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هم  ف يظهر  تجول لم  ل ا

ولم يعرض ، االفتراضيييي

 عنه.أمثلة 

يييظييهيير فييهييم الييتييجييول 

االفييتييراضيييييييي ويييعييرض 

 ولييكيي  ال، عيينيييهأمييثييلييية 

 .استخدامها يستطيع

يييظييهيير فييهييم الييتييجييول 

االفتراضييييييي ويعرض 

أمثلة عنه، ويسيييييتطيع 

فييي  اسييييييييتييخيييدامييهيييا

تييطييبيييييقيييات الييتييجييول 

ولك  ال  ،ياالفتراضيييييي

يسييييتطيع توايفها لحل 

بعض المشييييييييا يييل في 

 .حياته اليومية

ييييظيييهييير فيييهيييم اليييتيييجيييول 

االفتراضييييييي ويعرض أمثلة 

 ويسييتطيع اسييتخدامهاعنه، 

فييي تييطييبيييييقيييات الييتييجييول 

وتوايفها لحل ، ياالفتراضييي

بعض المشيييييييا ل في حياته 

ميييع اليييحيييا ييية اليييييييومييييييية 

 .اآلخري  م  لمساعدة

ييييظيييهييير فيييهيييم اليييتيييجيييول 

االفتراضييي ويعرض أمثلة 

عيييينييييه، وقييييادر عييييليييي  

في تطبيقات اسييييييتخدامها 

، يالييتييجييول االفييتييراضيييييييي

بعض  لحيييل  فهيييا  وتواي

المشا ل في حياته اليومية 

الحا ة لمسيياعدة م   دون

 اآلخري .
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 )البحث ع  األما  (
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 لييم يييظييهيير فييهييم دالالت

اليييرميييوص اليييخييياصييييييييية 

ية في والعالمات الموضع

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

  االفتراضي.

الرموص  يظهر فهم دالالت

الخييياصييييييييية والعالميييات 

 يييية، ولك  الالموضييييييع

ع البحيييث ع  ييسيييييييتط

مكان محدد باسييييييتخدا  

اليييتيييجيييول  تيييطيييبيييييييقيييات

 االفتراضي.

الالت الرموص ديظهر فهم 

الخييياصييييييييية والعالميييات 

بحث ع  وي الموضييييييعية

باسييييييتخدا  مكان محدد 

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

ال ولك  ، ياالفتراضييييييي

يسييييييتطيع توايفها لحل 

بعض المشا ل في حياته 

 .اليومية

دالالت الرموص يظهر فهم 

الخييياصييييييييية والعالميييات 

ع  ويبحث  الموضييييييعية

باسييييييتخدا  مكان محدد 

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

توايفها و، ياالفتراضيييييي

بعض المشيييييا ل في لحل 

مييع  حيييييياتيييه اليييييوميييييية

عدة  حا ة لمسيييييييا م  ال

 .اآلخري 

دالالت الرموص يظهر فهم 

اليييخييياصييييييييية واليييعيييالميييات 

 وقيييادر عل  الموضييييييعيييية

البحيييث ع  مكيييان محيييدد 

باسيييييتخدا  تطبيقات التجول 

توايفها لحل و، ياالفتراضييي

بعض المشيييييييا ل في حياته 

الييحيييا ييية  دون اليييييوميييييية

 .اآلخري م  لمساعدة 

   

 لموضوع
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 والمعيار
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 وحدة العالم الرقمي 

 (قياس المسافة)
. 

  

قيييييياس لييم يييظييهيير فييهييم 

في  المسييافة بي  طقطتي 

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

 .االفتراضي

المسافة يظهر فهم قياس 

طقطتي   ال ولك ، بي  

يسييتطيع اسييتخدامها في 

اليييتيييجيييول تيييطيييبيييييييقيييات 

 .االفتراضي

المسافة يظهر فهم قياس 

ستخدمها وي، بي  طقطتي 

تجول في  ل يقيييات ا طب ت

ال ولك  ، االفتراضيييييييي

يسييييييتطيع توايفها لحل 

بعض المشا ل في حياته 

 .اليومية

المسافة يظهر فهم قياس 

 ويستخدمها، بي  طقطتي 

تجول في  ل يقيييات ا طب ت

افهييا يوو، االفتراضييييييي

لحل بعض المشيييييا ل في 

يومييييةحيييياتيييه  ل مع ، ا

حا ة  عدة م  ال لمسيييييييا

 .اآلخري 

المسييافة بي  يظهر فهم قياس 

في ويسييييييتخيييدمهيييا ، طقطتي 

، تطبيقات التجول االفتراضييييي

توايفهيييا لحيييل  وقيييادر عل 

بعض المشييييييييا ييل في حييياتييه 

، دون اليييحيييا ييية اليييييييومييييييية

 .لمساعدة م  اآلخري 
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مساحة ومحيط منطقة )

 (محددة

. 

 

قيييييياس لييم يييظييهيير فييهييم 

مسيييييياحة ومحيط منطقة 

يقيييات في محيييددة  ب ط ت

 .التجول االفتراضي

مسيياحة يظهر فهم قياس 

، ومحيط منطقيية محييددة

يسييييييييتيييطييييييع  ال وليييكييي 

تطبيقات اسيييتخدامها في 

 .التجول االفتراضي

مسيياحة يظهر فهم قياس 

، ومحيط منطقيية محييددة

تطبيقات ستخدمها في وي

تراضيييييييي جول االف ت ل ، ا

يسييييييييتيييطييييييع وليييكييي  ال 

بعض  لحيييل  فهيييا  تواي

المشييييييييا ييل في حييياتييه 

 .اليومية

مسيياحة يظهر فهم قياس 

، ومحيط منطقيية محييددة

تطبيقات في ويستخدمها 

تراضيييييييي جول االف ت ل ، ا

وافهيييا لحيييل بعض وي

المشييييييييا ييل في حييياتييه 

، مع الحيييا ييية اليوميييية

 .لمساعدة م  اآلخري 

مساحة ومحيط س يظهر فهم قيا

في  ويسييييتخدمها، منطقة محددة

، تطبيقييات التجول االفتراضييييييي

توايفها لحل بعض  وقادر عل 

ته اليومية يا ، المشيييييييا ل في ح

لمسيييييييياعييدة م  دون الحييا يية 

 .اآلخري 
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نقل عبر التلم يظهر فهم 

تييطييبيييييقيييات فييي الييزميي  

 .التجول االفتراضي

التنقيييل عبر يظهر فهم 

يسييتطيع  ال ولك ، الزم 

تطبيقات اسييييييتخدامه في 

 .التجول االفتراضي

التنقيييل عبر يظهر فهم 

في ويسييييييتخدمه ، الزم 

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

، ولك  ال االفتراضيييييييي

لحييل يسييييييتطيع توايفييه 

بعض المشا ل في حياته 

 .اليومية

التنقيييل عبر يظهر فهم 

في ويسييييييتخدمه ، الزم 

تيييطيييبيييييييقيييات اليييتيييجيييول 

توايفييه و، االفتراضييييييي

لحل بعض المشيييييا ل في 

يوميييية ل مع حيييياتيييه ا  ،

حا ة  عدة م  ال لمسيييييييا

 .اآلخري 

، التنقيييل عبر الزم يظهر فهم 

تطبيقات التجول في  ويسييتخدمه

توايفه  ، وقادر عل االفتراضييي

لحل بعض المشييييييا ل في حياته 

لمسييياعدة ، دون الحا ة اليومية

 .م  اآلخري 

 

 4 3 2 1 0 الكفاية الخاصة والمعيار الموضوع

  المعالجة الرقمية وحدة 

 (مدخل إل  البرمجة)

. 

. 

ليي ييية لييم يييظييهيير فييهييم 

 .االبرمجة ومستوياته

ل يية البرمجيية فهم يظهر 

ه  ال ولك ، اومسييييييتويات

خرائط استخدا  يستطيع 

لحل المشييييييكالت  التدفق

بأسييييلوت التفكير العلمي 

الصيييييييييحييييييي  واتيييخيييا  

 .القرارات

، ل ة البرمجةيظهر فهم 

ويسييييييتطيع اسييييييتخيييدا  

خييرائييط الييتيييدفييق لييحيييل 

المشييييييكالت بيييأسييييييلوت 

التفكير العلمي الصيييحي  

ولك   ،واتخييا  القرارات

ال يوافهيييا في حيييياتيييه 

 اليومية.

، ل ة البرمجةيظهر فهم 

ويسييييييتطيع اسييييييتخيييدا  

خييرائييط الييتيييدفييق لييحيييل 

المشييييييكالت بيييأسييييييلوت 

حي  التفكير العلمي الصييي

 ،واتييييخييييا  الييييقييييرارات

يوافهيييا في حيييياتيييه و

مع الحيييا ييية اليوميييية، 

 لمساعدة م  اآلخري 

برمجيييةيظهر فهم  ل ، ل ييية ا

خرائط وقادر عل  اسييييييتخدا  

اليتيييدفيق ليحيييل اليمشيييييييكيالت 

لوت التفكير العلمي  بيييأسييييييي

 ،الصييييييحي  واتخييا  القرارات

ية،  ته اليوم يا ها في ح ويواف

عدة م   دون حا ة لمسيييييييا ال

 .اآلخري 
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  المعالجة الرقمية وحدة 

 . (سكراتشمقدمة في )

لييم يييظييهيير فييهييم ليي ييية 

برطيييام   برمجييية في  ل ا

سييييييكراتش ودور ييا في 

تنمييية المهييارات العقلييية 

 المختلفة.

يظهر فهم ل يية البرمجيية 

في برطيييام  سييييييكراتش 

ودور يييا فيييي تييينيييمييييييية 

الييمييهيييارات الييعييقييليييييية 

ولييكيي  ال الييمييخييتييلييفييية، 

يسيييييتطيع اسيييييتكشييييياف 

 شاشة البرطام .

يظهر فهم ل يية البرمجيية 

في برطيييام  سييييييكراتش 

ودور يييا فيييي تييينيييمييييييية 

الييمييهيييارات الييعييقييليييييية 

سيييييتكشييييف وي المختلفة،

شييياشييية البرطام ، ولك  

ال يسيييييييتييطيييييع تييحيييدييييد 

 خطوات تصميم برطام .

يظهر فهم ل يية البرمجيية 

في برطيييام  سييييييكراتش 

ودور يييا فيييي تييينيييمييييييية 

الييمييهيييارات الييعييقييليييييية 

ويسيييييتكشييييف مختلفة، ال

حدد ويشيياشيية البرطام ، 

خطوات تصييييميم برطام  

مع الحا ة لمسيياعدة م  

 اآلخري .

يظهر فهم ل ة البرمجة في برطام  

سييييييكراتش ودور يييا في تنميييية 

المهيييارات العقليييية المختلفييية، 

شيييياشيييية البرطام ، ويسييييتكشييييف 

تحديد خطوات تصييميم  وقادر عل 

برطام  دون الحا ة لمسيياعدة م  

 اآلخري .
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  المعالجة الرقمية وحدة 

 . (الحر ة)

للبنيييات لم يظهر فهم   

الالصمييية لحيييل الحر ييية 

 المشكلة.

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

الالصميية لحييل الحر يية 

كلييية لمشييييييي ك  ال ا  ول

 .هايستطيع استخدام

 

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

الالصميية لحييل الحر يية 

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

أن يسييييييتطيع ال ولك  

إلطييييتييييا   هييييايييييواييييفيييي

 .مشروع

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

الالصميية لحييل الحر يية 

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

إلطيييتيييا   هييياييييوايييفيييو

ولك  يحتوي مشيييروع 

 .برمجيةعل  أخطاء 

الحر ييية لبنيييات يظهر فهم 

كلييية لمشييييييي لحيييل ا لالصمييية   ا

إلطتا   هايوافو ويسييييتخدمها

وال يحتوي عل  مشيييييييروع 

 .برمجيةأخطاء 
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  المعالجة الرقمية وحدة 

 (المظا ر)

. 

 

للبنيييات لم يظهر فهم   

الالصمييية لحيييل  لمظيييا را

 المشكلة.

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

لحيل  ةالالصمي المظيا ر

كلييية لمشييييييي ك  ال ا  ول

 ها.يستطيع استخدام

 

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

لحيل  ةالالصمي المظيا ر

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

أن يسييييييتطيع ال ولك  

 إلطتا  مشروع هايواف

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

الالصمية لحيل  المظيا ر

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

إلطيييتيييا   هييياييييوايييفيييو

ولك  يحتوي مشيييروع 

 .برمجيةعل  أخطاء 

بنيييات يظهر فهم   المظيييا رل

 الييالصمييية لييحيييل الييمشييييييييكييلييية

إلطتا   هايوافو ويسييييييتخدمها

وال يييحييتييوي عييليي  مشيييييييروع 

 .برمجيةأخطاء 
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  المعالجة الرقمية وحدة 

 (الصوت)
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للبنيييات لم يظهر فهم   

الالصميية لحييل الصييييييوت 

 المشكلة.

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

لحل  ةالالصم الصييييييوت

كلييية لمشييييييي ك  ال ا  ول

 ها.يستطيع استخدام

 

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

لحل  ةالالصم الصييييييوت

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

أن يسييييييتطيع ال ولك  

 إلطتا  مشروع هايواف

لييبيينيييات يييظييهيير فييهييم 

الالصمة لحل  الصييييييوت

 ويسيييتخدمها المشيييكلة

إلطيييتيييا   هييياييييوايييفيييو

ولك  يحتوي مشيييروع 

 .برمجيةعل  أخطاء 

 الصييييييوتلبنييات يظهر فهم 

 الالصمييية لحيييل المشييييييكلييية

 هيييايوافو ويسييييييتخيييدمهيييا

وال يحتوي إلطتا  مشيييروع 

 .برمجيةعل  أخطاء 
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  المعالجة الرقمية وحدة 
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للبنيييات لم يظهر فهم   

الييالصمييية لييحيييل الييقييلييم 

 المشكلة.

القلم لبنييات يظهر فهم 

 لحل المشييييكلة ةالالصم

يسيييييييتييطيييييع  ولييكيي  ال

 ها.استخدام

 

القلم لبنييات يظهر فهم 

 لحل المشييييكلة ةالالصم

ال ولك   ويسييييييتخدمها

 هييايوافأن يسييييييتطيع 

 إلطتا  مشروع

القلم لبنييات يظهر فهم 

 الالصمة لحل المشييييكلة

 هايوافو ويسييييتخدمها

ولك  إلطتا  مشيييييروع 

يحتوي عل  أخطييياء 

 .برمجية

لم ليبينيييات ييظيهير فيهيم  ق الي

 الالصمييية لحيييل المشييييييكلييية

 هيييايوافو ويسييييييتخيييدمهيييا

وال يحتوي إلطتا  مشيييروع 

 .برمجيةعل  أخطاء 
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الخرائط  فهم لم يظهر

اليييذ نيييية والهيييدف م  

 استخدامها.

الييخييرائييط فييهييم يييظييهيير 

اليييذ نيييية والهيييدف م  

ولك  ال  ،اسييييييتخييدامهييا
يسييييييتطيع اعداد خريطة 

 .األفكار  نية لتنظيم 

فييهييم الييخييرائييط يييظييهيير 

اليييذ نيييية والهيييدف م  

 وٌيعيييد اسييييييتخيييدامهيييا،

خريطييية   نيييية لتنظيم 

ولييييكيييي  ال ، األفييييكييييار

في هيييا يسييييييتطيع توايف

 .تعلم المواد األخرى

فييهييم الييخييرائييط يييظييهيير 

اليييذ نيييية والهيييدف م  

 وٌيعيييد اسييييييتخيييدامهيييا،

خريطييية   نيييية لتنظيم 

في ويوافهيييا ، األفكيييار

تعلم المواد األخرى مع 

عدة م   حا ة لمسيييييييا ال

 .اآلخري 

ظهر  نيييية ي ئط اليييذ  خرا ل هم ا ف

عد اسييييييتخدامها،والهدف م    ويٌ

، األفكيييارخريطييية   نيييية لتنظيم 
في تعلم المواد األخرى ويوافهييا 

الحيييا ييية لمسييييييييياعيييدة م   دون

 .اآلخري 
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لبحيييث  غير قيييادر عل  ا

 الرقمية باستخدا  األ هزة

ي تييعيي  الييمييعييلييوميييات اليي

 يحتا ها.

قيييادر عييليي  الييبييحيييث 

 بيياسييييييتخييدا  األ هزة

عييييي   اليييييرقيييييمييييييييييية

ي تييالييمييعييلييوميييات اليي

غير  ولك يحتيييا هيييا 

عل  تصييييييميم قيييادر 

 .منت  رقمي

قيييادر عييليي  الييبييحيييث 

بيياسييييييتخييدا  األ هزة 

عييييي   اليييييرقيييييمييييييييييية

ي تييالييمييعييلييوميييات اليي

ويصييييييمم يحتيييا هيييا 

ولييكيي  ميينييتيي  رقييمييي 

 قيييادر عييليي  أن غييييير

 .لزمالئه هيعرض

قيييادر عيييلييي  اليييبيييحيييث 

تخيييدا  األ هزة  بييياسييييييي

ع  المعلومات  الرقمييية

ويصييييييمم ي يحتا ها تال

ه يعرضيييييييمنت  رقمي و

يتقبيل  الولك   ،لزمالئيه

النقد لكي يطور ويحس  

 .منتجاته

قييادر عل  البحييث بيياسييييييتخييدا  

ع  المعلومات  الرقميةاأل هزة 

ويصييييييمم منت  ي يحتيييا هيييا تال

يتقبل ولزمالئه  هايعرضييو رقمي

يييطييور ويييحسييييييي   اليينييقيييد لييكييي

 منتجاته.

 


