالرقمی المعالجةوحدة 
 مقدمة

 )الجداول االلكترونیة(

�.� 
�.� 

  

لم یظھر فھم  للج[[[داول 
 االلكترونیة وأھمیتھا

لج[[[داول  ل ھم   ف ظھر  ی
االلكترونی[[[ة وأھمیتھ[[[ا  

یعرض ال یس[[[[[تطیع أن و
  ممیزاتھا

لج[[[داول  ل ھم   ف ظھر  ی
ونی[[[ة وأھمیتھ[[[ا  االلكتر

ولكن  ممیزاتھ[[اویعرض 
ال یس[[تطیع توظیفھا لحل 
بعض المشاكل في حیاتھ 

 الیومیة

لج[[[داول  ل ھم   ف ظھر  ی
االلكترونی[[[ة وأھمیتھ[[[ا  

 م[[م[[ی[[زات[[ھ[[[اوی[[ع[[رض 
توظیفھا لحل ویس[[[[تطیع 

بعض المشاكل في حیاتھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

داول ی[[[ظ[[[ھ[[[ر ف[[[ھ[[[م  ل[[[ل[[[ج[[[
االل[[ك[[ت[[رون[[ی[[[ة وأھ[[م[[ی[[ت[[ھ[[[ا  

وقادر على  ممیزاتھاویعرض 
توظیفھا لحل بعض المش[[[[[اكل 
ف[[ي ح[[ی[[[ات[[[ھ ال[[ی[[وم[[ی[[[ة دون 

 مساعدة اآلخرین

 

 

الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  ةالرقمی المعالجةوحدة 
 )(كیف أنظم بیاناتي

�.� 
�.� 

  

یظھر  عملی[[[ة فھم لم  ل
 لفي جداوتنظیم البیانات 
 والتعامل معھ.

یة تنظیم یظھر فھم   لعمل
ن لكوالبیانات في جداول 

ی[[[ذكر یس[[[[[[[تطیع أن  ال
مل أ  عناص[[[[[[رھا عا و یت

  معھا

یة تنظیم یظھر فھم   لعمل
 ال[[ب[[ی[[[ان[[[ات ف[[ي ج[[[داول 

ی[[[ذك[[ر یس[[[[[[[ت[[ط[[ی[[ع أن و
مل أ  عناص[[[[[[رھا عا و یت

ولكن ال یس[[[[[[تطیع  معھا
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

یة تنظیم یظھر فھم   لعمل
 ال[[ب[[ی[[[ان[[[ات ف[[ي ج[[[داول 

ی[[[ذك[[ر یس[[[[[[[ت[[ط[[ی[[ع أن و
مل أ  عناص[[[[[[رھا عا و یت

توظیفھ[[[ا لح[[[ل و معھ[[[ا
بعض المشاكل في حیاتھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

فھم   تنظیم یظھر  لعملی[[[ة 
أن  وقادر البیانات في جداول 
و یتعامل أ  یذكر عناص[[[[[[رھا

لح[[[ل بعض  توظیفھ[[[او معھ[[[ا
المش[[[[[[[اكل في حیاتھ الیومیة 

 دون مساعدة اآلخرین
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الكفایة الخاصة  لموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

 ةالرقمی المعالجةوحدة 
 )كیف أجري حساباتي(

�.� 

�.� 

 
 

لم یظھر فھم  للعملی[[ات 
 الحسابیة والمنطقیة

یظھر فھم  للعملی[[[ات 
 الحسابیة والمنطقیة

ل عملی[[[ات یظھر فھم  ل
	الحس[[[[[[[ابی[[ة والمنطقی[[ة

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

یظھر فھم  للعملی[[[ات 
	الحس[[[[[[[ابی[[ة والمنطقی[[ة

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

یظھر فھم  للعملیات الحس[[[[[[ابیة 
وق[[[ادر ع[[[ل[[[ى 	وال[[[م[[[ن[[[ط[[[ق[[[ی[[[ة

استخدامھا وتوظیفھا لحل بعض 
المش[[اكل في حیاتھ الیومیة دون 

 مساعدة اآلخرین

 

الكفایة الخاصة  لموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

 ةالرقمی المعالجةوحدة 
كیف أنشئ مخططا (

 )بیانیا

�.� 

�.� 

 
 

للتحلی[[[ل لم یظھر فھم 
خطوات وذكر البی[[[اني و

لتحلی[[ل إنش[[[[[[[[اء مخطط 
 البیانات وأنواعھا

ھم   ف ظھر  لی[[[ل ی ح ت ل ل
البیاني ولكن ال یس[[[تطیع 

خ[[ط[[وات إنش[[[[[[[[[اء ذك[[ر 
لتحلی[[ل البی[[ان[[ات مخطط 
 وأنواعھا

ھم   ف ظھر  لی[[[ل ی ح ت ل ل
 ذكریس[[[[[[تطیع البی[[اني و

خطوات إنش[[[[[[[اء مخطط 
 لتحلیل البیانات وأنواعھا

یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع  ل[[[ك[[[ن الو
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

ھم   ف ظھر  لی[[[ل ی ح ت ل ل
 ذكریس[[[[[[تطیع البی[[اني و

خطوات إنش[[[[[[[اء مخطط 
 لتحلیل البیانات وأنواعھا

وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

للتحلی[[[ل البی[[[اني یظھر فھم  
خطوات إنش[[[[اء ذكر  وقادر على

 لتحلیل البیانات وأنواعھامخطط 
وتوظیفھا لحل بعض المش[[[[[[اكل 
في حیاتھ الیومیة دون مس[[اعدة 

 اآلخرین
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الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  ةالرقمی األدواتوحدة 
 )كیف أمیز بیاناتي(

�.� 

�.� 

للتنس[[[[[[یق لم یظھر فھم  
 الشرطي وأنواعھ

للتنس[[[[[[[یق یظھر فھم  
 الش[[[[[[[[[رط[[[ي وأن[[[واع[[[ھ

عنھ[[[ا  مثل[[[ة  ویعرض أ
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 

 استخدامھا

للتنس[[[[[[[یق یظھر فھم  
 الش[[[[[[[[[رط[[[ي وأن[[[واع[[[ھ

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

للتنس[[[[[[[یق یظھر فھم  
 الش[[[[[[[[[رط[[[ي وأن[[[واع[[[ھ

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
یفھ[[[ا لح[[[ل بعض وتوظ

المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

للتنس[[[[یق الش[[[[رطي یظھر فھم  
وقادر على اس[[تخدامھا  وأنواعھ

وتوظیفھا لحل بعض المش[[[[[[اكل 
في حیاتھ الیومیة دون مس[[اعدة 

 اآلخرین

 

 

 

الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

  ةالرقمی المعالجةوحدة 
 )كیف أصنف بیاناتي(

�.� 
�.� 

 

 لعملی[[[اتلم یظھر فھم  
 فیةالفرز والتص

ھم   ف لی[[[اتیظھر  م ع  ل
 فیةالفرز والتص

ھم   ف لی[[[اتیظھر  م ع  ل
	ف[[[ی[[[ةال[[[ف[[[رز وال[[[تص[[[[[[

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

ھم   ف لی[[[اتیظھر  م ع  ل
 ف[[[ی[[[ةال[[[ف[[[رز وال[[[تص[[[[[[

ویس[[[[[تطیع اس[[[[[تخدامھا 
وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

ھم   ف ظھر  لی[[[اتی م ع فرز  ل ل ا
وق[[[ادر ع[[[ل[[[ى 	ف[[[ی[[[ةوال[[[تص[[[[[[

استخدامھا وتوظیفھا لحل بعض 
المش[[اكل في حیاتھ الیومیة دون 

 مساعدة اآلخرین
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الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

 المعالجة الرقمیةوحدة 
 (كیف أحمي بیاناتي)

�.� 

�.� 
 

 لخطواتلم یظھر فھم  
عم[[[ل حم[[[ای[[[ة  ل أوراق ا
 وطباعتھا

حمایة  لعملیةیظھر فھم  
یستطیع  والأوراق العمل 

 الحم[[ای[[ة خطواتاتب[[اع 
 وطباعتھا

حمایة لعملیة یظھر فھم  
ویس[[[[[تطیع أوراق العمل 

ات[[[[[ب[[[[[اع ال[[[[[خ[[[[[ط[[[[[وات 
ول[[ك[[ن ال  وط[[ب[[[اع[[ت[[ھ[[[ا

یس[[[[[[تطیع توظیفھا لحل 
بعض المشاكل في حیاتھ 

 الیومیة

حمایة لعملیة یظھر فھم  
ویس[[[[[تطیع أوراق العمل 

ات[[[[[ب[[[[[اع ال[[[[[خ[[[[[ط[[[[[وات 
لح[[[ل بعض  وطب[[[اعتھ[[[ا

المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

أوراق حمایة لعملیة یظھر فھم  
ویس[[[تطیع اتباع الخطوات العمل 

لحل بعض المش[[[[[[اكل  وطباعتھا
في حیاتھ الیومیة دون مس[[اعدة 

 اآلخرین

 

 

الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

 المنتجات الرقمیةوحدة 
 )المدونات وأنواعھا(

�.� 

�.� 

�.� 

�.� 
 

مدونات لم یظھر فھم   لل
  وأنواعھا

للم[[[دون[[[ات یظھر فھم  
ھا وأنواعھا ال و وممیزات
 لوصول إلیھاایستطیع 

للم[[[دون[[[ات یظھر فھم  
نواعھ[[[ا تھ[[[ا  وأ  وممیزا

 ھاإلی الوصول  یستطیعو
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 
بعض  لح[[[ل  فھ[[[ا  توظی
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

للم[[[دون[[[ات یظھر فھم  
نواعھ[[[ا تھ[[[ا وأ  وممیزا

ستطیع و الوصول إلیھا ی
وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

مدونات وأنواعھایظھر فھم    لل
قادر على الوص[[[ول و وممیزاتھا

لح[[[ل بعض وتوظیفھ[[[ا إلیھ[[[ا 
المش[[اكل في حیاتھ الیومیة دون 

 مساعدة اآلخرین
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الكفایة الخاصة  الموضوع
 ٤ ٣ ٢ ١ ٠ والمعیار

 المنتجات الرقمیةوحدة 
 )إنشاء المدونات(

�.� 

�.� 

�.� 

�.� 
 

لخطوات لم یظھر فھم  
 إنش[[[[[[[[[[اء ال[[[[م[[[[دون[[[[ات

 معھا.والتعامل 

ل[[خ[[ط[[وات ی[[ظ[[ھ[[ر ف[[ھ[[م  
 إنش[[[[[[[[[[اء ال[[[[م[[[[دون[[[[ات

وأخالقیات التعامل معھا 
التع[[[ام[[[ل ال یس[[[[[[تطیع و

  معھا

ل[[خ[[ط[[وات ی[[ظ[[ھ[[ر ف[[ھ[[م  
 إنش[[[[[[[[[[اء ال[[[[م[[[[دون[[[[ات

وأخالقیات التعامل معھا 
ول[[[ك[[[ن ال یس[[[[[[[[ت[[[ط[[[ی[[[ع 

فھ[[[ا  بعض توظی لح[[[ل 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 

 الیومیة

ل[[خ[[ط[[وات ی[[ظ[[ھ[[ر ف[[ھ[[م  
 إنش[[[[[[[[[[اء ال[[[[م[[[[دون[[[[ات
 وأخالقیات التعامل معھا

وتوظیفھ[[[ا لح[[[ل بعض 
المش[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
بمس[[[[[[[[[اع[[[دة  یومی[[[ة  ل ا

 اآلخرین

لخطوات إنش[[[[[[[[[اء یظھر فھم  
وأخالقی[[ات التع[[ام[[ل  الم[[دون[[ات

ھا قادر على  مع حل و ھا ل توظیف
بعض المش[[[[[[[[[اك[[[ل في حی[[[ات[[[ھ 
 الیومیة دون مساعدة اآلخرین

 


