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التعلم المتمحور حول الطالب 
من خال منهج عمىي وممتع

مكتوبة ومصممة من قبل 
ن معلم�ي

ل�ست بدليل أو تدريب 
للراشدين

ي   مواد تعليمية حديثة تل�ب
أساليب التعلم المختلفة

متدرجة ومصممة بالكامل 
للمدارس

محتوى محاذي الحتياجات 
ي كل فئة عمرية

الطاب �ن

أنشطة قائمة عى المواد 
الدراسية لكل صف

ية مصنفة  ن النسخة اإلنجلري
لتسهيل من ل�ست اللغة 

ية لغته األم ن اإلنجلري

متوفرة بلغات عدة

منهج �امل لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ن الصغار جدًا  للمتعلم�ي
ً
ي أنش�ت خصيصا

الصف األول والثا�ن

الصف الثالث

الصف الخامس

الصف الرابع

الصف السادس



المعاي�� الدولية

مناس�ة للتحض�� لالمتحانات الدولية

تتبع Digital Kids أحدث المعايري الدولية لتعليم تكنووجيا المعلومات واالتصاالت.

ي االعتبــار الكفــاءات 
<  تأخــذ السلســلة �ن

ي تكنولوجيا المعلومات 
ذات القيمة �ن

ي جميع أنحاء العالم.
واالتصاالت �ن

وفًقــا  الدراســية  المناهــج  ن  تعيــ�ي <  يتــم 
ي 

�ن الوطنيــة  والمتطلبــات  للمعايــري 
البلــدان. مــن  عــدد 

معايــري  المكتســبة  المهــارات  <  تعكــس 
. الــدو�ي الســياق  ي 

المطلوبــة �ن األداء 

ي التعليم )ISTE( «ختم التوافق لمراجعة 
أ�ملت الجمعية الدولية للتكنولوجيا �ن

 
ً

الجاه�يــة لمناهــج Digital Kids» وأكــدت أن هــذه المناهــج توفــر أساًســا فعــا�
ي معايري ISTE للطاب بنجاح.

الكتساب المعرفة وتطبيق المهارات الموضحة �ن

 DQ ومعايــري   Digital Kids منهــج  ن  بــ�ي التوافــق   DQ Adopter ختــم  يمثــل 
 IEEE ورابطــة معايــري DQ العالميــة وإطــار محــو األميــة الرقميــة الــذي أنشــأه معهــد

. بالتعــاون مــع المنتــدى االقتصــادي العالــمي

Digital Literacy Standard Curriculum
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إطار المنهاج
محتوى المناهج والموارد يدعم تعلم العرص الرقمي وهو متوافق معه.

ن مــن  ن الصغــار والمراهقــ�ي  للمتعلمــ�ي
ً
<  مصمــم خصيصــا

ي أصــول التدريــس.
ن أحــدث التطــورات �ن خــال تضمــ�ي

ة  <  يوفــر ســيناريوهات وأنشــطة مبنيــة عــى الواقــع ومثــري
ن الطــاب. اك وتحفــري لاهتمــام إل�ش

يعزز المهارات األساسية:

النقــدي،  التفكــري   ، الجمــاعي العمــل  التواصــل،  التعــاون، 
القــرارات. المشــكات واتخــاذ  حــل 

مناهج ذات تطوير مستمر
مــن خــال اتبــاع المنهــاج ذو التطويــر المســتمر، يكــرر الطــاب المــواد 
ي مســتوى 

ي المســتويات المختلفة من المراحل التعليمية، كل مرة �ن
�ن

. أعــى مــن الصعوبــة ومــع تفصيــل أكــرب

المستوى األول

❹ لنكتب
Notepad 1. برنامج

2. الحروف والكلمات

3. التحرك داخل النص

4. تحديد وتغيري كلمة

ي
المستوى الثا�ن

❷ أنا اكتب رسالة
1. ابدأ الكتابة 

2. تغيري الخط

3. إدراج الصور

4. الحفظ والطباعة

المستوى الثالث

ي األوىل
❸ مقال�ت

1.  العمل عى النص

2. إنشاء العنوان

3.  إنشاء قائمة

4.  التدقيق والحفظ

المستوى الرابع

❷ العمل عىل النص
1.  تنسيق الفقرة

2.  الصور - التنسيق المتقدم

ي والتدقيق النحوي 
3.  التدقيق اإلما�ئ

4. الطباعة

المستوى الخامس

❶ إنشاء مستند
1.  تنسيق متقدم

2.  البحث واالستبدال

3.  العمل عى الجداول

4.  طرق عرض المستند

المستوى السادس

❶ تصميم مستند
1. رسومات العرض

2.  األعمدة وعامات التبويب

3.  الرؤوس والتذييات

4.  اللمسة النهائية
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Computing and ICT topics
يضمن منهجنا التعليمي للمدارس أن جميع الطاب:

ن لتكنولوجيــا  ن ومبدعــ�ي ن أكفــاء، واثقــ�ي <  مســتخدم�ي
المعلومــات

<  يمكنهم التقييم بشــكل نقدي وتطبيق تكنولوجيا 
الجديــدة  التقنيــات  ذلــك  ي 

�ن )بمــا  المعلومــات 
وغــري المألوفــة( بمســؤولية، تعــاون وفعاليــة لحــل 

المشــكات

ناحيــة حســابية  مــن  المشــكات  تحليــل  <  يمكنهــم 
الكمبيوتــر وحلهــا كمــا يمكنهــم كتابــة برامــج 

<  يمكنهــم فهــم وتطبيــق المبــادئ األساســية لعلــوم 
ي ذلــك المنطــق، الخوارزميــات، 

الكمبيوتــر، بمــا �ن
تمثيــل البيانــات والشــبكات

<  يمكنهــم التعبــري بشــكل نقــدي عــن اآلثــار الفرديــة، 
ومعرفــة  للتكنولوجيــا،  والمجتمعيــة  الثقافيــة 
نــت،  اإلنرت عــرب  األمــان  عــى  الحفــاظ  كيفيــة 

المخاطــر. وإدارة  الفــرص  اســتغال 

<  قواعد البيانات )العمل باستخدام أدوات 
مختلفة لتنظيم المعلومات(

نت )المدونات، وسائل  <  التواصل عرب اإلنرت
) التواصل االجتماعي

ونية،  <  المواطنة الرقمية )السامة اإللكرت
الخصوصية، األخاق والملكية الفكرية(

ي مجة - التفكري الحسا�ب ي الرب
<  مقدمة �ن

ي الروبوتات
<  مقدمة �ن

نت( <  إنشاء المواقع )بواسطة التطبيقات عرب اإلنرت

<  الكمبيوتر )األجهزة، األجهزة الطرفية، نظام 
التشغيل، نظام الملفات واألمن(

نت / البحث،  نت )تصفح اإلنرت <  استخدام اإلنرت
، إدارة التقويم وجهات االتصال،  ي

و�ن يد اإللكرت الرب
الحوسبة اآلمنة(

<  العروض التقديمية للوسائط المتعددة )تحرير 
الصور، الصوت، إنشاء مقطع فيلم(

Microsoft Word ي برنامج
<  المعالجة �ن

<  جداول البيانات والرسوم البيانية

<  العروض التقديمية

المواضيــع  تغطيــة  تتــم  األهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
ن عى المهارات الازمة لبناء اقتصاد  كري التالية مع الرت

قائــم عــى المعرفــة:
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المواد التعليمية الحديثة

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 Group Work« الجمــاعي «العمــل  قســم  يقــوم 
«مهمــة  و   6-1 المرحلــة  مــن   Digital Kids ي 

�ن
 Digital Teens ي 

�ن  Project Task «وع المــ�ش
اك الطــاب مــن خــال  مــن المرحلــة 7-12، بــ��ش

أنشــطة مــن الحيــاة الواقعيــة.

<  أنشــطة المناهــج الدراســية مبنيــة عــى أســاس 
الصــف لنفــس  المدرســية  المــواد  مواضيــع 

<  تع�يز التعاون والعمل الجماعي

ل أو مخترب الكمبيوتر ن <  أنشطة للمرن

ي التعليم
المرونة �ن

ي الصف 1 أو 
يمكن البدأ بتعليم Digital Kids �ن

ي قسم «هل تتذكر؟» بالمعرفة  2 أو 3 أو 4. يعت�ن
ي قــد نســيها الطــاب. يتناســب كتــاب  المهمــة الــ�ت
الطالــب والمــوارد التعليميــة الداعمــة مــع أســلوب 

التدريــس ألي معلــم.

ي  ي القســم بالمعرفــة المهمــة الــ�ت هــل تتذكــر؟ يعتــ�ن
قــد يفوتهــا الطــاب

التعليميــة  والمــوارد  الطالــب  كتــاب  �ســتوعب 
للمعلــم. التدريــس  أســلوب  الداعمــة 
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تعلم جميع األنظمة األساسية واألدوات الحديثة

 .Office و Windows عالمنــا الرقــمي ال يقتــرص فقــط عــى برامــج
ء متعلــق بالتكنولوجيــا، تظهــر أدوات جديــدة  ي

كمــا هــو حــال أي �ش
باســتمرار.

األنظمــة  مــن  مختلفــة  أنــواع  مــع  العمــل  الطــاب كيفيــة  يتعلــم 
ي الحيــاة الحقيقيــة. 

األساســية واألدوات لبنــاء مهــارات الكمبيوتــر �ن
التغيــري وأن يكونــوا  مــع  التكيــف  أن يكونــوا قادريــن عــى  نريدهــم 

المســتقبل. ي 
�ن وعملهــم  حياتهــم  لمواجهــة  مجه�يــن 

تخيــل مــا ســتكون عليــه التكنولوجيــا بعــد 5 أو 10 ســنوات مــن اآلن 
عندمــا ســيكمل طابــك دراســاتهم.

مناســب  بشــكل  المعلومــات  واســتخدام  جمــع  الطــاب  يتعلــم 
وأمــان بمســؤولية  االجتماعيــة  األدوات  واســتخدام  ي 

وأخــا�ت

ين تطوير مهارات القرن الحادي والع��

 A complete approach to
ICT skills

تعلــم القــراءة والكتابــة الرقميــة هــو أكــر� مــن 
الكمبيوتــر.  اســتخدام  عــى  القــدرة  مجــرد 
تعلــم التعــاون مــع اآلخريــن والتواصــل مــن 
خــال التكنولوجيــا �ي مهــارات أساســية.

التفك��
اإلبداع، التفكري النقدي، حل المشكات، 

اتخاذ القرارات والتعلم

العمل
التواصل والتعاون

التعا�ش
المواطنــة الرقميــة والمســؤولية الشــخصية 

واالجتماعية

Communicator

Understanding and 
communicating ideas

Critical Thinker

Solving problems

Creator

Producing 
innovative work

Collaborator

Working
with others

مجــال  ي 
�ن الــدرا�ي  منهجنــا  يغــ�ي 

الحوســبة وتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت مجموعــة واســعة مــن 
قســم  ُيظهــر  واألدوات.  التقنيــات 
ي نهايــة كل وحــدة 

«برامــج أخــرى» �ن
المتاحــة. البدائــل  بعــض 

Com
puting and ICT

8



المبــادئ  وتطبيــق  فهــم  عــى  الطــاب  مجــة  الرب �ســاعد 
ي 

والمفاهيــم األساســية للحوســبة وعلــوم الكمبيوتــر، بمــا �ن
البيانــات. وتمثيــل  الخوارزميــات  المنطــق،  ذلــك 

قائًمــا  مســتمر  تطويــر  ذو  منهــاج  التعليميــة  موادنــا  تتبــع 
ـع، مســتندًا إ� المرحلــة العمريــة والتعليميــة  ـ ـ عــى المشــاريـ

للطــاب.

مختلفــة  ومســتويات  مراحــل  ي 
�ن مجــة  الرب تقديــم  يتــم 

ي الصفــوف االبتدائيــة والثانويــة مــع أدوات برمجــة 
ســواء �ن

بمــوارد  مدعومــة  الروبوتــات  ات  مختــرب مختلفــة.  ولغــات 
واألنظمــة  المختلفــة  التعليميــة  الروبــوت  لمجموعــات 

اضيــة. االفرت األساســية 

ة يمكــن أن تتطابــق مــع الوقــت المتــاح  دروس قصــري

ي المناهج الدراســية
�ن

مواد برمجة وروبوتات إضافية لجميع األعمار.

ي الروبوتات للجيل الجديد 
ن �ن مري تطبيق مهارات الرت
ن من األطفال والمراهق�ي

: ي
مجة �ن يتعلم الطالب ال��

 Logo, Small Basic, Scratch, Python, Visual
Basic, HTML, MIT App Inventor

ن والرو�وتات م�� مجة –ال�ت ال��
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Module Resources

Video Tutorials

Online Module Tests

Animated Stories - Interactive Activities

موارد الطالب

نت موارد الطالب ع�� اإلن�ت

ل وفًقا للصف: ن ي المدرسة أو المرن
نت �ن الوصول الفردي لإلنرت

الطالــب  كتــاب  ي 
�ن للتطبيقــات  تعليميــة  <  فيديوهــات 

البديلــة وللتطبيقــات 

<  الموارد الرقمية

<  قصص رسوم متحركة للطاب الصغار جدا

<  األنشطة التفاعلية لطاب المرحلة االبتدائية

ن والروبوتات مري ونية إضافية للرت <  كتب إلكرت

ونية إضافية للتطبيقات البديلة <  كتب إلكرت

ونية إضافية لامتحانات الدولية <  كتب إلكرت

نت، شهادات النظام األسا�ي  <  اختبارات الوحدات عرب اإلنرت
إلدارة الصفوف )اختياري(

ألي جهاز

مثــل  الويــب  متصفــح  عــى  يحتــوي  جهــاز  أي  عــى  <  يعمــل 
األجهــزة اللوحيــة، الهواتــف الذكيــة وأجهــزة التلف�يــون الذكيــة

و   Android و   iOS و   MacOSX و   Windows <  يدعــم 
Chrome Book و   Linux

<  ال حاجة لمحرك أقراص DVD الستخدامه

ي أي وقت
ي أي مكان �ن

<  يمكن الوصول إليه �ن

نت المحتوى الدينامي�ي ع�� اإلن�ت

ي التكنولوجيا 
ات �ن تحديث محتوى جديد باستمرار وفقا للتغري

وتطور التطبيقات.
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الدعم األ�ادي�ي للمعلم

binary-academy.com

ي ملفات DOC و 
تتوفر جميع موارد المعلم �ن

PPT قابلة للتحرير. كل هذه الموارد موجودة 
نــت و�ي محدثــة الســتيعاب التقــدم  عــرب اإلنرت

ي وتعليقات المعلم. التكنولو�ب

نت الموارد ع�� اإلن�ت

نت <  الموارد عرب اإلنرت

<  أوراق العمــل مــع أنشــطة إضافيــة لمختــرب 
ليــة ن المرن للواجبــات  أو  الكمبيوتــر 

ي
<  أوراق التقييم الذا�ت

محتــوى  مــع  الويــب  مواقــع  <  اســتخدام 
لألطفــال وآمــن  مســتقر 

<  إصدارات جميع اللغات متاحة للمعلم
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 الطالب التاري    خ ورقة عمل

 
 

  
 
 

 

 

 PowerPoint  طلب معلمك من مجموعتك تقديم ثالث رياضات من اختيارك باستخدام ▪
 اكثر تحديدا:  ▪
 حدد ثالثة من الرياضات أدناه:  ▪

 الرياضات
 التسلق  سلة الكرة  مالكمة ال تنس الريشة 

 الهوك   جولف ال كرة القدم ركوب الدراجات

 كرة القدم االمريكية بدنية التدريبات ال ركوب الخيل  الكاراتيه 

▪   
ابحث عنه . "K.4.5.1"الرياضات_  يوجد ملف يسىم (المستندات)  Documents مجلد  ف 

 وافتحه. 
يحة األوىل، أضف   ▪   الشر

يحة الثانية، اكتب الرياضات الثالث الت   ف    الشر
اسم مجموعتك، وف 

 . يحتي     تقديمها. إذا أردت، قم بتنسيق الخلفية ونص هاتي   الشر
 ترغب ف 

 

 الرياضاتدعنا نقدم 

حدد رياضاتك 
المفضلة وابدأ 

 !عرضك التقديىم  

يمكن تعريف الرياضة عىل أنها لعبة تتطلب نشاًطا بدنًيا وتنطوي عىل درجة من المنافسة. ما ه  
؟ لزمالئك تقديمهارياضاتك المفضلة؟ ماذا عن 
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       5المستوى  6الوحدة   3الدرس  الصف 
 الطالب التاري    خ ورقة عمل

  

 

 

 

 لنقم بإنشاء جدول قاعدة البيانات الخاص بك! 
ي المستندات يسىم  Excel  برنامج افتح ▪

وقم بإنشاء جدول بيانات جديد ف 
"K.5.6.3 _الكواكب_بيانات _قاعدة. xlsx" . 

ي الخاليا   ▪
: A1: D1ف   ، اكتب عناوين الجدول التالي

 
 الون القمر  ( نصف القطر )كم االسم

 أحمر فوبوس 3.389 المري    خ
 أزرق أخض   ارييل  25.362 أورانوس

 أصفر شاحب ميناس  58.232 زحل 
 أزرق فاتح  تريتون  24.621 نبتون 

تقالي  - 2.439 الزئبق   البر
 األصفر  - 6.051 كوكب الزهرة 

ي ي  كاليستو 69.911 كوكب المشبر  أبيض أحمر أصفر بن 
 

ي الخاليا.  ▪
 قم بتغيبر عرض العمود من أجل احتواء كل المحتوى ف 

 .غامقةجعل العناوين ا ▪
 العناوين. أدخل بقية البيانات من الجدول أعاله أسفل  ▪
 (. A1:D8اآلن، حدد كافة البيانات ) ▪
ي عالمة التبويب  ▪

ي مجموعة(الصفحة الرئيسية) Home  ف 
ضغط  ، ا( األنماط) Styles ، ف 

Format as Table (تنسيق كجدول) . 
 حدد النمط الذي يعجبك!  ▪
كد من أنك حددت  ▪ ... واآلن الجدول   (جدولي يحتوي عىل رؤوس ) My table has headersتأ

 الخاص بك جاهز! 
ا، قم بإضافة سجل جديد بالمعلومات التالية:  ▪ ً  أخبر

 
ي أخض   القمر 6.371 األرض   أزرق بن 

 احفظ عملك!  ▪

 اغلق الملف!  ▪
 

 العمل عىل جداول البيانات 

 
إنشاء جدول قاعدة 

 !بيانات
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الصف  1الدرس 
التاري    خ

PowerPointطلب معلمك من مجموعتك تقديم ثالث رياضات من اختيارك باستخدام

تنس الريشة  المالكمة المالكمة ال

ركوب الدراجات كرة القدم

الكاراتيه  ركوب الخيل 

اضاضات_يوجد ملف يسىم ايايا يرير رلرل ابحث عنه ."K.4.5.1"ا

تلتلت   ا الثالثالث ثلثل ا اضاضات ايايا يرير رلرل ا بتبتب تكتك ا ةيةية، ينين اثاثا ثلثل ا ةحةحة
. يتيت ي  ي ي  تحتح حيحي يشيشر شلشل ا يتيت ي  ي ي  اهاها ص

ه  اماما ةسةسة. سفسف انانا نمنم ململ ا نمنمن ةجةجة جرجر د ىلعىلعىل يويوي وطوط
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الصف  3الدرس 
التاري    خ

ىمسىمسىم سيسي دندندات نتنت تستس سمسم ململ ا ي
ف 

مسمسم اال ( نصف القطر )كم
المري    خ 3.389

أورانوس 25.362
زحل  58.232

نبتون  24.621
الزئبق  2.439

كوكب الزهرة  6.051
ي يبيبر بشبش شمشم ململ ا بكبكب كوكو وكوك 69.911

ايايا. الخالخال خلخل ا ي
ف  ىوىوى وتوت

نينين. يويو

ةعةعة عوعو وموم مجمج جمجم ي
ضغط  ، ا( األنماط)Stylesف 

My table has headers(سوسوس وؤوؤ ؤرؤر ىلعىلعىل يويوي وتوت تحتح حيحي لولول(دجدجدولي دجدجد جلجل ا اواواآلن ...

:

األرض  6.371

إنشاء جدول قاعدة 
!بيانات
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لمدارس المرحلة االبتدائية

ي الحوس�ة
دروس �ن

و تكنولوجيا المعلومات

Digital Kids �ي سلســلة مــن كتــب تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مصنفــة وتتألــف مــن 
ة للغايــة مقار�ــة مبتكــرة لتقديــم وممارســة مهــارات  ســتة كتــب. تعتمــد هــذە السلســلة المثــ��

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

ات الرئ�سية ن الم��

ي سياقات ذات مع�ن ومواقف واقعية.
> عرض مفاهيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �ن

> تغطية شاملة لمناهج وامتحانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية.

ن الطالب. > س�ناريوهات واقعية وممتعة وأنشطة مدروسة �عناية لتحف��

امج. > مسح الخطوات التفصيلية لنظام التشغيل وتطبيقات ال��

> الدعم الفعال للطالب والمعلم �الموارد الرقمية عىل موقع السلسلة.

binarylogic.net


