


                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

  هابالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقتال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر تطويإدارة 

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 الدينيالتعليم 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الخامس الصف
 

 األساسية( )المفاهيمالدرس  المجال األسبوع
عدد 

 الحصص
 المالحظات

1 

 الوحدة األولى
 ()العالم الرقمي

 1لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 
 (حفظ اللوحة -أشكال ثنائية األبعاد –أشكال الفرش )

1 
 (2، 1)ورقة عمل 
 (29)صفحة 

2 
 2لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (الطباعة –كتابة النص  -التحديد السحري  –إدراج صورة )
1 

 (2، 1)ورقة عمل 
 (40)صفحة 

3 
 3لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (أشكال ثالثية األبعاد)
1 

 ( 2، 1)ورقة عمل 
 (48)صفحة 

4+5 
 مشروعي تميزي -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع األول)
2 

برنامج المشروع باستخدام 
 الرسام ثالثي األبعاد

 توثيق المشاريع ورقياً وميديا

 (53إلى  51صفحة )
 إجازة العيد الوطني

6 

 الوحدة الثانية
 )األدوات الرقمية(

 
 

 1حلقة  –العرض المشوق 
 طرق العرض( –إضافة شرائح -)تشغيل البرنامج 

1 
 (1)ورقة عمل 

 (67)صفحة 

7 
 2حلقة  –العرض المشوق 

 ألبوم الصور( –)إدراج الصور 
1 

 ( 3، 2ورقة عمل )
 (82)صفحة 

8 
 3حلقة  –العرض المشوق 

 )إدراج الفيديو والتعامل معه(
1 

 ( 2، 1ورقة عمل )
 (92)صفحة 

9 
 4حلقة  –العرض المشوق 

 ضغط الملفات( -)إدراج الصوت والتعامل معه 
1 

 ( 2، 1ورقة عمل )
 (103)صفحة 

10 
 5حلقة  –العرض المشوق 

 (االنتقالية)التأثيرات 
1 

( 3، 2، 1)ورقة عمل 
 (113، 112)صفحة 

11+12 
 5حلقة  تابع –العرض المشوق 

 )الحركات المخصصة(
2 

( 3، 2، 1)ورقة عمل 
 (113، 112)صفحة 

13 
 7حلقة  –العرض المشوق 

 )حفظ العرض التقديمي والتصدير(
1 

 (2، 1ورقة عمل )
 (133)صفحة  

14 
 مشروعي تميزي -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع الثاني)
1 

المشروع باستخدام برنامج 
 العروض التقديمية

 وثيق المشاريع ورقياً وميديات

 (143-139صفحة )

 دراسية حصة(    14)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 )أزرار اإلجراءات( 6حلقة  –العرض المشوق  الدروس المعلقة:
 

 والمناهجقطاع البحوث التربوية يعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

 :مدير إدارة تطوير المناهج  :العامالموجه الفني 
 
 

 

 



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

  هابالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقتال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر تطويإدارة 

 

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 التعليم الديني

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السادس الصف
 
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

 المعالجة الرقمية

 لتحسسا

 أهم لبنات التحسس. –المقصود بالتحسس 
2 

 2 ، 1 عمل ورقة

 29صـ  

3+2 
 العمليات والمتغيرات

اع أنو –لبنات العمليات  –لبنات المتغيرات  –إنشاء متغير 
 .العمليات

4 
  4 ، 3 عمل ورقة

 40صـ 

5+4 
  البث

 استقبال بث. - إنشاء بث
4 

 6 ، 5 عمل ورقة

 51صـ  

 إجازة العيد الوطني

6 
 الالئحة

 بالمشروع ءالتعريف والبد+  لبنات الالئحة –إنشاء الئحة 
2 

  8 ، 7 عمل ورقة

 60صـ 

 2  االستنساخ 7
  10 ، 9 عمل ورقة

 70صـ 

8 
 إنشاء لبنة

 ) اثرائي (  مهارات متقدمة
2 

  11 عمل ورقة

 79صـ 

 - 2 متكامل برمجي مشروع المنتجات الرقمية 9

 األدوات الرقمية 10

 الترجمة 
 .ةخدمات الترجم –أمثلة على تطبيقات وبرمجيات الترجمة 

 متصفح االنترنت اتإضاف
 .إضافات المتصفح –من متصفحات االنترنت 

2 

  2 عمل ورقة

 104صـ 

  3 عمل ورقة

 113صـ 

 المنتجات الرقمية 12+11
 المشروع

 وتسليم المشاريع مناقشة
 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 2 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13

 دراسية حصة(    26)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

 : الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 
  



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

  هابالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقتال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر تطويإدارة 

 منهج مادة توزيع
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 التعليم الديني

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السابع الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

النماذج واألنظمة 

 الرقمية

 2 أنا منتج
   1 عمل ورقة

 44صـ 

3+2 
 (١قصة نجاح )

 دمج الصور. 
4 

  4 ، 3، 2 عمل ورقة

 45 - 46صـ 

5+4 
 (١التعامل مع الصور )

 . االنعكاس
4 

  6 عمل ورقة

 47صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 

تحسين المنتجات 

 الرقمية

  (٢قصة نجاح )

 بالمشروع ءالتعريف والبد +رسم حر 
2 

  2 ، 1 عمل ورقة

 78- 79صـ 

7 
  (٢قصة نجاح )

 رسم منتظم. 
2 

 3  عمل ورقة

 79صـ 

8 
 (٢التعامل مع الصور)

 إزالة خلفية الصورة.
2 

  5 ، 4 عمل ورقة

 80صـ 

9 

نظمة استخدام األ

 الرقمية

 ( ٣قصة نجاح )

 .تصميم المنشورات
2 

   1 عمل ورقة

 96صـ 

10 

   مشروعي المميز

 .سوق لمواهبك –مقدمة في التسويق 

 مشاريع اثرائية

2 
 مشروعي المميز 

(1-4) 

12+11 
 المشروع

 وتسليم المشاريع مناقشة
 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 2 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13

 دراسية حصة(    26)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

 : الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

 



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

  هابالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقتال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر تطويإدارة 

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 التعليم الديني

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الثامن الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

 المعالجة الرقمية

 مدخل إلى التأثيرات الحركية
رات التأثير الحركي باستخدام اإلطا – Animationالتأثير الحركي 

   الموضع  /التأثير الحركي –  Timeline خط الزمن - األساسية
Location. 

2 
   أ -1 عمل ورقة

 37صـ 

2 
 التحجيم ( –)االستدارة  الحركيالتأثير 

حجيم الت /التأثير الحركي –  Rotationاالستدارة /التأثير الحركي 
Scaling. 

2 
   أ -2 عمل ورقة

 50صـ 

3 
 ( الخامة ـ تحول األشكال)  التأثير الحركي

شكال تحول األ /التأثير الحركي - Materialالخامة /التأثير الحركي
Shape Keys. 

2 
   أ -3 عمل ورقة

 69صـ 

5+4 
 محرر اإلطارات األساسية

 التحكم في- Dope Sheet ةاألساسياالنتقال إلى محرر اإلطارات 
 ساسية.التعامل مع اإلطارات األ -ارتفاع محرر اإلطارات األساسية 

4 
   أ -4 عمل ورقة

 86صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 

ة محاكا -باستخدام المحاكاة  التأثير الحركـــــي
  القماش

 محاكاة القماش - Simulationالمحاكاة 
Cloth Simulation.   +بالمشروع ءالتعريف والبد 

2 
   ب -5 عمل ورقة

 107صـ 

7 
 محاكاة الدخان
 .Smokeمحاكاة الدخان 

2 
   أ -6 عمل ورقة

 124صـ 

8 
 القيود

 قيد مسار الحركة - Constraintsلقيود ا
 Follow Path Constraint. 

2 
   أ -7 عمل ورقة

 147صـ 

10+9 
 التصدير

  ممحرر األفال – Texture إضافة الفيلم كنسيج
Video Sequence Editor –  التصديرRender. 

4 
   أ -8 عمل ورقة

 165صـ 

12+11 
 األدوات الرقمية
 ةالمنتجات الرقمي

 تبادل المعلومات
 وتسليم المشاريع. مناقشة المشروع

 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 2 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13

 دراسية حصة(    26)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

 : الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

 هاال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال بالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقت 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 الدينيالتعليم 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء التاسع الصف
 

 المالحظات الحصصعدد  الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 المعالجة الرقمية

 انتاج الوسائط بمساحات شفافة
 أساليب انتاج الوسائط بمساحات شفافة. – Keyerالعقدة 

2 

   أ -1 عمل ورقة

 36صـ 

  ب -1 عمل ورقة

  37صـ 

3 
 الخلفية المتحركة

مواصفات الوسائط المستخدمة لتصميم فيلم يحتوي على خلفية 

 تصميم فيلم يحتوي على خلفية متحركة. - Rollالعقدة  -متحركة 
1 

   أ -2 عمل ورقة

 54صـ 

4+5 
 محرر اإلطارات األساسية -الفالتر
 .DopeSheet محرر اإلطارات األساسية -.Shadertoyالعقدة 

2 

  أ -3 عمل ورقة

 77صـ  

   ب -3 عمل ورقة

 78صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 
 النصوص

  .إضافة التأثيرات الحركية على النصوص - Textالعقدة 

 بالمشروع ءالتعريف والبد+ 
1 

  أ -4 عمل ورقة

 101صـ  

7+8 
 تعديل أركان العناصر

مطابقة أركان العنصر على منظور ثابت   -CornerPinالعقدة 
 .مطابقة أركان العنصر على منظور غير ثابت

2 

   أ -5 عمل ورقة

 118صـ 

   ب -5 عمل ورقة

 119صـ 

9 
 التتبع
 .إنشاء التتبع -Trackerالعقدة 

1 
  أ -6 عمل ورقة

 134صـ  

10 
  األفالم المهتزة

 .معالجة األفالم المهتزة
1 

   أ -7 عمل ورقة

 151صـ 

11 
 الصوت

إضافة  –تحرير الصوت  –إضافة الصوت  –إنشاء ملف جديد 

 .تصدير ملف الصوت –حفظ الملف  –المؤثرات على الصوت 
1 

   أ -8 عمل ورقة

 172صـ 

12 
 األدوات الرقمية
 ةالمنتجات الرقمي

  التخزين السحابي
 وتسليم المشاريع مناقشة المشروع

 توثيق المشروع 1

 توثيق االختبار 1 الثاني الدراسي العملي لنهاية الفصل االختبار 13

 دراسية حصة(    13)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  التعليم العامقطاع يعتمد من 

 :مدير إدارة تطوير المناهج  : الموجه الفني العام

 

 



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج. مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

 هاال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال بالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقت 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنية المعلومات) الحاسوب

 الدينيالتعليم 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء العاشر الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 تصميم
 مواقع
 الويب

 باستخدام
 برنامج
 

Microsoft 
Expression 

Web 4.0 

 (٢٨إلى  ١٥صـ :) من  CSSأوالً: األنماط وصفحات 
 CSSاألنماط المتراصة  ، صفحاتSTYLE تعريف النمط

إنشاء نمط - MANAGE STYLEاألنماط لوح تحكم إدارة 
نمط العالمات األساسية -أنواع األنماط - New styleجديد 

تقسيم صفحه إلى - نمط يخص منطقة واحدة-النمط العام 
 مجموعه أجزاء.

2 
 1ورقة عمل 

 

4+3 

 (٣٣إلى  ٢٩)من صـ  CSSتابع / أوال: األنماط وصفحات 
 ىنمط إل ضافةإ-إنشاء صفحه األنماط المتراصة -تعديل النمط 

صفحه أنماط  ىنمط إل ضافةإ - صفحه أنماط متراصة جديدة
بصفحات المتراصة ربط صفحه األنماط  - متراصة موجودة

 الموقع.

2 
 2ورقة عمل 

 
 إجازة العيد الوطني

  3ورقة عمل  1 (٤٤-٣٤تطبيق شامل على األنماط )ص 5

7+6 

 (٦٢إلى  ٤٧:) من صـ Formsثانيا: النماذج 
بعض استخدامات النماذج داخل موقع ويب  –تعريف النماذج 

تخزين بيانات  –عناصر التحكم في النموذج  -إنشاء نموذج  –
 حذف النموذج. –حذف عنصر التحكم  –النموذج 

 * البدء بالمشاريع.

2 
 4ورقة عمل 

 5عمل ورقة 

9+8 

 (٧٠إلى  ٦٥صـ  )من: Behaviorsثالثا: السلوك 
بعض  –ما في الصفحة تعيين سلوك لعنصر  –تعريف السلوك 

حذف  -تعديل الحدث –بعض أنواع األحداث  –أنواع اإلجراءات 
 سلوك لعنصر ما في الصفحة.

2 
 6ورقة عمل 
 7ورقة عمل 

11+10 

 (٧٩إلى  ٧٣صـ  )من :Layersرابعا: الطبقات 
التعامل مع لوح  -إضافة طبقة إلى صفحة ويب  -تعريف الطبقة 

حذف طبقة من  -تنسيق الطبقات داخل الصفحة  -التحكم 
 مثال على إنشاء القوائم المنسدلة. -الصفحة 

 

 9ورقة عمل  2

 توثيق المشروع 1  هااستالمتها ومناقشو المشاريعتطبيق استكمال  12

 توثيق االمتحان 1 العملي لنهاية الفصل الدراسي الثاني االمتحان 13

 دراسية حصة(   13)  المجموع الكلي لعدد الحصص 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

 : الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
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