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 (1)الكفاية العامة 

معااال ااة المعلومااات 

لحياااا   يا ا لتحساااااا

والتعلم بواساااااا اااة 

 الوسائل الرقمية.

. 

عرض ومناقشاااااة دور 

األجاااهاااق  الااارقاااماااياااة 

لتسااااهيل الحيا  والتعلم 

 –)آلاة ساااااحاد الن ود 

ل معياااات  اماااا اا  –ا

 –تصاااوير المساااتندات 

 التسوق االفتراضي(.

يااعاارض ةمااثاالاااة عاا 

األجااهااق  الاارقاامااياااة 

لاتسااااااهايااال الاحاياااا  

 وةنش ة التعلم.

يساااااات ي  عرض  لم

 طاارق وتااوضاااااااياا 

ل هاز مثال اساااتخدا  

لتساااهيل الحيا   رقمي

 اليومية.

لة بعض عرض ي  األمث

لتسهيل  ألجهق  رقمية

 .اليومية الحيا 

 بعض  يوضو عرضي

 ألجهق  رقميةاألمثلة 

 لاتسااااااهايااال الاحاياااا 

م  الحاااجااة  اليوميااة

 مساعد  اآلخريا.ل

 طرق ويوض  عرضي

بعض األمثلة  استخدا 

لتسهيل  ألجهق  رقمية

 .اليومية الحيا 

 ويااوضااااااا  عاارضياا 

ةمثلة اسااااتخدا  طرق 

ألجااهااق  مااتاانااوعاااة 

 الحيا  لتسااهيل رقمية

 .اليومية

. 

اساااااااتااخااادا  االجااهااق  

الرقمية البسااي ة )اآللة 

 –ال ابعة  –الحاسااااابة 

( لاادعم الهاااتف الن ااال

 األنش ة التعليمية.

يساااااااتااخاااد  ةمااثاالاااة 

ألجهق  الرقمياااة في ل

 الفصل.

اسااااتخدا  يساااات   لم 

وظاااائاااف األجاااهاااق  

ةنشااااا اة في الرقمية 

 الفصل.بالتعلم 

بعض وظائف  يستخد 

في األجهق  الرقمياااة 

ل بالفص ةنش ة التعلم

م  الحاجة  في الفصل

 مساعد  اآلخريا.ل

بعض وظائف يستخد  

في األجهق  الرقمياااة 

ل بالفصةنش ة التعلم 

لبعض م  الحااااجاااة 

الااامساااااااااعاااد  ماااا 

 اآلخريا.

تخاااد   وظاااائف يساااااا

في األجهق  الرقمياااة 

  .لالفصب ةنش ة التعلم

تخاااد   وظاااائف يساااااا

في األجهق  الرقمياااة 

 لبالفص ةنش ة التعلم

 ومساعد  اآلخريا.

. 

االساااتمتاي في تصاااميم 

منت ات رقمية تعليمياة 

 مبدعة.

يااعاارض ةمااثاالاااة عاا 

لحياااا   في ا األجهق  

والتعلم ألداء الواجااد 

 المنقلي.

ست ي  عرض ةي يلم 

ما األجهق  الرقمياااة 

ألداء المها  المناسابة 

 المختلفة.

 

األمثلااة بعض  يعرض

لااألجااهااق  الاارقاامااياااة 

بة لتوظيفها  المناسااااا

ألداء المها  المختلفة 

لبعض م  الحااااجاااة 

الااامساااااااااعاااد  ماااا 

 اآلخريا.

األمثلااة بعض يعرض 

لااألجااهااق  الاارقاامااياااة 

بة لتوظيفها  المناسااااا

ألداء المها  المختلفة 

دون الحاجة لمساعد  

 اآلخريا.

األمثلااة بعض يعرض 

لااألجااهااق  الاارقاامااياااة 

بة لتوظيفها  المناسااااا

ما المها  العديد ء ألدا

 المختلفة.

األمثلااة بعض يعرض 

لااألجااهااق  الاارقاامااياااة 

بة لتوظيفها  المناسااااا

ألداء العديد ما المها  

ومساااااااعد  المختلفة 

 اآلخريا.

. 

اساااااااتااخااادا  االجااهااق  

الارقاماياااة الاماتاااداولاااة 

ال تشااااااال المعلوماات 

)نص، صاااااور، فيديو، 

الخ( واساااااتخدامها في 

 تعلم المواد االخرى

ألفكااار يعرض ةمثلااة 

عا اسااتخدا  األجهق  

الرقمياة العاادياة لتعلم 

 اللغات والرياضيات

 ليسات   اساتكشاالم 

ومعااال ااة المعلومااات 

وتا اااديام ةفاكاااار عاا 

  اسااااااتخااادا  األجهق

لتعلم المواد  ةالرقميااا

 األخرى.

 يساااااتكشاااااف ويعالج

 ويا اااد الاماعالاوماااات 

عا ةسااااااساااااية ةفكار 

  اسااااااتخااادا  األجهق

لتعلم المواد  ةالرقميااا

الحااااجاااة م  األخرى 

 لمساعد  اآلخريا.

يساااااتكشاااااف ويعالج 

الاماعالاوماااات ويا اااد  

عا ةسااااااساااااية ةفكار 

  اسااااااتخااادا  األجهق

لتعلم المواد  ةالرقميااا

م  الحااااجاااة األخرى 

المسااااعد  ما لبعض 

 اآلخريا.

يساااااتكشاااااف ويعالج 

 ويا اااد الاماعالاوماااات 

عا اساااااتخدا  ةفكار 

 لتعلم ةالرقمي  األجهق

 المواد األخرى.

يساااااتكشاااااف ويعالج 

ويشااااا   ت المعلوماا

ت اديم ةفكاار لاآلخريا 

عا اسااااتخدا   متعدد 

 لتعلم ةالرقمي  األجهق

 المواد األخرى.
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اساااااااتخدا  األجهق  

الرقمية للتواصاااااااال 

وحل المشااااااا ل في 

 الحيا  اليومية.

. 

 طتتت   عتتت  التتتيتتت  تتتتتتتتتت 
 ال قمية االجهزة استتتيم ا 
 لح  االم ي  مع لليوا ت 

 الموقف م  المشتتتتتتتتتتت  تتت 

 .اليومية

يتبااادل المعلومااات حول 

برامج لتصااااااميم النما   

 الرقمية إليصال األفكار.

يساااات   اسااااتكشااااال لم 

المعلوماااات عا وتباااادل 

اساااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتصاااميم نمو   الرقمية 

 رقمي ةولي.

 ويتبااااادل يساااااااتكشاااااااف

 حااااولالاااامااااعاااالااااومااااات 

اساااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتصاااااميم نما   الرقمية 

 المشااااااااا االرقميااة لحاال 

م  اليومية األسااااااساااااية 

الحاااااجااااة لمسااااااااااااعااااد  

 اآلخريا.

يساااااااتكشاااااااف ويتبااااادل 

 حااااولالاااامااااعاااالااااومااااات 

اساااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتصاااااميم نما   الرقمية 

باااعاااض رقااامااايااااة لاااحاااال 

م  اليوميااة  المشاااااااااا اال

الحاااااجااااة لمسااااااااااااعااااد  

 اآلخريا.

يساااااااتكشاااااااف ويتبااااادل 

 حااااولالاااامااااعاااالااااومااااات 

اساااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتصاااااميم نما   الرقمية 

باااعاااض رقااامااايااااة لاااحاااال 

 اليومية. المشا ل

يساااااااتكشاااااااف ويتبااااادل 

 حااااولالاااامااااعاااالااااومااااات 

اساااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتصاااااميم نما   الرقمية 

األنااواي  رقااماايااااة لااحاااال

 تلمشااااااااكالدد  المتعاااا

 اليومية.

. 

  قميتتة اجهزة استتتتتتتتيمتت ا 
 آيبتتتت    هتتتت يف ) مميلفتتتتة
 عم لليفت عت ( الخ  مبيوي 

 .اال  ق ء

يستخد  األجهق  الرقمية 

 للتفاعل م  األصدقاء.

اساااتخدا  ةي يسااات   لم 

ماا األجاهاق  الارقامايااااة 

 .للتفاعل

األجهق  الرقمية  يستخد 

 للتفاعل. ةالبسي 

األجهق  بعض  يساااااتخد 

م  ، للتفااااعااالالرقمياااة 

الحاااااجااااة لمسااااااااااااعااااد  

 اآلخريا.

األجهق  بعض  يساااااتخد 

 للتفاعل.الرقمية 

رقمياة ةجهق   يساااااااتخد 

 للتفاعل. متعدد 

. 
 اآلمتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتيتتتتتمتتتتت ا 

 لتتتتةجتتتتهتتتتزة واألمتتتت قتتتت 
 .ال قمية ل ي   

يساتخد  ت نيات اإلنترن  

واألجهق  الرقمية بشااكل 

 آما وةخاقي.

االحتياااااطااااات  يراعيال 

اآلماااانااااة واألخاااااقاااايااااة 

األجااهااق   الساااااااااتااخاااادا 

 الرقمية عبر اإلنترن .

 األجهق  الرقمية يستخد 

بصااااور  آمنة  البسااااي ة

اخاااااقاااايااااات  مااااراعاااايااااا  

 .اإلنترن 

مخاطر ما نفسااا   يحمي

األجاااهاااق   اساااااااااتاااخاااادا 

اإلنترنااا  عبر الرقمياااة 

م  الحااجاة لمساااااااااعاد  

 اآلخريا.

تا انايااااات ياتاعاااااماااال ما  

األناااتااارناااا  واألجاااهاااق  

الرقمياااة ب ري اااة آمنااااة 

م  الحااااجااااة  وةخاقياااة

 لمساعد  اآلخريا.

تا انايااااات ياتاعاااااماااال ما  

األناااتااارناااا  واألجاااهاااق  

ب ري اااة آمنااااة الرقمياااة 

 .وةخاقية

. 

 ال قمية االجهزة استتتيم ا 
 األمب    يب    ف  المي حة
 أم ى ووستتتتتت    ال تتتتتتو 

 .األم ى الموا  ليعل 

اسااااااااااتاااخاااادا  األجاااهاااق  

لتبادل الوساااااائل الرقمية 

 التعليمية

اساااااااتخاادا   يسااااااات  لم 

األجهق  الرقمية لتصميم 

 ةدوات الااتااعاالااموتاابااااادل 

 .البسي ة

األجهق  الرقمية  يستخد 

 ال ليلوتبادل لتصاااااااميم 

 ةدوات التعلم. ما

األجهق  الرقمية  يستخد 

بعض وتبااادل لتصاااااااميم 

لاالاامااواد  ةدوات الااتااعاالاام

م  الادراساااااااياة األخرى 

الحاااااجااااة لمسااااااااااااعااااد  

 اآلخريا.

األجهق  الرقمية  يستخد 

 لتصاااااااميم ةدوات التعلم

ومشااار تها م  المتعدد  

مااا  الاااحاااااجااااة زمااااء  

 لمساعد  اآلخريا.

األجهق  الرقمية  يستخد 

 لتصاااااااميم ةدوات التعلم

م  ومشااار تها المتعدد  

 زماء .
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 ،ةتصاميم نما   رقمي

ةنظمة ومنت ات لحيا  

 ةفضل.

 

. 

 مميتلتف ع  الي  تتتتتتتت 
 نم ذج إلنشتتتت ء اليطبي  ت

 لوح ت   تتتتتتتتو  ) لليعل 
 (.الخ ع وض 

يشاار  بففكار الساتخدا  

ي ف الت بي اااات الرقمياااة

 التعلم.

عا  البحثيسااااااات   لم 

الت بي اااات الرقمياااة ةو 

ي و  بمشاااااااااار تهااا في 

 عملية التعلم.

رقمي منتج عا  يبحاااث

ويساااااااتخدم  في عملية 

ماا  الااحاااااجااااة الااتااعاالاام 

 لمساعد  االخريا.

ماناتا ااااات عاا ياباحااااث 

رقمية ويساااااتخدمها في 

م  الحاجة عملية التعلم 

 لمساعد  االخريا.

 ويشاااااااااااار ياااابااااحااااث 

الارقامايااااة  تالاتا ابايا ااااا

ويساااااتخدمها في عملية 

ماا  الااحاااااجااااة الااتااعاالاام 

 لمساعد  اآلخريا.

ياااابااااحااااث ويشاااااااااااار  

الارقامايااااة  تالاتا ابايا ااااا

اآلخارياا عالا  وياحافاق 

توظيفهااااا في عمليااااة 

 التعلم.

. 

 م  مميلفة أنواع ي تتمي 
 البستتيطة ال قمية النم ذج

. ع وض لوح ت   و  )
 .(الخ

يصااااااامم نماااا   رقمياااة 

 بسي ة للتعلم.

تصاااااااميم يسااااااات   لم 

نمو   رقمي ةو توظيف  

 في عملية التعلم.

نمو   رقمي  يصااااااامم

وتوظيفاااا  في بساااااااي  

م  الحاجة عملية التعلم 

 لمساعد  اآلخريا.

نمو   رقمي يصااااااامم 

وتوظيفاااا  في بساااااااي  

 عملية التعلم.

ماا الاعااااديااااد يصاااااااامام 

الااانااامااااا   الااارقااامااايااااة 

البساااي ة وتوظيفهم في 

م  الحاجة عملية التعلم 

 لمساعد  اآلخريا.

ماا الاعااااديااااد م يصااااااااما

الااانااامااااا   الااارقااامااايااااة 

في ومسااااااعد  اآلخريا 

تاوظايافاهام فاي عامالايااااة 

 التعلم.

. 
ت دير التغذية الراجعة ما 

اآلخريا لتحسايا النما   

 الرقمية.

يستخد  التغذية الراجعة 

لااتااحسااااااااايااا الااناامااااا   

 الرقمية.

يساااااااااتاا اا  فااهاام ةو لاام 

توظيف التغذية الراجعة 

في تحسااااااايا النمااااا   

 .الرقمية األولية

التغااذيااة الراجعااة  يت باال

لاتاحسااااااااياا  وياوظافاهااااا

م  النمااااا   الرقميااااة 

  الحااااجاااة لمساااااااااااعاااد

 اآلخريا.

التغاااذياااة الراجعاااة  يفهم

لاتاحسااااااااياا  وياوظافاهااااا

م  النمااااا   الرقميااااة 

  الحااااجاااة لمساااااااااااعاااد

 اآلخريا.

التغااذيااة الراجعااة  يحلاال

لاتاحسااااااااياا  وياوظافاهااااا

 النما   الرقمية.

التغاااذياااة الراجعاااة  ي يم

وي د  النصاااااا  ما ةجل 

لاتاحسااااااااياا تاوظايافاهااااا 

 النما   الرقمية.

. 

  ات الت بي ات اسااااااتخدا 

 نما   لتصاااااااميم الصااااااالة

 لتحسااااايا بساااااي ة رقمية

 .االخرى تعلم المواد

يستخد  النما   الرقمية 

 في تعلم المواد األخرى.

يسااااااات   اساااااااتخدا  لم 

الانامااااا   الارقامايااااة ةو 

اد الموتوظيفها في تعلم 

 .األخرى

نمو   رقمي  يسااااااتخد 

م في تعل ويوظف  بساااي 

ماااا  األخاااارى  دالاااامااااوا

الحااااجاااة لمساااااااااااعاااد  

 اآلخريا.

رقمية نما   يساااااااتخد  

في تعلم بعض  ويوظفها

ماااا  األخاااارى  دالاااامااااوا

الحااااجاااة لمساااااااااااعاااد  

 اآلخريا.

رقمية نما   يساااااااتخد  

فااي تااعاالاام ويااوظاافااهااااا 

األخاااارى ماااا   دالاااامااااوا

لااااباااااعاااااض الااااحاااااجااااة 

 اآلخريا.المساعد  ما 

نما   رقمية يساااااااتخد  

م  ويوظفهاااا متنوعاااة 

 داآلخريا في تعلم الموا

 األخرى.

 


